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Erdélyt látni és megszeretni

E gondolat is megfordulhatott annak a
24 gyereknek a fejében, akik 2012. május
18–19-én szervezett kirándulás keretében
jártak Erdélyben. A Bocskai István Általános Iskola 20 tanulóját és a Kőrösi Gimnázium 4 kisdiákját 4 felnőtt gardírozta.
A kirándulást Demeterné Vajda Piroska
tanárnő és Buczkó József, a városi könyvtár vezetője szervezte, velük tartott Szűcs
Mihály pedagógus és jómagam.
A kora hajnali ébredést az ártándi
határátlépés után a nagyváradi római
katolikus püspöki palota megtekintése
követte. Megcsodálhattuk Kalotaszeg
központjának, Bánffyhunyadnak ódon
templomát is (bár csak kívülről). Kalotaszentkirályon a néprajzi tájegységre
jellemző viselet, a kalotaszegi néhány
becses darabját ölthette magára az egyik
diáklány. Kora délután a Tordai-hasadék
állta utunkat. A Hesdát-patak által képzett szurdokvölgy megtekintése egy órát

vett igénybe. Az első nap végén szállást és
vele laktató vacsorát Torockón kaptunk.
A világörökség részét képező színmagyar
település lakóházainak egységes arculata
végtelen nyugalmat áraszt.
Utunk másnap Nagyenyedre vezetett.
A történelmi idők emlékét őrző református vártemplommal szemben, a híres
nagyenyedi kollégiumban nézhettünk
körül. Az iskola – mások mellett – Szenczi Molnár Albert, Kemény Zsigmond és
Kőrösi Csoma Sándor szellemi bölcsőhelyének is tekinthető. Az erdélyi körút
legemlékezetesebb állomása a tordai sóbánya volt. A méreteivel lenyűgöző, klímájával gyógyító bánya múzeum, gyógykezelések és kulturális rendezvények
otthona. A látogatókat a trapéz alakú
nagyteremben szabadidős elfoglaltságok
várják. A Királyhágón inneni látogatásunk Kolozsváron ért véget. Látnivalói
közül a Mátyás- és a Bocskai-szülőházat, a Szent Mihály-plébániatemplomot
és Fadrusz János Mátyás-szobrát néztük
meg. Kirándulásunk nemcsak szép tájakon, hanem történelmi emlékhelyekre is
vezetett. A történelmi és földrajzi ismeretek felidézését idegenvezetőnk, Buczkó
József vállalta. A tananyag tudássá, a történelem élménnyé vált elbeszélései nyomán. Így lett ez az út – egy következőig
– felejthetetlen.
Bencze Andrea

Tudományos konferencia városunkban

Rendhagyó konferenciára került sor Hajdúnánáson 2012. június 8-án 14 órától,
amelynek a Móricz Pál Városi Könyvtár és
Helytörténeti Gyűjtemény adott otthont.
A rendezvényt Orosz István akadémikus,
emeritus professzor, a Magyar Történelmi
Társulat elnöke vezette. A rendezvény elején Szólláth Tibor polgármester mondott
köszöntőt.
A konferencia, a 2011. november 3-án
megnyitott helytörténeti kiállítás témájára épült, amely a XX. század viharaiban
áldozatul esett hajdúnánási embereknek
állít emléket. A meghívott hét előadó a
helyi események elemzésén kívül országos
és nemzetközi viszonylatban is megvilágította a kérdést.
Csiszár Imre, a Debreceni Egyetem
doktorandusz hallgatója a Kitaszítottak
című kiállítás történelmi hátteréről adott
átfogó képet. Pallai László, a Debreceni

Egyetem Egyetemes Történeti Tanszékének adjunktusa a közép- és kelet-európai
kisebbségek sorsát elemezte a második
világháborút követően. Bartha Róbert
egyetemi docens a második világháború
utáni népmozgásokról tartott előadást,
különös tekintettel az 1947-es csehszlovák-magyar lakosságcserére. Püski Levente egyetemi docens a háború utáni első
szabad választást választotta témájául.
A hajdúnánási zsidóság második világháború alatti megpróbáltatásairól Dobos Nóra doktorandusz hallgató beszélt.
A Rákosi-korszak agrárpolitikai és társadalmi következményeiről Király Sándor
tartott előadást.
A konferenciát Hajdúnánás Város Önkormányzata, a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete és a Debreceni Egyetem
Történelmi Doktori Programja támogatta.
Szabó Endre
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Bocskai Korona – Nyereményjáték!
Mint arról kedves olvasóink értesülhettek korábbi lapszámainkból, rövidesen
forgalomba kerül a mi helyi pénzünk,
a Bocskai Korona. Ez alkalomból közös
játékra hívjuk Önöket, hogy még jobban megismerkedjenek ezzel a teljesen
újszerű fizetőeszközzel, amely hazánkban harmadikként kerül forgalomba a
Soproni Kékfrank és a Balatoni Korona
mellett.
A nyereményjáték szelvényét értelemszerűen ki kell tölteni, azaz a három lehetséges válasz közül egyet be kell ikszelni, vagy karikázni. A kitöltött, kivágott
szelvényeket bedobhatják a művelődési
központ előcsarnokában elhelyezett
gyűjtőládába, leadhatják az információs
pontoknál a piacon szerdai és szombati

napokon, és a különböző rendezvényeken. Sorsolás a Korona ünnepélyes forgalomba helyezésének napján, július 21-én
lesz a fürdő előtti téren, a Nánási Vigasságok rendezvényén. Kisorsolásra kerül
több kisebb-nagyobb ajándékcsomag, és
minden szelvény részt vesz a fődíj sorsolásán, ahol a szerencsés nyertes egy teljes
sorozat Bocskai Korona tulajdonosa lehet 38 500 Ft értékben.
A sorsoláson csak a hibátlanul kitöltött szelvények vesznek részt, azaz a 6
találatosok.
A szelvényen kérjük tüntessék fel nevüket és elérhetőségüket.
Jó szórakozást, jó játékot, és találkozzunk július 21-én a sorsolás ünnepélyes
pillanataiban.
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