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Petőfi szobra Nánásról Dorogra

Aratónap kiskaszákkal, áldásokkal, köszöntőkkel

Felvidéki áldáskéréssel és bihari 
köszöntővel indult a XII. Hagyo-
mányőrző Arató Találkozó Haj-

dúnánáson a Nyakas Farmon. Az aratás 
hagyományának felidézése hagyomány 
már a nánásiak életében, melyet a vírus-
helyzet miatt idén a szokásosnál is na-
gyobb izgalmak és óriási csapatmunka 
előzött meg.

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, 
a MAGOSZ elnöke kiemelte megnyitójá-
ban a hagyományőrző rendezvény össze-
tartó erejét, mely a trianoni békediktátum 
aláírásának 100. évfordulóján különö-
sen fontos szerepet kap. Szólláth Tibor 
Hajdúnánás polgármestere a házigazda 
Nyakas Andrásnak a közösségért való fe-
lelősségvállalást, a Hajdú Bokréta Hagyo-
mányőrző Egyesületnek az elkötelezett 
szervező munkát köszönte meg, melyek 
nélkül a rendezvény ilyen rövid időszak 
alatt nem valósulhatott volna meg.

Május 29-én kezdődhetett ennek a 
szabadtéri rendezvénynek a szervezése 
szokásosan Veres Sándorné Icuka irányí-
tásával, melyet a három hónapos bezártság 
után mindenki nagyon várt. A házigazda 
nemcsak a helyszínt biztosítja évek óta 
a rendezvény számára, hanem a húst is, 
melyből 1200 adag ételt főztek meg a ven-
dégeknek. Nyakas András köszöntőjében 
kiemelte a hagyományőrző rendezvények 
fontosságát, hiszen ezt a gyermekek is 
látják, kipróbálják, s ezzel át is öröklik a 
következő nemzedék számára.

A rendezvény megáldása és megszen-
telése után vette kezdetét a hagyományos 
kiskaszás kézi aratás, melyet a szemlebi-
zottság tagjai előtt mutatott be a két helyi 
és a kilenc környékbeli csoport. Kötélké-
szítés, majd kaszálás, marokszedés, kéve-
kötés, keresztrakás és a végén ökörfogattal 
a cséplőgéphez szállították a lekaszált bú-
zát a csoportok.

Az érdeklődők számára az eredeti csép-
lést is bemutatták cséplőgéppel, és még 

aratókoszorút is készítettek a Helyi Sajá-
tosságok kézművesei.

Az I. díjas aratócsapat ismét a téglá-
si Bek Pál Kertbarátkör lett, a II. díjat a 
Kabai Kertbarátkör aratócsapata kapta, 
III. helyezett a Debrecen-Homokkerti 
Kertbarátkör aratócsapata lett. A legjobb 
kaszás különdíjban Sághi Lajos a debrece-
ni Old-Timer Klub aratója, a legjobb női 
kaszás különdíjat Jóna Gáborné a hajdú-
nánási Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület tagja 
kapta, a legjobb marokszedő díjat Molnár 
Jánosné a téglási Bek Pál Kertbarátkör tag-
ja és Bujdosó Ferenc a Debrecen Csapó-
kerti Kertbarátkör tagja kapta. A legjobb 
kévekötő különdíját Boda András a téglá-
si Bek Pál Kertbarátkör oszlopos tagjának 
ítélte oda a Szemlebizottság. 

Úgy gondolom - fogalmazta Veresné 
Icuka -  hogy Fejszés Imre a téglási Bek Pál 
Kertbarátkör elnöke méltón volt  nagyon 
boldog és büszke csapata minden tagjára, 
hiszen ez évben is ők hozták el nem csak 
az első helyezést, hanem különdíjakat is. 
Nem utolsósorban a délutáni kulturális 
műsor musical énekese is Téglásról szár-
mazik. Ő Fejszés Attila - a Győri Nemzeti 
Színház kiváló művésze - akinek édesapja 
Fejszés Imre, a Bek Pál Kertbarátkör el-
nöke. Ápolják a jó kapcsolatot a Hajdú 
Bokréta tagjaival, látogatják egymás ren-
dezvényét immáron 12 éve. A „Bokrétá-
sok” a téglási Gulyás és Szüreti napokon 
vesznek részt évek óta, így már barátinak 
mondható a Nánási Hajdú Bokréta Ha-
gyományőrző Egyesület és a téglási Bek 
Pál Kertbarátkör kapcsolata. 

A program részeként került sor a Ma-
gyarok Kenyere jótékonysági program 
búzájának ünnepélyes átadására is.

Az aratónap elmaradhatatlan része volt 
a szórakoztató és zenei műsorok, valamint 
árusok is várták a programra érkező ven-
dégeket.              

   Fekete Andrea
Képeket készítette: Girus Zsolt



2 Hajdúnánási Újság 2020. július 9.

A homokfutótól a gumis szekérig

Újabb kötettel jelentkezett Buczkó József 
néprajzkutató, aki ezúttal a hajdúdorogi 
kocsikészítő kovácsokról ír A homokfutó-
tól a gumis szekérig: Kocsikészítő kovácsok 
Hajdúdorogon című munkájában. A kar-
csú kis kötetben összefoglalót kapunk a 
szekér történetéről, megismerkedhetünk 
a jónevű, megyeszerte és még azon túl 
is híres hajdúdorogi kocsikészítő Po-
mucz család, jelesül Pomucz György és 
Pomucz Dávid munkásságával, és ezáltal 
bepillantást nyerünk Hajdúdorog egy 
jó félévszázadnyi ipartörténetének egy 
részébe is. 

A szekér története több ezer esztendőre 
tekinthet vissza, igen régi találmánya ez 
az emberiségnek. Lényegi elemét a kere-
ket - és ezáltal a taligát - már a kőkorszak 
embere megalkotta. Fejlődése innentől 
kezdve folyamatos volt; az ókori kultúrák 
mindegyikében használták ezt a négykere-
kű járművet, jobbadán taligákat, de a sze-
keret is, amelynek fogatolására kizárólag 
ökröket alkalmaztak. A kötetből kiderül 
az is, mi a különbség a szekér és a kocsi 
között, hogy hogyan is lett névadója a ko-
csinak Kocs község, és még számtalan más 
érdekesség is.

A szekér és kocsigyártás hosszú ideig 
a helyi kovácsok és kerékgyártók, bog-
nárok munkája volt.(Ezek a foglalkozá-
sok egyébként családneveinkben is igen 
gyakoriak, amelyek közvetlenül utalnak 
a mesterségre, de sok esetben még szár-
mazási helyére is. Ha pl. mi nánásiak ezt a 
nevet halljuk Kerékgyártó – azonnal arra 
gondolunk, hogy az illető hajdúdorogi 
származású.)

Mint a szerző írja, Hajdúdorogon a 20. 
század elején kezdték el munkálkodásukat 
a Pomucz - testvérek; György mint kárpi-
tos és kocsifényező, és Dávid mint kovács. 
A testvérek megtalálták számításaikat a 
gazdag dorogi paraszti társadalomban, 
gyártmányaik főként homokfutók, lőcsös 
szekerek, és kisebb mértékben hintók 

voltak, de elvállaltak különféle – mester-
ségük körébe tartozó - javítási munkákat 
is. A kötetből kiderül az is, hogy - mint 
azokban az időkben minden valamire 
való mesterember - ők is alkalmaztak ta-
noncokat, így került Pomucz Dávidhoz a 
szerző nagyapja, Buczkó József is 1922-27 
között.

Érdekes történetet olvashatunk a család 
legendáriumából arról a Pomucz György-
ről, aki az 1848-as magyar szabadságharc 
résztvevője volt, majd a bukás után Ame-
rikába emigrált, ahol részt vett az ameri-
kai polgárháborúban, tábornoki rangot 
ért el, és később az Egyesült Államok első 
oroszországi konzulja (nagykövete) lett 
Szentpétervárott. Elévülhetetlen érdeme, 
hogy Amerika az ő segítségével szerezte 
meg Alaszkát.

A kötetben számtalan fotó, korabe-
li rajz segít eligazodni a mai kor embere 
számára teljesen ismeretlen mesterség, a 
kocsigyártás rejtelmeiben, és megismertet 
a magyar paraszti társadalom évszázado-
kig meghatározó teherszállító, közlekedési 
alkalmatosságaival.

A kiadvány a Hajdúdorogi Füzetek 25. 
tagjaként jelent meg, a Mészáros Károly 
Városi Könyvtár kiadásában. 

(erzsé)

Felhívás

Nagyné Dézsi Tünde és Nagy János két 
súlyosan mozgássérült felnőtt korú gyer-
meket nevelő házaspár, akik most nehéz 
élethelyzetbe kerültek, melynek megol-
dásához támogatókat, segítőket keresnek.

 
Sérült gyermekeik családban történő 

példamutató felnevelését, gondozását ed-
dig mindig igyekeztek önerőből megolda-
ni, de sajnos ez a mostani helyzet megha-
ladja erejüket.

A gyermekek utaztatásához egy hu-
szonkét éves kombi személygépkocsi áll 
a rendelkezésükre, melybe a lányokat be-
emelni nehéz feladat. Egyik alkalommal 
beakadt a gyermek lába az ajtóba (mivel 
az ajtó szűk és a lányokat csak egy speciális 
üléssel együtt lehet betenni) és az emelés 
korrigálása közben megsérült az apa has-
fala. A sérülés következtében májusban 
műtét vált szükségessé. Ezáltal a jelenlegi 
autójukkal nem tudják többé szállítani a 
lányokat!

Pályázati úton és szülői segítséggel sze-
rettek volna egy olyan autót vásárolni, 
amelybe az elektromos kerekesszékkel 
együtt szállíthatóak a lányok. A napokban 
azonban értesültek arról, hogy nem lesz 
az idén (de lehet jövőre sem) pályázati le-

hetőség. Saját erőből a számukra alkalmas 
autó megfizethetetlen, ezért egy megfele-
lő autó megvásárlásához és átalakításához 
kérik most a jó szándékú támogatók se-
gítségét. 

Az elmúlt napokban számos önzetlen 
felajánlás érkezett magánemberektől, cé-
gektől, vállalkozásoktól, melyekért köszö-
net illeti az adományozókat! A felajánláso-
kat a család továbbra is fogadja.

Aki szeretné a családot támogatni, az 
alábbi számlaszámon teheti meg:

Nagy János
11600006-00000000-93772143
IBAN kód: HU87
SWIFT kód: GIBA HUHB
Közlemény: adomány

Köszönjük mindenkinek, aki bármi-
lyen módon támogatja az ügyet!

Kedves olvasók!

Ez itt az Ön 
hirdetésének

a helye! 

Hirdessen Ön is
a Hajdúnánási Újságban!

Telefon: 06-70/445-40-51

A Hajdúnánási Újság
következő számának 

megjelenése:
2020. július 23.
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Petőfi - szobor Nánásról Dorogra
Most minden bizonnyal felkapta a fejét 
a Kedves Olvasó e címre, s valószínűleg 
hitetlenkedik is ezen a kijelentésen, pedig 
több mint hét évtizedes valóságot takar.

1948-ban, a népinek nevezett demok-
rácia hajnalán, az 1848-as forradalmi 
események centenáriumára készült az or-
szág. Az egyre terebélyesedő kommunista 
eszmeiség  Ady és József Attila mellett a 
„világpolgárságért küzdő” Petőfiben látta 
megtestesülni a „népi demokrácia eszmé-
nyét”. Abban a Petőfi Sándorban, aki-
nek emléke ott fénylett minden magyar 
lelkében. Ezért is szemelte ki a hivatalos 
politika éppen őt, hogy aztán „semati-
kus realista”, azaz sablonos, eszményített 
szobormásaival telehintsék az ország köz-
tereit. Elszántnak, lendületesnek, a népi 
demokráciáért lelkesülőnek kellett lenniük 
ezeknek az alkotásoknak.

Ebben az időben az ország sorsa a Rá-
kosi Mátyás nevével fémjelzett Magyar 
Kommunista Párt (MKP) - 1948 nyarától 
pedig az MDP (Magyar Dolgozók Pártja) 
- kezében volt. Természetes hát, hogy köz-
ponti sugallatra, a „dolgozó nép nevében” 
e párt helyi szervezetei kezdeményezték a 
Petőfi-szobrok állítását.

Ilyen alkotások készítésére leginkább 
olyan művészek jöhettek szóba, akikkel 
a felettük hatalmat gyakorló Magyar Mű-
vészeti Tanács egyetértett. Sok település 
kívánt szobrot állítani Petőfinek, több 
esetben a már említett, kommunisták ve-
zérelte „népakarat által”. 

Hajdúdorognak, illetve az iskola tan-
testületének – élen Abrakovits Árpád 
igazgatóval - azonban nem sikerült erre a 
feladatra szobrászt találnia. De nem is igen 

akartak. Az iskolaudvarok ugyanis a ható-
ságok részéről enyhébb elbírálás alá estek 
– hiszen ezt nem tekintették a közterüle-
tekkel egyenrangúnak -, ezért célraveze-
tőbb megoldást kerestek. Az állami elemi 
iskola udvarára azonban mindenképpen 
szerettek volna egy szobrot készíttetni, 
ami sikerült is. Mégpedig egy hajdúnáná-
si kőfaragó mesternek, Vitányi Istvánnak 
(1912-1981) köszönhetően, akinek neve 
nem csupán az iskola feljegyzéseiben, ha-
nem a szoborra vésve is magmaradt.

Az alkotás gyakorlott kézre utal. Azt 
gondolhatnánk, szobrász mintázta az ön-
tőmintát. Ez azonban nem így van, ugyan-
is alkotója maga az öntőmester, akinek fia, 
az ugyancsak Vitányi István (1952-) így 
idézi emlékeit édesapjával kapcsolatban: 
„Nagyon ügyes kezű ember volt. Műhelye a 
Hunyadi utca 14. szám alatt állt. Ebben az 
időben szegények voltak az emberek, így a 
sírkövek műkőből készültek. Ezekhez ő min-
tázta meg agyagból, vagy gipszből a díszítő-
elemeket. Ő készítette például a világhíres 
hajdúnánási cigányprímás, Rézműves Tódor 
síremlékét is. Az Óvoda utcában lakott egy 
barátja, Dobrovszky úr, aki szobrászattal is 
foglalkozott, így tanácsaival gyakran besegí-
tett neki egy-egy komolyabb téma megmin-
tázásakor. Amikor pedig öntésre készen állt 
a minta, szintén együtt szemrevételezték, s 
ha kellett, elvégezték az igazítást. Később, 
az 1960-as évek végétől Nánási Tóth Lajos 
volt apám segítségére, aki agyagból szívesen 
megmintázott egy-egy formát, díszítőmotí-
vumot.”

A hajdúdorogi tantestület áldozatvál-
lalásának köszönhetően a Petőfi-szobor 
költségeit a gyerekek adták össze. A szer-

vező munka élén a tantestület egyik tagja, 
a Hajdúnánásról átjáró fiatal, lelkes peda-
gógus, Masits László (1921-2016) állt. Ő 
közreműködött a szobor elkészítésében is, 
melyet 1948. március 15-én az iskola ud-
varán fel is avattak. Egyébként valamivel 
később a mesterrel önttettek belőle még 
egyet, melyet a Petőfiről elnevezett téren 
állítottak fel.

Mára azonban mindkettő az ottani 
helytörténeti gyűjtemény foglya, ugyanis 
néhány évvel ezelőtt félreállították őket. 
Nagy kár, hiszen mint alkotások, ma is 
megállnák a helyüket közterületen. Ezek-
től sokkal gyengébb szobrok is „ékesítik” 
településeinket.

Hajdúnánáson készült tehát Hajdúdo-
rog Petőfi-szobra. Abban az évben, ami-
kor néhány hónappal később itthon, egy 
budapesti mester, Laborcz Ferenc (1908-
1971) kétszeres méretű büsztjének (fej-
szobrának) kerestek helyet a Köztársaság 
téren. Az MDP (Magyar Dolgozók Pártja) 

által létrehozott szoborbizottságnak itt is 
tagja volt Masits László, aki Képzőmű-
vészeti Főiskolai tanulmányai alatt került 
közelebbi kapcsolatba Laborcz Ferenccel, 
mégpedig tanítómesterük, Szőnyi István 
órái által. A hajdúnánási szobor, mint 
műalkotás körüli ügyek intézője és ter-
mészetesen a közvetítő a művész úr felé ő 
lett tehát, amit jól meg is oldott. Viszon-
tagságos utazással ő is szállította haza Bu-
dapestről egy teherautón a szobrot, még 
1948 novemberében. Nem az ő hibája, 
hogy az alkotás végül nem kapott méltó 
talapzatot. Ez már a baloldali fordulat kö-
vetkezménye volt. 

A hajdúdorogi Petőfi-szobor számára 
annak idején Nyisztor Illés ottani kőmű-
ves mester hozzá illő talapzatot készített. 
A mi Petőfinknek csak 72 évvel később, 
2006-ban, új helyén járt ki mindez. (Ter-
vezte B. Laborcz Flóra ötvösművész.)

Buczkó József
címzetes múzeumigazgató

Balról a Vitányi István által 1948-ben készített Petőfi-szobor Hajdúdorogon, 
második helyén, a Móra Ferenc Ált. Isk. előtt.

Középen: a hajdúnánási Petőfi-szobor a megcsonkított Országzászló Emlékmű talapzatán.
Jobbról a méltó talapzaton álló Petőfi-fej a könyvtár előtt.

Nyári táborok kicsiknek és nagyoknak
Július első hetében elindultak az Erzsébet 
táborok országszerte és a városban, melyet 
nagyon vártak már gyerekek és felnőttek 
egyaránt. Várták, hiszen a majd’ három 
hónapos otthonlét megviselte a közösség-
hez szokott kicsiket és nagyokat, ezért nem 
csoda, hogy a mindig is népszerű táborok 
ez évben még több érdeklődőt vonzottak.  
Sőt, nemcsak érdeklődés, de majdhogy-
nem tolongás előzte meg a jelentkezést. 
A pedagógusok pályázat útján neveztek a 
táborokra turnusok szerint, melyeket sike-
resen meg is nyertek.

A városban így összesen 62 napközis, 
egész napos tábor várja a gyerekeket min-

denféle érdekes, tartalmas időtöltésekkel 
a nyár folyamán. Sportos, kézműves, me-
sés, hagyományőrző tematikus tartalmak, 
neves szakemberek, s a város pedagógusai 
minden erőfeszítésükkel azon dolgoznak, 
hogy a gyerekek hasznosan töltsék el a va-
kációt.

Az első hét szokásosan nagy lelkese-
déssel indult a város különböző pontjain 
és az iskolákban. Az Aranyszalma Alko-
tóház a Mesevár táborosokat várta, ahol 
élőszavas mesemondás, fajátékok, tánc, 
báb és mindenféle kézműves mesterségek 
megismerése szerepelt a színes programok 
között.

A gyerekek azon kívül, hogy nagyon 
örültek a hónapok óta nem látott társaik-
nak és tanítóiknak a nap kilenc órájában 
játszanak, báboznak, szőnek, fonnak, ne-
mezelnek, s egy teljes nap kirándulnak is.

Mindezeken a táborokon kívül még 
más helyszíneken is tartanak tematikus 
táborokat a gyerekeknek a nyár folyamán, 
melyekre szintén előzetesen jelentkezhet-
tek a résztvevők: így lovas-, focis-, evezős 
táborokban is hasznosan eltölthetik a gye-
rekek a vakáció napjait.

Fekete Andrea
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A nádfedél alatt

Hihetetlenül enyhősek, barátságosak 
voltak azok a fehér meszelt hajduszobák.

- Mint a tükör… Mint a tiszta pohár! – 
ííy szokták dicsérni az igazán tiszta, ragyo-
góan fehér hajduszobát, melynek érintet-
len fehérségéről – az ablakokban illatozó 
rozmarin-virágok, lécállócskákról lecsün-
gő piros csengős fuksziák mellett – az öreg 
apók hajlós pálcikavégre szegezett bőrlef-
fentyűvel (ez volt a légycsapó!) vadász-
gatták a mindig, mindenütt, mindenben 
csak piszkot, fertőzést hagyogató, élődi 
szemtelen legyet… Amiként a piszoknak 
a palotában is bűze van, a frissen meszelt 
fehér tisztaság a nádfedeles, birsalmával 
dugott mestergerendás hajduházban is 
jóillatú és a nemes, úri eredeteknek tükre.

Ó, az a nádfedél is!... Nyáron hűsen 
tartotta a gerendáktól, veresfenyő osz-
lopoktól rejtelmesen telehálózott, végig 
erezett, mindig halk neszelésektől riongó, 
félhomályos padlást, amely oly egyenletes 
száraz volt, hogy a garmadára öntött dió 
itt soha nem kapott penészt, a gerendázat 
somfaszegeire akasztott féloldal szalonnák 
ropogósra szikkadtak és hamvas fehé-
ren megsárgultak, mint a nagyapó öreg 
pisztolyán az elefántcsontból faragott 
pisztolyagy… Ó, az a nádfedél!... Télen, 
melegen, enyhősen tartotta, oltalmazta a 
padlást. A nád, a gyékény kévék szöve-
vényét nem bírta átszakítani semmiféle 
havas fergeteg. Mérgiben azután hósubát 
terített a győzhetlen nád, gyékénytetőre a 
szél. Egy-egy játszi, szép napos időn meg-
csordult az eresz és támadtak tündéror-
szágra emlékeztető gyémántos pompával 
az ereszetről – orgonasípként – lecsüngő, 
csodálatos szép, hegyesvégű jégcsapok… 
Fennt az elrekesztett öreg padlás meleg 
zurdikaiban télen át is vígan, szaporán 
költöttek a csókosszájú galambok, aki a 
töltött galambot, gyenge galamblevest 
csipedett tésztával szerette, a zord télben 
sem nélkülözte a széltől vihatlan, enyhős 
nádfedél alatt termett ínyenc falatokat.

Ó, az a nádfedél!... A tavasz bársony-
zöld mohát takart nád… Helyenként a 
fehérliliomra emlékeztető, bűvös erejű, 
sebekre és különféle betegségekre hasz-
nos, húsos, duzmadt szent növény, a fü-
li-rózsa is fakadt egyszer-egyszer belőled. 
Ereszeted tövében meg a védett helyen 
százával rakták, tapasztották az évtizedről-
évtizedre vénhedő sárfészket a fecskék. A 

gólyával együtt évről-évre pontosan, hű-
ségesen visszaszállanak és hajnaltól nap-
szálltáig diadalmasan csicseregnek, hogy 
a másvilágok és folyton újhodó életek 
létezésében – a papok tanuskodása nélkül 
– hívők, bizakodók és szeretetteljesek le-
gyenek a röghöz kötött hajdúk.

Én is ilyen nádfedeles, sok zeg-zugos, 
széles testű vén hajdúházban születtem.

- Olyan hideg ősz volt akkor, amikor az 
úrficskám született, - beszélte szárazdaj-
kám, a hamvadt tűzszemű, fehérhajú öreg 
cigány Sirokiné, aki már apámat, nagyné-
néimet dajkálta, nagyanyóéknak kisgyer-
mekkoruktól játszópajtásuk volt, - hogy 
az úrfit, melegedni, a boglyakemence 
torkára tettük. Mert – bár október elején 
– nagyon hideg volt… Egy csü tengerinél, 
hehe, he… Alig volt nagyobb akkor az én 
úrficskám!

…Miközben különös nótáit dúdolgat-
ta, különösen vadszeretetét felém lehelte, 
kis orcámat reszkető öreg kezével lágyan, 
mint az ezüstnyárlevél rezgése, megsimo-
gatta. – karjában, meleg vén szíve felett 
édesdeden, egészségesen elszenderültem 
dajkámnál, a csodálatos öreg cigányasz-
szonynál.

* * *

Ó, te nádfedél!... Ó, ti virágos abla-
kú, fehér meszelt hajdúházak… Tinek-
tek csak egy nagy, szörnyű ellenségetek 
volt, a – tűz! Azelőtt a török, a tatár, a 
rác, a labanc, a császári generálisok sok 
szedett-vedett fajtájú zsoldosai istencsa-
pásként sokszor felgyújtották, porig ham-
vasztották és perzselték a mi nádfedeles, 
igénytelen hajdútanyáinkat, amelyeket 
századokon át az Isten és a szünetlenül fo-
gyatkozó, száz, ezer kegyetlen ellenségtől 
irtott, pusztított hajdú vitézek erős karja, 
bátor lelke vett oldalmába egyedül.

A tűzveszedelem, amikor már csak a 
gazdag pusztáinkon hányt régi testhal-
mok az emlékeztetői a századokon át 
szünettelen viharzó harcoknak, - később 
sem múlt el és nem szűnt meg fenyeget-
ni nádfedeles házainknak szőlővenyigével 
szegett ormóit. A rosszándékú gyújtoga-
tók és a könnyelműség szülte vakvéletlen 
sokszor, sűrűn támasztottak a nádfedeles 
vén hajdúházakat utcasoronként elpusztí-
tó emlékezetes nagy tüzeket.

- Vakard! Vakard! – az égető, viszketeges 
fájdalomtól lázasan kiáltoztam s nehogy 
piciny kezemmel levakarjam, ripacsossá 
vájjam a hólyagos himlőtől gyötrődő kis 
testemen kipattant tűzsebeket, kezemet 
le kellett kötni, égő fejemet jéggel kellett 
beborítani. Mégis inkább csak akkor, ad-
dig csendesültem, amikor Sirokiné, a vén 
cigányasszony rámszegezte igézetes őstü-
zektől rejtelmes szemét és – duruzslóan – 
mesélni kezdette:

- Amikor az úrficskám megszületett, 
alig pár hétre rá, akkor is iszonyú nagy tűz 

volt. Éjszaka, a szőlőoldalról támadt… 
Mintha csak a tüzetokádó hétfejű sárká-
nyok szabadultak volna rá Nagynánás vá-
rosra – a zúgó viharban – úgy csattogott, 
ropogott, szállt tovább és tovább mind 
szélesebb szárnycsapásokkal, hömpölyög-
ve a levegőben a tűzvész… Az ákácfaso-
rok már nem tartották vissza. Égett a sok 
ház. Az ólak, aklok, rakományos kertek-
nek tenger termése mind lángoltak és a 
szikrák a csillagokig csapdostak… Már 
itt minálunk, az úrficskámék kertjében is 
kigyulladtak a kazlak, a gólyafészkes bog-
lya… Az ólak, a hodály, az aklok, a góré, 
a cselédház mind tüzet fogtak… A vihar 
bőgött, ezerfelé csapta a tüzet… Ezt a ve-
szedelmet megfogni, ezt a tüzet eloltani 
gyenge lett volna az emberi erő… Hát, a 
férfiak káromkodtak, a nők jajgattak… A 
galambok pedig égett szárnnyal zuhantak 
alá az örvénylő parázsba…

- Jaj, a fiam!... A kis fiam, hol van?! 
– az úrficskám kisanyja sikoltott így… 
Odakint csoda történt… A vihart valami 
csodálatos erő megfordította… A tűz már 
tovább nem terjedt… A mi házunk… 
Az úrficskámék háza a tűzveszedelemtől 
megmenekült… Csak éppen hogy az 
úrficskámat nem találtuk sehol, amikor 
a tűzriadalomból ismét be- és vissza-
mentünk a házba… És senki nem tudott 
okosat mondani, senki sem tudta megvi-
gasztalni az úrficska édesanyját, pedig ő 
soha senkitől nem félt. Nagyon erőslelkű 
volt… Napok múltak a vigasztalan bán-
kódás között… Az úrficskát nem találtuk 
sehol, de sehol… Az egyik mély őszi éj-
szaka azonban mintha csak megkoccant 
volna az ablak?...

- A fiacskám!... Hív engemet! – Ör-
vendezőn elkiáltott az úrficska édesanyja 
s mi az „úrral” meggyújtottuk a lámpát; 

mert mintha valóban csakugyan mégegy-
szer megkoccant volna az ablak?... Kint 
a tornácon az ablak alatt, az öreg diófa 
kanapén, ahová nyári estéken beszélgetni 
szoktak összegyűlni az öreg szomszédok, a 
pólyában valójára mosolyogva ott feküdt, 
szelíden aludt az úrficska… A kanapé 
előtt meg karikában ültek, istrázsáltak 
vakkanás nélkül, okosan, komolyan a 
három nagy, fehérfarkas fogó komondor 
kutyák… Aludj hát… Aludj hát mos-
tan is békességgel, kis angyalom! – Igéző 
szemét rám szegezte, duruzsoló szavával 
mély álomba ringatott fehérhajú dajkám, 
a százesztendős öreg cigányasszony… 
Amikor felébredtem, már nem fájtak az 
irtózatos sebek…

- Túl van a veszélyen! – mondta Bun-
zel, a prófétaszakállas vén zsidó doktor… 
A himlő sebei leszáradtak, elsimultak… 
Utóbb a nádfedél helyett cserepet raktak 
az ősi hajdúházra. Ma már csak az emlé-
kezéseimek az enyémek és az erős Istenbi-
zó hit, hogy az a földöntúli csodás szeretet 
és erő, mely védtelen picinykoromban 
oly sokszor oltalmazott, a halál órájában 
is velem lészen és elvezérel engemet az én 
idvezült szeretteimhez.

Móricz Pál: A rejtelmes Alföld. Elbeszélé-
sek, rajzok.  A szerző kiadása, 1926
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Ez itt az Ön hirdetésének
a helye! 

Hirdessen Ön is
a Hajdúnánási Újságban!
Telefon: 06-70/445-40-51

Felnőtt háziorvosi tájékoztató 
2020. 06. 22-től

I. Körzet: Dr. Francia Boglárka
Rendelési idő: 
hétfő (páros hét), szerda, péntek: 
  12.30 – 16.30
kedd, csütörtök:  08.00 – 12.30
hétfő (páratlan hét): 12.30 – 18.00
Gyógyszeríratás és vizsgálatra bejelent-
kezés (06-70-640-9116): 
hétfő, szerda, péntek:         13.00 – 14.00 
kedd, csütörtök:  08.00 – 09.00 

II. Körzet:  Dr. Szabó Ágnes
Külön szeretnénk választani az adminiszt-
ratív jellegű tevékenységet a betegvizsgá-
latoktól. Telefonos konzultáció, időpontké-
rés, gyógyszeríratás telefonon keresztül 
(06-70-445-4070):
hétfő, szerda :  12.30 – 14.00 
kedd, csütörtök:  07.30 – 09.00
péntek:   14.00 – 15.00
Időpontra történő beteg vizsgálat:
hétfő, szerda:  14.00 – 16.00
kedd, csütörtök:  09.00 – 12.30 
péntek:   15.00 – 18.00
Az akut ellátás minden esetben elsőbb-
séget élvez! Az adminisztrációs feladatok 
elvégzésére 1 munkanapot kérünk. A 
kitöltött igazolások kiadása következő 
munkanapon a rendelési idő végén törté-
nik. 

III. Körzet: Dr. György Katalin
Rendelési idő:  
hétfő, szerda, péntek:            08.00 – 12.30
kedd, csütörtök (páratlan hét):   
  12.30 – 16.30 
csütörtök (páros hét):        12.30 – 18.00
Gyógyszeríratás és vizsgálatra bejelent-
kezés: 
hétfő, szerda, péntek:   
08.00 – 09.00 és 12.00 – 12.30 
kedd, csütörtök:  
12.30 – 13.30 és 16.00 - 16.30 
Akut esetek ellátása rendelési időben tör-
ténik.             

IV. Körzet: Dr. Holhós Csaba
Rendelési idő: 
hétfő, szerda, péntek:         08.00 – 12.30 
kedd, csütörtök (páros hét) : 
            12.30 – 16.30
csütörtök (páratlan hét):    12.30 – 18.00
Gyógyszeríratás és vizsgálatra bejelent-
kezés: 
hétfő, szerda, péntek:   
08.00 – 09.00 és 12.00 – 12.30 
kedd, csütörtök (páros hét) :   
12.30 – 13.30 és 16.00 – 16.30 
csütörtök (páratlan hét):  
12.30 – 13.30 és 16.00 –16.30 

V. Körzet:  Dr. Császi Éva
Rendelési idő:  
hétfő, szerda, péntek :          08.00 – 12.30
kedd, csütörtök:     12.30 – 16.30
Bejelentkezés vizsgálatra: minden nap 
07.30 – 08.15 között a 06-20-579-4151-
es telefonszámon lehet.

Recept felírás: 
• SMS-ben (név, születési idő, gyógyszer 
neve) munkanapokon 08.30 – 16.00 kö-
zött a 06-20-579-4151 telefonszámon
• vagy a 06-52/380-305 telefonszámon 
hétfőn és szerdán:             14.00 – 16.00
Kedden és csütörtökön:      09.00 – 11.00
A receptek a következő napra készülnek 
el. Telefonos konzultáció: 06-52-381-
811/121 melléken  
hétfő, szerda, péntek:        11.30 – 12.15
kedd, csütörtök:            15.45 – 16.30
A rendelő telefonszámát ezen időn kívül 
csak sürgős esetben hívhatják! 

VI. Körzet: Dr. Csákó Ilona  
Telefonos konzultáció, időpontkérés 
vizsgálatra, gyógyszerfelírás: 
hétfő, szerda, péntek:         12.30 – 14.00
kedd, csütörtök:                 08.00 – 09.30
Időpontos betegek vizsgálata, terhes 
gondozás:
hétfő, szerda, péntek:         14.00 – 16.30
kedd, csütörtök:                 09.30 – 12.30
Dokumentációk kiadása (igazolások, köz-
gyógy) mindennap a rendelési idő végén 
történik. Sürgős esetek és az egészségügyi 
dolgozók ellátása soron kívül történik.
Vérvételre kedden és csütörtökön 08.00 – 
09.00-ig van lehetőség időpont egyeztetés 
alapján. Szíves megértésüket és türelmü-
ket köszönjük.
 
VII. Körzet: Dr. Balogh Elemér
Telefonos konzultáció, időpontkérés, 
gyógyszerfelírás (06-52-381-811/119 
melléken): 
hétfő, péntek: 12.00 – 13.00
kedd, csütörtök: 08.00 – 09.00
szerda: 14.00 – 15.00
Időpontra történő beteg vizsgálat:
hétfő, péntek: 13.00 – 15.30
kedd, csütörtök: 09.00 – 11.30
szerda:     15.00 – 17.30
Minden nap a rendelés utolsó fél órájában 
igazolások írása. Az igazolások kiadására  
1 munkanapot kérünk.  Akut ellátás el-
sőbbséget élvez! A korábban megadott 
06-30-469-9153 mobil számot csak sür-
gős esetben kell hívni! 

VIII. Körzet:  Dr. Ivánka Ildikó
Rendelési idő:  
hétfő: 08.00 – 11.30 Tedej: 12.00 – 12.30
kedd: 14.30 – 18.00 Tedej: 13.30 – 14.00
szerda: 08.00 – 11.30 Tedej: 12.00 – 12.30
csütörtök: 14.30 – 18.00 
Tedej: 13.30 – 14.00
péntek: 08.00 – 11.30 
Tedej: 12.00 – 12.30 
Gyógyszeríratás és telefonos konzultáció:
hétfő, szerda, péntek:                08.00 – 09.30
kedd, csütörtök:  14.30 –16.00 
Panasz esetén a rendelés teljes ideje alatt 
előzetes, orvosi telefonos konzultáció, 
majd szükség esetén időpont egyeztetést 
követően vizsgálat a rendelőben (kivéve 
akut panasz, amelyet soron kívül ellá-
tunk).

Anyakönyvi hírek
Akiktől 2020. június hónapban bú-
csút vettünk:
1 Pénzes Gáborné
1 Vitányi Andrásné
1 Tímári Zsigmondné
1 Toronyai Zoltán
1 Józsi-Tóth Imre
1 Oláh Miklósné
1 Kiss Lajosné
1 Pálóczi Sándor Józsefné
1 Ambrus Mária
1 Zsuga Imréné
1 Ruda Albertné
1 Varga Lajosné
1 Lakatos Kálmánné
1 Szabó Gábor Andrásné
1 Gál Lajos
1 Vadász László
1 Nagy Miklós
1 Tar Imréné

1 Szabó Józsefné
1 Tóth László
1 Jónis Péterné
1 Csiszár Sándor
1 Nagy Sándor Imréné
1 Nagy Imre

Köszöntjük Hajdúnánás 
legifjabb lakóit!
3 - Bancsók Bese

Gratulálunk a 2020. június 
hónapban Hajdúnánáson 
házasságot kötött pároknak!
2 Mihály Alex - Kovács Ágnes
2 Virág Sándor - Juracskó Judit
2 Dombi Tamás - Sólyom Dóra
2 Szűcs Tamás - Cserbán Beáta
2 Lükő Jolán - Gyulai László István

Gyógyszertári ügyelet és 
készenléti rend Hajdúnánás 
és Hajdúdorog városokban
2020/II. Félév

07.06. – 07.12.    KABAY JÁNOS
07.13. – 07.19.   WINKLER LAJOS
07.20. – 07.26.    KORONA
07.27. – 08.02.    OLAJÁG
08.03. – 08.09.     WINKLER LAJOS
08.10. – 08.16.    SZENT GYÖRGY
08.17. – 08.23.    KABAY JÁNOS
08.24. – 08.30.     WINKLER LAJOS
08.31. – 09.06.    KORONA
09.07. – 09.13.    OLAJÁG
09.14. – 09.20.   WINKLER LAJOS
09.21. – 09.27.    SZENT GYÖRGY
09.28. – 10.04.    KABAY JÁNOS
10.05. – 10.11.    WINKLER LAJOS
10.12. – 10.18.    KORONA
10.19. – 10.25.    OLAJÁG
10.26. – 11.01.    WINKLER LAJOS
11.02. – 11.08.    SZENT GYÖRGY
11.09. – 11.15.    KABAY JÁNOS
11.16. – 11.22.    WINKLER LAJOS
11.23. – 11.29.    KORONA
11.30. – 12.06.    OLAJÁG
12.07. – 12.13.    WINKLER LAJOS
12.14. – 12.20.    SZENT GYÖRGY
12.21. – 12.27.    KABAY JÁNOS
12.28. – 2021.01.03.   WINKLER LAJOS

Hajdúnánás, 2020.06.30.
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„Újra miénk a tér!”

IDŐPONTVÁLTOZÁS

A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szö-
vetség elnöksége több tagszervezettel 
együtt ötletelve döntött úgy, hogy a hosz-
szú karantén időszak után szeretnének egy 
igazán nagyszabású, országos eseménnyel 
megjelenni.

Így esett a választás 2020. július 5-re, 
amikorra szeretettel hívták a MAFU-
MASZ teljes tagságát (zenekarokat és 
mazsoretteket egyaránt) egy országos, egy 
időben történő együtt muzsikálásra, tánc-
ra, jelezve ezzel, hogy újra működnek, is-

mét vannak. A helyi mazsorettek vezetője 
Balogh-Tóth Zita, a szövetség elnökségi 
tagjaként elsők között csatlakozott a kez-
deményezéshez. Egyedülálló módon há-
rom különböző településen mutatták be 
műsorukat július 5-én, átlépve a megye 
határát, kistérségivé bővítve a megmoz-
dulást.

Hajdúnánás főterén a Hajdúnánási 
Mazsorett Együttes Csillag és Szivárvány 
csoportjait, a Hajdúdorogi Mazsorett 
Együttes Liliom, Levendula, Kankalin, 

Nefelejcs, Amarillisz és Margaréta cso-
portjait láthatták a nézők a Tiszavasvári 
Városi Fúvószenekar kíséretében. A cso-
portok művészeti vezetője: Balogh-Tóth 
Zita Nívó-díjas mazsorett oktató.

Hajdúnánáson 1995. óta működik ez a 
művészeti tevékenység. Jelenleg a Kőrösi 
Csoma Sándor Református Gimnázium 
fenntartásában működnek a csoportok. 
A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szö-
vetség tagjaként 2008. óta szerepelnek 
eredményesen országos mazsorett fesztivá-

lokon, ahol bronz, ezüst, arany és kiemelt 
arany okleveleket, koreográfiai és tambur 
díjakat szereztek. 

A 2020. szeptember 26-án megrende-
zésre kerülő I. Hajdúnánási Országos Ma-
zsorett Fesztiválra minden érdeklődőt sze-
retettel hívnak, ahol fennállásuk 25 éves 
jubileumát ünneplik majd egy felvonulás 
és jubileumi műsor keretében. 

HNU
Képeket készítette: Girus Zsolt
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Kertünk – otthonunk
A naptárra nézve rádöbbentünk, hogy 
kezdetét vette a nyár, július hónapban va-
gyunk. Kertünkben a növények intenzív 
fejlődése még egy ideig nem fog alább-
hagyni, ezért a következő hónapokban is 
akad majd munka bőven. Nos, nézzük át 
a július havi tennivalóinkat.
– Folyamatosan ápoljuk és gondozzuk a 

kikelt és elültetett növényeinket!
– Fogyasszuk egészséggel a már érett ter-

melvényeinket: saláta, retek, hagyma, 
földieper stb.

– Állandó és folyamatos munka a gyom-
talanítás, a talajlazítás és az öntözés.

– Legfontosabb tennivalónk ebben az 
időszakban is a növényvédelem. Megje-
lennek a kártevők és a kórokozók, ame-
lyek tönkre tehetik az eddig fáradtságos 
munkánkat.
Ez utóbbi dolognál fel kell hívni a figyel-

met a levéltetvek megjelenésére. Számta-
lan formában támadják meg termesztett 
növényeinket. Természetesen meg kell 
oldanunk az ellenük való védelmet. A 

szaküzletekben - igaz, hogy nem olcsón 
- kaphatunk, vásárolhatunk szereket. Ér-
demes odafigyelni az őseinktől megtanult 
szerekre, az otthon is előállítható szerekre. 
Ebből néhányat nézzünk meg.
– Csalán: a permetléhez 1 kg felaprított, 

friss csalánt felöntünk 10 liter vízzel és 
36-40 óra áztatás után le kell szűrni. 
Hígítás nélkül kipermetezhető a szer.

– 1 liter vízhez adjunk 1 dl tejet, 0,5 mil-
liliter jódot, és már permetezhetjük is

– Gyermekláncfű (pitypang): 2 kg frissen 
szedett levelet 10 liter vízben erjesszünk 
2 hétig. Naponta keverjük meg. Leszű-
rés után ötszörös hígításban lehet kiper-
metezni.

– Dió: 2 liter felforralt vízben áztassunk 
be frissen szedett diólevelet. a leszűrt 
lével flakonból kipermetezve elűzhetők 
a hangyák, a legyek és a levéltetvek is.

További hasznos kertészkedést!

Gut István

Kócsi sztori
Maszk mögé bújva

Lassan talán „kimegyünk” ebből az átko-
zott koronavírusból, legalábbis már látni 
véljük az alagút végét. Szándékosan nem 
írtam cikket, sztorit erről a betegségről, 
mert úgy gondolom, közel sem illő ilyen 
sajnálatos eseményről humorizálni. Sokan 
pedig biztattak az első hetekben, hogy 
most aztán találok témát bőven. Így a vége 
felé azért mégis hadd osszak meg egy velem 
megtörtént esetet.

Történt pedig, hogy néhány hete, pon-
tosabban anyák napján a feleségem a ke-
zembe adott egy bevásárló cetlit s utamra 
engedett. Sütni, főzni akar, hiszen jönnek 
haza a gyerekek. Még hallottam, amint 
utánam kiált, hogy a tejfölt el ne felejtsem. 
Már éppen leparkoltam bicajommal ked-
venc bevásárló áruházam elé, mikor egyik 
haverom, aki épp a boltból jött ki savanyú 
ábrázattal, csak úgy foghegyről oda szólt 
felém.

- Meg se próbálj bemenni, még nincs 
dél!

Az ám – futott át az agyamon – az idő-
korlát. Még nem vagyok 65 éves s ilyenkor 
csak a nyugdíjasok mehetnek be. Némi 
toporgás után támadt egy mentő ötletem. 
Fölveszem a maszkot, kicsit lenyalom a 
hajam s eljátszom én a kisnyugdíjast, hi-

szen megoldottam már ennél nehezebb 
színészi feladatokat is. Így is tettem. Kicsit 
görnyedtre vettem a figurát s elváltoztatott 
hangon illedelmesen köszöntem a bizton-
sági őrnek.

- Jó napot kívánok! – (a szervusz gyer-
mekem az talán túl erős lett volna)

A legjobban azonban a választól lepőd-
tem meg.

- Szia Imikém! Rég láttalak. Ne hara-
gudj, de délig sajnos nem jöhetsz be!

Még eszembe jutott, hogy „csak egy 
tejfölt legalább” próbálkozom, de inkább 
csendesen kisomfordáltam.

Legalább negyven percet kerékpároztam 
a városban, ettem egy fagyit, majd ponto-
san 12 óra 1 perckor maszkban, büszkén 
kiegyenesedve, a bevásárló kocsit nyeglén 
magam előtt tolva beléptem az üzletbe. A 
biztonsági őr helyén egy fiatal leányka állt, 
aki őszbeforduló hajtincseimet fixírozva 
feltett egy kérdést, melytől valóban majd-
nem a földbe gyökerezett a lábam.

- Ugye még nem tetszik 65 évesnek 
lenni, különben már sajnos nem lehet be-
jönni?

Kócsi Imre
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Lezárta a szezont a Focisuli
Hangulatos családi nappal zárta a 
2019/2020-as idényt a Nánási Focisuli 
Egyesület (NFSE) a Nagy Norbert Sport-
központ műfüves pályáján június 27-én. 
A szabadtéri főzéssel és sorversenyekkel 
tarkított délutánon az egyesület bejelen-
tette: U17-es lánycsapata megszűnik, vi-
szont indít egy új fiú korosztályt az U14-
es megyei labdarúgó-bajnokságban.

Az idén húsz éves NFSE hagyományo-
san szervez szezonzáró programot, hogy 
méltóképpen búcsúztassa az adott idényt, 
és egyúttal összehozza a korosztályok tag-
jait és hozzátartozóikat egy közösségépítő 
délutánra. Tavasszal a koronavírus-jár-

vány megjelenése miatt ugyan elmaradt 
számos torna, kútba esett több versenyzési 
lehetőség, egy korábbi szép sikerről rög-
tön az összejövetel elején megemlékeztek 
az egyesületnél: az U11-es megyei futsal-
bajnokságot megnyerő ifjú labdarúgók 
Csiszár Imre alpolgármestertől vették át 
érmeiket és az elsőségért járó kupát. 

Mint kiderült, az NFSE ősztől U14-es 
korosztályban is versenyezteti növendé-
keit a megyei bajnokságban – ezidáig az 
U13-as korcsoport számított a legidő-
sebbnek –, hogy hosszabb távon kínál-
hasson számukra fejlődési lehetőséget. A 
foglalkoztatott csapatok száma ugyanak-

kor nem nő, mivel megszűnik az U17-es 
lánycsapat. Az együttes nagy része évek óta 
együtt futballozott, azonban néhányan el-
igazoltak a közelmúltban, a többiek pedig 
„kiöregedtek” a korcsoportból. Pénzes Im-
re, a lányok edzője elmondta, tett lépése-
ket a városban annak érdekében, hogy új 
játékosokat toborozzon, de nem sikerült 
megoldani az utánpótlást. A lánycsapat 
így a szezon mellett az egyesülettől is bú-
csúzott. 

A program kötetlenebb része már egya-
ránt szólt szórakozásról és sportról. Az 
NFSE fiú növendékei főleg labdás ügyes-
ségi feladatokból álló sorversenyen mérték 

össze tudásukat, majd hasonlóan küzdöt-
tek meg egymással előbb a lánycsapat tag-
jai és az édesanyák, később az édesapák. A 
nap természetesen nem zárulhatott futball 
nélkül: a lánycsapat és az édesanyák ala-
kulata játszott egymással egy gálameccset, 
valamint az édesapák is rúgták a bőrt az 
NFSE-edzők ellen. Mindeközben a pálya 
előterében pörkölt és chilis bab is főtt a tű-
zön, a gyermekeknek pedig sültestál volt 
előkészítve, hogy mindenki tudja pótolni 
az energiákat. 

Tóth Márkó

A képeket készítette: Pusztai Zoltán


