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 „Ha nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába.” 

Kedves Ünneplő Közönség! 

Jézus ezt válaszolja egy alkalommal a tanítványainak, amikor az élet döntő kérdéseiről faggatják. 

Sokan ismerik ezt a mondatot. És kevesen értik.  

A felnőtt társadalom – mióta írott források rendelkezésre állnak – szívesen gondolta úgy, hogy az 

őket követő generáció gyengébb, alkalmatlanabb…” bezzeg a mi időnkben”. 

Vidéken élő emberek talán ma is tudják, mit jelent a szélhámos kifejezés. Szélhámosnak a kocsi 

mellett futó csikót nevezték, amelyen rajta volt a hám, de nem húzta a terhet, csak futott oldalt, hogy 

szokja a szekeret, a forgalmat, ismerkedjen meg a rá váró mindennapokkal. A csikó egyre jobban 

megszokta a szélső hámot, és eljött az a pillanat, amikor a gazdának már a kocsi elé kellett befognia. 

Ha a gazda jó időben váltott, akkor a fiatal ló megtanulta, hogy neki is húznia kell.  Ha nem, igazi 

szélhámos maradt. Aki csak úgy csinál, mintha… 

Kedves Polgármester Úr! 

Hajdúnánás jó gazda, jó gazdája a településen élő gyermekeknek. Hajdúnánáson a városban nem 

engedik, hogy a felnövekvő gyerekek úgy járjanak, mint a szélső hámban felejtett csikó, hiszen életük 

első percétől kezdve a figyelem középpontjában állnak. Számomra a legkedvesebb, hogy a városban 

az összes megszülető gyerek után elültetnek egy fát.  A 2015-ben született 137 gyermek tiszteletére 

idén tavasszal ugyanennyi facsemetét ültettek egy városi ünnepség keretében. A gyerekeknek szóló 

programok sora meglehetősen hosszú. A mesefesztiváltól a farsangon át a gyermekszínjátszók 

találkozójáig soroljuk ezeket, és az ifjak nem csupán versenyzők a mondókaíró, a plakátkészítő és a 

kabalafigura tervezésére kiírt pályázatokon, hanem a kiírásban is igazi véleményvezérek. A 

programok fontos helyszíne az ifjúsági ház, amely már a nagyobbakat várja gazdag 

programkínálatával. A településen élő fogyatékos gyermekek felé kiemelt figyelem fordul, buszt 

vásárolt szállításuk megkönnyítésére az önkormányzat.  2015-ben a felső tagozatos és középiskolás 

diákok bevonásával elkezdődött az ifjúsági stratégia megalkotása, melynek során azt a Hajdúnánást 

rajzolják meg közösen, ahol tíz év múlva is örömmel és jókedvűen élnek majd a fiatalok. 

 Ha szakirodalomban nem olvastam volna, hatgyermekes apukaként tapasztalatból tudom, mi 

magunk is nagyon sokat tanulhatunk a gyerekektől. Ha őszinte akarok lenni, a legtöbbet. Ők tartanak 

életben, a valódi életben.  



Tudjuk, hogy a gyerekekre irányuló figyelem számukra nem ajándék, és számunkra nem érdem, a 

figyelem egyszerűen jár a minket követő generációnak. Hajdúnánás vezetői tudják ezt.  

És ha jól figyelnek, a sok gyermeki mozdulat újra rögzül, és a jézusi gondolat is értelmet nyer. 

Szeretettel gratulálok! 

 


