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VÉGTISZTESSÉGTÉTEL
B

Helytálltak 
a gátakon is

2013. június első felében hatalmas árhul-
lám vonult le a Dunán. Az árvíz elleni 
védekezésben összefogott szinte az egész 
ország. Sorukban ott voltak a katasztró-
favédelem, a tűzoltóság tagjai is. Takács 
Gábor tűzoltó alezredest, a Hajdúnánási 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezető-
jét kerestem meg kérdéseimmel:

Az árvíz elleni védekezésben hány fő vett 
részt városunkból? Hol teljesítettek szolgá-
latot?

A Hajdúnánási Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség szervezeti egységéből a 
Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó parancs-
nokságról 15 fő, a Hajdúnánás HTP alá 
tartozó Hajdúböszörményi Katasztró-
favédelmi Őrsről 5 fő vett részt a Duna 
felső szakaszán történt árvízi védeke-
zésben 2013.06.06-tól 2013.06.12-ig. 
Fő feladatuk Esztergom belvárosának 
védelme volt, melynek során gátépítést 
és gátmegerősítést végeztek. Egy napot a 
szomszédos Pilismaróton dolgoztak, ahol 
a megcsúszott gát megerősítését kellett 
elvégezniük.

A Hajdúnánási Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség és Hajdúnánási HTP-ről 
1-1 fő vett részt irányítói munka elvég-
zésében.

A kirendeltség tűzoltósági felügyelője a 
Belügyminisztérium Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság Operatív Törzs 
tagjaként, a tűzoltó parancsnok-helyet-
tes katasztrófavédelmi irányító tisztként 
Leányfalun teljesített szolgálatot 2013. 
június 5-14 közötti időben.

Hogyan értékelték a csoport tevékenységét?

Az árvízi védekezésben résztvevő állo-
mány tevékenységéről mind az elöljárók, 
mind az árvízzel veszélyeztetett települé-
sek lakossága elismerően nyilatkozott.

Az itthon maradt állománynak hogyan 
sikerült zökkenőmentesen ellátni a helyi 
feladatokat?

A Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó pa-
rancsnokság működési területe mentő 
tűzvédelmének biztosítása a szolgálat 
ilyenkor szokásos szervezésével történt, 
így ezen időszakban is ugyanaz az erő és 
eszköz állt készenlétben egy esetleges tűz-
eset felszámolására, mint egyébként.

Gut István

enderi. Egy településnév, melyet 
az előttünk járók félve, könnyek 
között ejtettek ki. Félve, mert 

ebből a Dnyeszter menti városból csak ke-
vesen térhettek vissza abból a négyszázból, 
akiket a szovjet katonák „málenkij robotra”, 
azaz kicsinek hazudott munkára hurcoltak 
el. Közel húsz éve már annak, hogy Hadas 
Ferenc, és egy-két visszatért túlélő meg-
próbáltak eljutni szenvedéseik színhelyére. 
Nem sikerült.  Egészen eddig nem volt, aki 
virágot, vagy néhány porszemet vigyen az 
elpusztultak sírjára. Ez most, csaknem hét 
évtized múltán válhatott valósággá. 

Huszonöt hozzátartozó, túl a hetve-
nen, egy részük még a nyolcvanon is, jú-
nius 5-én buszra szállt, hogy könnyeivel 
hinthesse be azt a helyet, ahol a mindig 
hazavárt édesapa nyugszik.  Az utasok lét-
száma a város vezetésével és a sajtó mun-
katársaival együtt 29 fő volt. Az első nap 
a Székelyföldön, Gyergyószárhegyen ért 

véget. Másnap este a moldáv főváros,  Ki-
sinyov közelében, kormánydelegációnak 
kijáró fogadtatásban volt részünk. 

A lelki próbatétel és a főhajtás napja 7-e 
volt. Katonai felvezetés mellett a Dnyesz-
ter Menti Moldáviába, Benderibe érkez-
tünk. Az egykori láger területén 2012-ben 
létrehozott emlékhely monumentális be-
járata előtt az ország külügy- és belügymi-
nisztere, a város alpolgármestere és persze 
rengeteg újságíró várt bennünket. Mi vol-
tunk ugyanis az első ilyen nagy létszámú 
delegáció, akik felkereshették ezt az em-
lékhelyet. A Magi Imre népi iparművész 
által készített fa sírjelet katonák szállítot-
ták az előkészített helyre, ahol megtörtént 
az, amit az ott elhaltak soha nem érdemel-
tek ki. Sírjelet kaptak, s könnyel áztatott 
nánási porszemek hulltak annak tövére. 
Lábunk alatt ezrek csontjai porladtak, 
köztük a nánásiaké, akiknek most ada-
tott meg a végtisztességtétel, Kocsis Áron 
református lelkész és egy helybéli római 
katolikus káplán atya által. Az emlékező 
beszédek és polgármesterünk szavai után 
a magunkkal vitt koszorúk és az emléke-
zés virágai lepték el a fejfát és környezetét.

Most temettük el őket. Most engedtük 
el szeretteinket – hangzott többek ajkáról 
a sóhaj. Igen. Valóban így történt. Ezért 
mentünk el arra a helyre. Érettük, de azok 
miatt is, akiknek az élete nem volt elegen-
dő arra, hogy megtehessék ezt az utat. 
Meg azokért is, akik egészségi okok miatt 
már nem jöhettek velünk. 

Visszafelé vezető utunkon egy Belci 
nevű város temetőjében hajtottunk fejet, 
ahol ugyancsak több ezer magyar testvé-
rünk alussza örök álmát. Köztük a nánási 
Szilágyi László, aki a magyar nyelvtudo-
mányban alkotott maradandót.

A mögöttünk hagyott út csaknem 
kétezer kilométer volt. Mi kényelmes 
autóbusszal utaztunk, hasonlóan esős 
időben, mint az elhurcoltak. Ám akkor 
november-december volt és marhava-
gonokba zsúfolták őket, rajtuk köny-
nyű öltözet, amit hirtelenjében magukra 
kaptak. Az ő útjuk Erdélyen át, Brassón 
keresztül Foksániba, majd onnan vezetett 
Benderibe. Az legalább 1200 kilométer 
lehetett. Utunk csaknem hetven év késés-
sel, most találkozott. 

Buczkó József

SZOCIÁLIS KONFERENCIA
Mint ismeretes Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat pályázatot nyújtott 
be a Társadalmi Megújulás Opera-
tív Program támogatási rendszeréhez 
„Komplex szociális és gyermekjóléti 
alapellátások kialakítása Hajdúnáná-
son” címmel.  A pályázó  29 266 588 Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyert, 
100%-os támogatási intenzitás mellett.

A projektnyitó rendezvényt május 23-
án rendezte meg a pályázó és a szakmai 
megvalósító Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat, Városi Bölcsőde. 

Kiss Zoltán, a Hajdú-Bihar megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivata-
la hivatalvezetője előadásában – Merre to-

vább gyermekvédelem? nagyon is aktuális 
és nem egyszerű dologról osztotta meg 
gondolatait a jelenlévőkkel; a gyermek-
védelem jelenlegi és várható fejlesztéséről, 
átalakításáról. 

Pálócziné Asztalos Ildikó, a Hajdúsági 
Görög katolikus Gyermekvédelmi Köz-
pont pszichológusa, Konfliktuskezelési 
technikák a szociális szférában dolgozó 
szakemberek számára címmel tartott 
előadást. Majd ezt követően Nagyné Ju-
hász Krisztina intézményvezető, a projekt 
szakmai vezetője ismertette részletesen a 
megvalósítandó programot. 

A program elemei hozzájárulnak a 
családok társadalmi integrációjához, a 

jól működő családi kapcsolatok kialakí-
tásához. Közösségfejlesztés valósul meg, 
amely csökkenti a város lakosságának 
körében levő társadalmi szakadékot és 
egyenlőtlenségeket. Alapvető cél a szo-
ciális és gyermekjóléti alapszolgáltatások 
fejlesztése, működési hatékonyságának 
javítása olyan szolgáltatás-koordináció 
kialakításával, amely a Hajdúnánáson élő 
lakosság igényeire adekvát komplex vá-
laszt tud adni. 

A projekt az Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Szociális Alap társfinanszí-
rozásával valósul meg.

A projekt megvalósulásának ideje: 
2013. május 1. – 2014. október 31.


