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H. Csongrády
Márta fotói

HAJDÚ-BIHARI

A helynevekben rejlik múltunk

H. Csongrády Márta fotóművésznek nyílik kiállítása augusztus 17-én, kedden a Szabó Magda Kávézó és
Galériában, 18 órakor. A tárlatot – mely szeptember 14-ig
tekinthető majd meg a Piac
utca 11–15. alatt – Erdei Sándor
újságíró nyitja meg. Közreműködik: Nagy Beeri Szilvia
(ének), Ács Sándor (hegedű).

DEBRECEN.

A Kárpát-medence teljes, több milliós helynévanyagát igyekeznek
közkinccsé tenni a
Debreceni Egyetemen.

az érdeklődők felvehetik a
kapcsolatot a kutatókkal.
Az elképzelések szerint az
összegyűjtött névanyag megjelenik majd a Google Mapen
vagy a Google Earth-ön is, így
az „visszaáramlik” a köznapi
életbe. Terveznek egy könyvsorozatot is a hajdú-bihari
helynevekről, amelyben az
érdeklődők olvashatnak az
adott név eredetéről, változásairól, továbbá tartalmaz
majd szemléltető képeket,
illetve térképeket is. – Reményeink szerint egy kötet már
megjelenik jövőre – fűzte hozzá Tóth Valéria. Mindemellett
tudományos célra készül egy
helynévi adattár is. HBN–ÜSZ

Nagyszabású munkába kezdtek a Debreceni
Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékén a közelmúltban: a Kárpát-medence teljes helynévanyagát
igyekeznek feltérképezni és
közkinccsé tenni. E munka
részeként készül a Magyar
Digitális Helynévtár, amelyet
bárki „fellapozhat” majd az
interneten.
A projektet a nemrég elnyert kutatóegyetemi cím
tette lehetővé, amelynek
köszönhetően összesen 108
kutatócsoport dolgozhat a
felsőoktatási intézményben.
A helynévkutatásban két
munkacsoport vesz részt dr.
Hoffmann István tanszékvezető egyetemi tanár és dr.
Tóth Valéria egyetemi adjunktus vezetésével, hallgatók részvételével. Egyrészt
a Kárpát-medence névanyagát rögzítik adatbázisban,
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Az alkotó, egy korábbi kiállításán
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Kérdezzen
a választásról!

Hogyan változnak
a választási szabályok, miben
lesz eltérő teendője a választópolgárnak, mint korábban?
Számos kérdés merülhet fel
az őszi önkormányzati választások közeledtével. A Hajdúbihari Naplóban is folyamatosan figyelemmel kísérjük a
témát. Ha Önöknek is vannak
kérdéseik, küldjék el postán
(cím: Debrecen, Dósa nádor
tér 10.), elektronikus levélben (e-mail: naplo@inform.
hu) vagy hívják szakértőnket,
Vasas Lászlóné dr., megyei
főjegyzőt, a területi választási
iroda vezetőjét szerkesztőségünkben (telefonszám: 52/525402) 2010. augusztus 18-án, 15
és 16 óra között. A kérdésekre
és a válaszokra lapunk hasábHBN
jain visszatérünk.
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A Németországból kapott számítógépeken dolgoztak nyáron egy hónapon át a munkacsoportokban közreműködő egyetemi hallgatók
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másrészt Hajdú-Bihar helynévanyagát gyűjtik össze
– ez utóbbi még a debreceni
tanszék nagy „adóssága”.
Jelenleg kéziratos forrásokban – szakdolgozatokban,
korábbi élőnyelvi gyűjtésekben, levéltári forrásokban,
nyelvjárásgyűjtő gyakorlatok

anyagában – keresik az adatokat, ezt pedig kiegészíti majd
a helyszínen végzett gyűjtés.
Történészeknek is hasznos
– A Kárpát-medencében több
millió helynévről van szó,
mintegy kétharmada szerepel korábban kiadott adat-

Nemzetközi összefogással a célért
A Kárpát-medence névanyagát utoljára több mint
száz éve egységesítették,
most ennek is eljött az ideje,
ez azonban nagyobb összefogást követel. Több intézménynyel sikerült már megállapodni az együttműködésről,
többek között az ELTE-vel,
a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemmel, a veszprémi

Pannon Egyetemmel, a Nyíregyházi Főiskolával, a nyitrai
és a kolozsvári felsőoktatási
intézménnyel. A Mannheimi
Egyetem magántanára, Josef
Schwing ugyancsak a debreceniek segítségére van, többek között a németországi
informatikus alakította ki az
adatbázis alapjait. A német
nyelvészet számára is fonto-

sak a feltárt, összegyűjtött
adatok, hiszen több százezer
németajkú ember élt a Kárpát-medencében, de ugyanez
igaz más nyelvekre is. Josef
Schwing közreműködésével
száz számítógépet is kapott a
cívisvárosi nyelvtudományi
intézet, amelyeken a munkacsoportok tagjai dolgozhatnak.

tárban – jegyezte meg a tanszékvezető. – A helynévnek
történeti mondanivalója is
van, hiszen tükrözi a világot.
Megmutathatja, kik éltek ott,
milyen volt az adott terület.
Az például kizárólag a régi
helynévanyagból deríthető
ki, éltek-e Hajdú-Bihar területén szlávok. A történészek
tehát rengeteget profitálhatnak majd e gyűjtésből.
Ugyanakkor van a kutatásnak tudomány-népszerűsítő jellege is – tudtuk meg.
– Mindazt, amit összegyűjtünk, kereshető információhalmazzá alakítjuk – fejtette
ki Tóth Valéria. – Már ősszel
elérhetővé válik az adatbázis
– a Magyar Digitális Helynévtár –, amely fokozatosan épül,
bővül majd. Készül egy internetes közönségszolgálati oldal is, amelynek segítségével

Hallgatók
segítségével

Nyáron egy hónapon keresztül huszonöt diák vett
részt a projektben a tanszéken. – A hallgatók számos feladatot kiválóan meg tudnak
oldani, ugyanakkor belelátnak, mit jelent a kutatómunka – mondta el a Naplónak a
két szakember.
Mint megtudtuk, a munkacsoportokban sok a hajdú-bihari hallgató, akiknek
személyes kötődésük, illetve helyismeretük van – így
könnyebb alaposabb munkát
végezni. A hallgatók csoportjából egyúttal kiválasztódnak
azok is, akik a jövőben tudományos munkát végezhetnek.
– Ezt a kutatást nehéz lenne
elképzelni a doktoranduszhallgatók nélkül, akik rengeteget vállalnak – tette hozzá
Hoffmann István.

„Rotákkal” repesztettek

Tájak, stílusok randevúja

LAKÓHELYEM
TELEPÜLÉSI
ALOLDALAINK

Zárókiállításon mutatják be a vidéki táj
ihlette alkotásokat.

nadudvar.haon.hu

HAJDÚBAGOS.

Immár negyedszer
dübörögtek fel a lóerők
a rotációs kapák gyorsasági versenyén.
NÁDUDVAR. Nemcsak a sok eső-

zés miatti sár, hanem a remek
programok is marasztalták
a nézőket a az augusztus 7-i
Ló-Erő(s) napon, a Jókai úti tó
partján, ahol immár negyedszer dübörögtek fel a lóerők
a Formula-Rota fantázianevű
rotációs kapák számára kiírt
gyorsasági versenyen. A látványos és érdekes megmérettetésen végül Garai Attila győ-

Balra a végső győztes, Garai Attila
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zedelmeskedett, de mindenki
megérdemli az elismerést, hiszen „teljesítették” a felázott
talajú pályát. A győztes tavaly
indult először ezen a derbin,
akkor harmadik lett, erőgépét
az akkori versenyen szerzett
tapasztalata alapján javítgatta

a mostani versenyre, s meg is
lett az eredménye.
A napot ökörsütés, karuszel
bemutató, tolató bajnokság s
kötélhúzás színesítette, míg
zárásként egy helyi zenekar, a
Relatív Szankció mulattatta a
HBN–ML
publikumot.

KOMÁDI. Komoly meghívásnak

tett eleget, és ezért hosszú
útra vállalkozott a Komádi
Színjátszó Kompánia. A csapat Romániába, Körösrévre
utazott Hasas János alpolgármester invitálására a településről
elszármazottak
találkozójára. A kompánia
Cuháré című előadása a találkozó kulturális műsora volt.
A hagyományőrző táncos színielőadás a réviek körében
nagy sikert aratott. A remek
hangulatot 24 remek szereplő biztosította 6-60 éves ko-
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A városrészek
problémáival, a helyi ügyekkel szeretnének foglalkozni
politikai elkötelezettség nélkül – fogalmazta meg legfőbb törekvésüket Dobrossy
István, a DISZ Kulturális és
Sportegyesület elnöke, majd
bemutatta polgármester-jelöltjüket, a jól ismert vállalkozót, Tóth Csabát.
A pénteki tájékoztató résztvevője volt Varga Zoltán önkormányzati képviselő is,
aki nemrégiben lépett ki a
szocialista frakcióból, majd
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más-más stílust képviselnek,
amit a művek elkészültével
együtt értékelnek, így tanulva egymástól. Az idei tábor
látványossága Ovidiu Gules
szobrászművész tordai mészkőből elkészített Klebersberg

Bekerülve a képviselőtestületbe, annak „élő
lelkiismerete” lennének.

Jelenet az előadásból
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Kunó-fejszobra. Az egykori közoktatási miniszternek
ugyanis nagy szerepe volt
a Hajdúbagosi Általános Iskola létrejöttében – árulta el
Baumann László, az alkotótáHBN
bor egyik vezetője.

Rólunk szólna – ígéri a ringbe lépő DISZ

rig. Az előadást, melyet már
Magyarországon is láthatott
a közönség, a csoport vezetője, Vmirjánczki Andrea írta és
rendezte.
A kompánia a kétnapos
úton gyönyörű látnivalókkal
gazdagodott, tagjai sok élménnyel, remek hangulatban
HBN
értek haza.

komadi.haon.hu

Sokszínű termést mutathatnak be

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2010

Révbe ért a kompánia,
a nagy sikerű Cuháréval
LAKÓHELYEM
TELEPÜLÉSI
ALOLDALAINK

A hagyományokhoz híven ismét megrendezik Hajdúbagoson a
VII. nemzetközi alkotótábor
zárókiállítását. Az elkészült 39
művet először augusztus 13án délutántól vehették szemügyre az érdeklődők a bagosi
tornacsarnok
galériájában.
A 9 napig tartó közös alkotómunkában a hazai művészek
mellett erdélyi, kárpátaljai,
vajdasági festők, fafaragók és
szobrászok is bemutatkoztak.
Közülük többen is visszatérő
vendégei voltak a hajdúsági
településnek. A tábor szakmailag is építő jellegű, mivel a
különböző vidékekről érkezők
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Tóth Csaba (balról), Dobrossy István és Varga Zoltán FOTÓ: CZEGLÉDI ZSOLT

a pártból is. Elmondta, úgy
látja – és ezt az országban
tapasztalható folyamatok is

alátámasztják –, hogy az emberek elvárják, a politika ne
néhány neves politikusról,

hanem róluk szóljon. Ebben
talált partnerre a 300 tagot
számláló DISZ-ben, amelyhez
több oldalról is csatlakoztak a
tagok, így van köztük bal- és
jobboldali beállítottságú, valamint centrumos is.
Ennek megértéséhez az elnök emlékeztetett arra, hogy
a 21 éve alakult baloldali Debreceni Ifjúsági Szövetség 12
esztendeje alakult át, azóta
semmilyen politikai tevékenységet nem végzett. Most
azonban, látva erre az igényt,
a tagdíjakból és saját bevételből működő, társadalmilag
sokszínű civilszervezet valamennyi körzetben állít jelöltet, akiket a következő héten
HBN
mutatnak be.
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