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Kirándulás Lakitelekre

Nánási alapanyagokból nánási ízek
Átadták a húsfeldolgozó üzemet az Arany János utcán

Újabb mérföldkőhöz érkezett a helyi 
közfoglalkoztatás, illetve a Tartósító 
és Építő Szociális Szövetkezet ezen a 
nyáron. A Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat és a Szociális Szövetkezet által 
2018 óta üzemeltetett, Arany János utca 
45. szám alatti sertés vágóhíd ugyanis a 
Belügyminisztérium FÓKUSZ-2017-es 
pályázata és a start mintaprogram pá-
lyázat keretein belül ebben az évben 
kiegészült egy húsfeldolgozó és húské-
szítmény előállító üzemrésszel, amely-
nek ünnepélyes átadására július 27-én 
került sor.

Július 27-én délután egy újabb sikeres 
önkormányzati beruházás ünnepélyes pil-

lanataihoz érkezett Hajdúnánás. Az Arany 
János utca 45. sz. alatt felavatták azt a 
húsfeldolgozó kisüzemet, amely szerves 
kiegészítője annak az élelmiszer előállító és 
feldolgozó láncnak, amelynek alapjait még 
a 2010-es évek elején kezdte lerakni az ön-
kormányzat a közfoglalkoztatás keretében. 

A megjelent vendégeket Szólláth Tibor 
polgármester köszöntötte, aki emlékez-
tetett arra, hogy tulajdonképpen milyen 
elképzelések mentén gondolkodtak annak 
idején. Mint mondta, abból indultak ki, 
hogy ismét teret szeretnének adni a helyi 
termelőknek, legfőképpen a helyben ter-
mesztett zöldség-gyümölcsfélék tekinteté-
ben, majd ezt követően az állattenyésztés 

vonatkozásában is, azaz létrehozni egy rö-
vid ellátási élelmiszerláncot Hajdúnáná-
son. És elindult egy addig majdhogynem 
eretnek gondolat megvalósítása; az önkor-
mányzat gazdálkodásba kezdett. Ehhez 
volt megfelelő helyszín – a Kendereskert 
- a közfoglalkoztatás keretében pedig fo-
lyamatosan tudott az önkormányzat pá-
lyázati forrásokhoz jutni és építkezni. Né-
hány év alatt létrejött a város saját márkája 
a Nánási Portéka, lett helyi termelői piac, 
létrejött a Tartósító és Építő Szociális Szö-
vetkezet, a Kendereskert mára már látoga-
tóközponttá vált, miközben hagyományos 
gazdálkodás folyik a területen. 2018-ban 
felavatták a városi vágóhidat, később meg-
nyílt a Városi Húsbolt és ebben az évben 
jelképesen célba ért a fejlesztési folyamat 
a 315 m² alapterületű húsfeldolgozó üzem 
létrehozásával, amely fizikálisan is kapcso-
lódik a vágóhídhoz, így segítve elő a lehető 
legrövidebb ellátási láncot. 

Az üzem gyártmánypalettáján elsősor-
ban a hagyományos, nánási ízvilágú, tra-
dicionális húskészítmények, érlelt, füstölt 
kolbászfélék, pácolt húsok, hurka, disznó-
sajt, de a sült zsír és a hagyományos te-
pertő is szerepel. A tervezett kapacitás he-
tente: 10 tonna hús darabolása, 6-8 tonna 
húskészítmény, 2 tonna zsiradék sütése.

Az új üzemet Hoffmann Imre a Belügy-
minisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi 
helyettes államtitkára avatta fel, aki  rész-
letesen szólt azokról a belügyminisztériu-
mi pályázati lehetőségekről, amelyek segí-
tik, segítették a helyi gazdaságokat, a helyi 
értékek újra teremtésének lehetőségét, így 
a mostani húsfeldolgozó megépítését is. 
Államtitkár úr elismerően szólt arról a 
szemléletmódról, amelyet következetesen 
képvisel Hajdúnánás város vezetése. Pél-
daértékűnek nevezte ezt az új beruházást 
is, amellyel most úgy tűnik célba ért egy 
folyamat, de olyan módon, hogy bármi-
kor tovább építhető a „puzzle”.

Tiba István országgyűlési képviselőnk 
a kezdetektől figyelemmel kísérte a fo-
lyamatos és következetes építkezést. Em-
lékeztetett arra, mennyi támadás érte az 
önkormányzatot emiatt, ám a város veze-
tése - élén a polgármesterrel - mindvégig 
kitartott az eredeti elgondolás mellett.

Pajna Zoltán a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, 
hogy éppen ezekben a napokban, hetek-
ben zajlik a 2021/2027-es uniós pénzügyi 
ciklus programjainak tervezése, a pénz-
ügyi keretek tartalommal való megtölté-
se, amely újabb lehetőségeket tartogat az 
önkormányzatok számára. 

Szólláth Tibor polgármester úr el-
mondta, hogy a pályázatok egyik célja, 
hogy a közfoglalkoztatásból minél többen 
átkerülhessenek a nyílt munkaerőpiacra, 
ami nem is olyan egyszerű. A húsfeldol-
gozó komplexumban 18 főnek tudnak 
munkát adni az üzemeltető Szociális Szö-
vetkezetben, de kapacitás bővítés esetén ez 
a létszám akár 30 is lehet. 

Az átadó ünnepség programját színesí-
tette néptáncosaink, Jantek Dóra és Varga 
László, valamint az Aranyvessző Néptánc-
együttes műsora, majd ezt követően meg-
áldották és megszentelték a feldolgozó 
üzemet városunk történelmi egyházainak 
papjai.

Az új üzem avatószalagját Szólláth Tibor 
Hajdúnánás polgármestere, Hoffmann 
Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyet-
tes államtitkár, Tiba István országgyűlési 
képviselőnk, Pajna Zoltán a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
elnöke és Csiszár Imre Hajdúnánás alpol-
gármestere vágták át. 

A fentebb jelzett, hagyományos nánási 
ízvilágú finomságok rövidesen megvásá-
rolhatók lesznek a Városi Húsboltban az 
Arany János utcán. 

(erzsé)
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Ez itt az Ön hirdetésének
a helye! 

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

Népzenei koncert egy nemes ügyért
Először adott koncertet Hajdúnánáson 
a Bürkös zenekar. Az együttes rendsze-
resen jár a néptáncosok próbájára, fellé-
péseire és rendezvényeire, de koncertre 
most először látogattak a városba. Egy 
olyan nemes ügy mellé tették oda egy 
emberként magukat a nyírségi zenészek, 
melyre a város lakói is példaértékűen 
megmozdultak. 

A Nagy családot Hajdúnánáson min-
denki ismeri, odaadóan és szeretettelje-
sen nevelik két mozgássérült gyermekü-
ket. Ehhez kértek most először anyagi 
segítséget a város lakóitól, akik gondol-
kodás nélkül adták össze a gyermekek 
biztonságos szállításához szükséges autó 
árát. A csütörtöki koncert teljes bevétele 
is ezt az ügyet támogatta. A hajdúsági, 
felvidéki, szatmári és kalotaszegi muzsi-
ka mellett a tájegységek táncait a Cifra-
szűr Néptánc Egyesület táncosai mutat-
ták be a lelkes közönségnek. A koncertet 
táncház követte. 

Fekete Andrea

Helyzetkép a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatnál

A koronavírus járványhelyzet és a ka-
rantén időszaka furcsa időszakot jelen-
tett a Hajdúnánási Gyermek- és Ifjúsá-
gi Önkormányzat számára is. Lakatos 
Ádámot, az Ifjúsági Polgármestert kér-
deztük a mögöttük álló hónapokról. 

Hogy alakult az Ifjúsági Önkormány-
zat élete az elmúlt időszakban? Milyen 
programokat/eseményeket terveztetek, 
ezekből mi valósulhatott meg a koro-
navírus járvány időszakában?
Az elmúlt időszak a Gyermek-és Ifjúsági 
Önkormányzat tavaszi rendezvény soro-
zatának előkészítéséről szólt. Az általános 
iskolákba tervezett márciusi LAN party, a 
Kéky Lajos Városi Művelődési Központba 
szervezett III. Ifjúsági Bál, a Diák-Állás-
börze, vagy éppen a Ligetbe tervezett ext-
rém sport verseny szervezési folyamatai 
már jó ütemben haladtak, amikor a vírus 
beköszöntével nekünk is át kellett érté-
kelnünk a lehetőségeinket. A kialakult 
helyzetre való tekintettel a Gyermek-és If-
júsági Önkormányzat tavaszi rendezvény-
sorozata természetesen lemondásra került.

Hogyan alkalmazkodtatok a kialakult 
helyzethez, milyen feladatokat tudtak 
magukra vállalni az ifjúsági önkor-
mányzat képviselői?
Közösségi felületeinken folyamatosan zaj-
lott és zajlik a fiatalok járványhelyzettel 
kapcsolatos tájékoztatása. Ebben az idő-
szakban feladatunknak tartjuk, hogy az 
óvintézkedések továbbításával mi is hozzá 
járuljunk a helyzet kezelésének sikeressé-
géhez. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a 
tájékoztatás során kiemelt figyelmet for-
dítottunk az információk hitelességének 
ellenőrzésére. A Hajdúnánási Gyermek-és 
Ifjúsági Önkormányzat még a veszélyhely-
zet elején felajánlotta önkéntes segítségét 
a Hajdúnánási Polgárőr Egyesületnek, 
így segédkeztünk például a maszk osztás-
ban, idősebb személyek tájékoztatásában, 
vagy szórólapozásban is. Az élet fokozott 
újra indulásával a munka folytatódott. A 
Hajdúnánási Gyógyfürdő újra nyitásával 
ismételten kezdetét vehette a diákmunka 
szervezés.

Mik a jövőbeli tervek? 
Sajnos azt kell mondjam eleinte érezhető 
volt az áprilisra tervezett Diák-Állásbörze 
hiánya, azonban sikerült orvosolnunk a 
helyzetet. Ezzel párhuzamosan kezdtük 
meg a Liget-Dirt Pálya tervezését, mely 
Polgármester Úr támogatásának, és ön-
kénteseink segítségének köszönhetően a 
napokban elkészült. Amennyiben a jár-
ványügyi korlátozások lehetővé teszik, egy 
pálya avató extrém-sport versennyel sze-
retnénk zárni a nyarat. Az elmúlt időszak-
ban sikerült együttműködést kialakíta-
nunk a Nemzeti Ifjúsági Tanáccsal, ennek 
köszönhetően számos olyan projekt van, 
amiben kölcsönösen segítjük egymást. 
Reményeink szerint mihamarabb lehe-
tőségünk lesz elmaradt rendezvényeink 
pótlására, hogy ezáltal újra személyesen 
találkozhassunk Hajdúnánás fiatalságával.

HNU

A Hajdúnánási Újság
következő számának 

megjelenése:
2020. augusztus 27.
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Évzáró a Hajdúnánási Internetklubban

Hajdúnánáson 2008-ban kezdett elter-
jedni az internet szolgáltatás. A Teleház 
vezetője - Szilágyi Erzsébet 2008 őszén 
meghirdetett egy internet tanfolyamot 
nyugdíjasok számára. A tanfolyam ke-
reteiből alakult egy Nyugdíjas Internet 
Klub.

Kezdetben sok nehézséggel kellett meg-
küzdeni. Nem volt kialakult tematika. 
Országosan is egyedülálló volt a klubunk.

A kezdettől 12 év telt el. Az eltelt idő 
alatt kidolgoztunk egy évről - évre megis-
métlődő tematikát, kéthetenként 2-2 órás 
klubfoglalkozást tartottunk. Ősszel és 
tavasszal kirándulásokat és kerti partikat 
tartottunk. Többször fehér asztal mellett 
megtartott vacsorával búcsúztunk az óév-
től.

A koronavírus járvány megbénította a 
mi munkánkat is. De az oktatási intézmé-

nyek példája nyomán áttértünk a "Digi-
tális Internetklubra"! Mindenki otthonról 
tartotta a kapcsolatot a tagsággal, s így 
gyakorolhatta a számítógépes ismereteket.

A vírusjárvány enyhülésével szinte „új-
jászületett a klubunk”. Július 8-án Csegöl-
diné Anikó klubvezető és Hatalóczki 
Andrásné szervezésében egy felejthetetlen 
kirándulást tett a tagságunk 43 fővel To-
kajba.

Július 14-én pedig egy vidám kerti par-
tival búcsúztattuk a 2019/20-as klubévet 
a Teleház udvarán. Mint mindig, most is 
a Kossuth Rádióból is ismert Badics János 
kiváló szakácsunk főzte az ízletes slambu-
cot.

Kívánjuk, hogy szeptemberben talál-
kozhassunk jó egészségben a 2020/21-es 
klubév megnyitóján!

Tar József

Kirándulás Lakitelekre

A Nemzeti Művelődési Intézet az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának támoga-
tásával színházi előadások látogatására 
biztosított térítésmentes részvételi lehető-
séget. 2020. július 23. – augusztus 5. kö-
zött 28 alkalommal 5 különböző színházi 
előadás megtekintésére nyílik lehetőség a 
Lakitelek melletti Tőserdő Camping terü-
letén felállított cirkuszi sátorban.

A művelődési központunk dolgozói, 
munkatársai is élhettek a lehetőséggel és 
egy majdnem „teltházas” busszal elindul-
tunk 24–én kora reggel a Kecskemét mel-
letti településre. Bő három órás út után 
megérkeztünk a helyszínre s bizony nem 
mi voltunk az elsők. A hatalmas – mégis 
már félig megtelt - parkolóba egymás után 
érkeztek a buszok, gépkocsik. Mi perce-
ken belül három kísérővel is megismer-
kedtünk, akik lelkesen s igen megnyerően 

beinvitáltak bennünket a Hungarikum 
Ligetbe, az épületek megtekintésére, egy 
csoportos sétára.

Megtudtuk, hogy a Lakitelek Alapít-
ványt és Népfőiskolát Lezsák Sándor és fe-
lesége alapította, tervezte és álmodta meg 
a kilencvenes évek elején. Levelek ezreivel 
mozgósították a Nyugat- Európában és a 
tengerentúlon élő magyarokat, hazai és he-
lyi támogatókat szerveztek, és több olyan 
nagyszabású vállalkozást indítottak útjára, 
melynek nyeresége, illetve a világ minden 
részéről érkező adományok segítségével fo-
lyamatosan épült a Lakiteleki Népfőiskola. 

Ezt a négyhektáros területen fekvő in-
tézményt az ország egyik szellemi főváro-
sának is nevezik. Európai rangú konferen-
ciák, tudományos tanácskozások mellett 
szűkebb hazánk, a Tiszamenti táj való-
ságát is fölmérő, elemző programoknak 

is rendszeresen fórumot ad. Láthattunk 
itt impozáns strandot, lovardát, footgolf 
pályát (Ezt ki is próbáltuk férfi társaim-
mal. Olyan, mint egy golfpálya, csak itt 
foci labdákat kell berúgni a zászlócskákkal 
ellátott lyukakba. Az enyém elsőre belere-
pült – a nem messze lévő nádasba). 

Megtekintettünk több szoborparkot, a 
Gyarmati Dezső tanuszodát és termálfür-
dőt, illetve egy jurta tábort is. Engem talán 
egy olyan kőből készült jurta nyűgözött 
le, amelyben hatalmas fadomborműveket 
tekinthettünk meg, melyeket egy erdélyi 
fafaragó magyar ember adományozott az 
intézménynek.

Megtudhattuk, hogy nyári képzőmű-
vészeti tábor, honfoglalás kori életmód-
tábor, diákok garabonciás olvasótábora 
és több néptáncos szaktábor is működik 
a területen, hiszen a Népfőiskola minden 
tevékenységi formában az ismeretbővítés 
mellett a közösségteremtést tartja a leg-
fontosabbnak.

Ezután átsétáltunk, hogy megtekint-
hessük a Nemzeti Művelődési Intézet 
2020 tavaszán átadott székházát. 

Az épület látványa már kívülről is el-
ragadó volt. A homlokzaton kialakított 
rendkívül igényes domborművek sora 
egy-egy bibliai jelenetet ábrázolt. A ren-
geteg látnivaló mellett engem az Emléke-
zet tornya fogott meg igazán s az ott lévő 
„Magyarság Harangja”. (előre megkértek 
bennünket, hogy lehetőleg ne húzzuk 
meg). A harang ugyanis minden nap azo-
nos időben – 15 óra 13 perckor, a Kár-
pát-medencei magyarság összetartozását 
kimondó Alaptörvény aláírásának perce-
iben (2011. április 25., 15:13’) – szólal 

meg a lakiteleki székházban, hogy egy-egy 
település nemzeti kultúrát megtartó egy-
leteire, civil szerveződéseire, a közösség 
által elért eredményekre emlékeztesse a 
magyarságot.

A kellemes és tartalmas séta után újra 
buszra ültünk s meg sem álltunk Tőser-
dőig, a nagyközség üdülőterületéig, mely 
egybe olvad a Kiskunsági Nemzeti Park-
kal. Itt egy hatalmas több száz fős sátorban 
finom gulyáslevest ebédelhettünk egy „ér-
dekes” süteménnyel. (olyan mint az almás 
süti, de párolt káposzta volt benne alma 
helyett).

Következett a nap fő attrakciója. Egy 
gigantikus cirkuszi sátorban színházi 
előadást tekinthettünk meg, mégpedig 
igencsak hajdúnánási kötődéssel. Csikós 
Attila: Két összeillő ember című zenés 
színműjének ugyanis városunk szülötte 
a gyönyörű színésznő Tarsoly Krisztina a 
rendezője (hamar felismert bennünket s 
válthattunk is néhány szót). 

A Domján Edit és Szécsi Pál szerelméről 
és tragikus haláláról szóló szerelmi fantázi-
át hangos vastapssal köszönte meg a lelkes 
közönség. Talán csak a sátorban lévő nagy 
meleg próbálta csökkenteni az élvezeti 
szintet, de mi nánásiak hoztunk magunk-
kal legyezőt és jó kedvet is (a legfelső hát-
só sorban barátommal együtt énekeltük a 
Szécsi számokat a színművésszel).

Hazafelé még elfogyasztottuk az NPC 
által felajánlott s az asszony dolgozókkal 
elkészített finom szalámis zsömléket s 
bizony rengeteg kellemes élménnyel gaz-
dagabban tértünk haza az esti órákban 
Hajdúnánásra.

Kócsi Imre
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A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. programajánlója

Újra nyit a Hajdúnánás Mozi!

A vetítések időpontjai és a bemutatásra 
kerülő filmek augusztusban:

08.09. Vasárnap
 
15.00 Scooby! (magyarul beszélő ameri-
kai kaland, animációs, vígjáték, családi 
film 93 perc)
17.00 Pesti balhé (magyar, akció- vígjáték 
104 perc)
19.00 Bohém rapszódia (magyarul beszé-
lő angol-amerikai, életrajzi dráma, zenés 
film 134 perc)
 
08.16. Vasárnap
 
15.00 Scooby! (magyarul beszélő ameri-
kai kaland, animációs, vígjáték, családi 
film 93 perc)
17.00 Pesti balhé (magyar, akció- vígjáték 
104 perc)

19.00 Bohém rapszódia (magyarul beszé-
lő angol-amerikai, életrajzi dráma, zenés 
film 134 perc)
 
08.23. Vasárnap
 
15.00 Scooby! (magyarul beszélő ameri-
kai kaland, animációs, vígjáték, családi 
film 93 perc)
17.00 Pont az a dal (magyarul beszélő 
amerikai romantikus dráma, zenés film 
113 perc)
19.00 Pesti balhé (magyar, akció- vígjáték 
104 perc)
 
08.30. Vasárnap
 
17.00 Scooby! (magyarul beszélő ameri-
kai kaland, animációs, vígjáték, családi 
film 93 perc)
19.00 Pont az a dal (magyarul beszélő 
amerikai romantikus dráma, zenés film 
113 perc)

Egyéb programok 

Szent István napi kenyérszentelés 
2020. augusztus 20. (csütörtök) 

Ünnepi műsor és ünnepi beszéd, az 
újkenyér megáldása, megszentelése, 
megszegése.
Helyszín: Hajdúnánás, Köztársaság tér, 
Bástyafal

Gasztrosétány
2020. augusztus 21.-22. 

(péntek-szombat)

Helyszín: Hajdúnánás, Fürdő utca, Amfi-
teátrum
NÁNÁSI MARHASÁGOK – főszerep-
ben a marhahús
A helyszínen a meghívott települések táj-
egységi ételei mellett helyben, helyi alap-
anyagok felhasználásával készült finomsá-
gokkal is várjuk a vendégeket!

A rendezvény célja a Mi Érted Élünk Egye-
sület támogatása egy közösségi, speciálisan 
kerekesszékek szállítására alkalmas jármű 
beszerzéséhez és üzemeltetéséhez.

Ez itt az Ön 
hirdetésének

a helye! 

Hirdessen Ön is
a Hajdúnánási Újságban!

Telefon: 06-70/445-40-51
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HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy Hajdúnánás Város Helyi Választási Bizottsága 
2020. szeptember 20. napjára időközi választást tűzött ki a hajdúnánási 5. számú 
egyéni választókerületben a megüresedett képviselői mandátum betöltésére. 

A jelölő szervezetek bejelentésére a választás kitűzésétől kezdődően van lehetőség a 
Helyi Választási Irodában. A bejelentésre vonatkozó információk és adatlapok megta-
lálhatók a www.valasztas.hu honlapon.

Egyéni választókerületi jelöltet 2020.  augusztus 17-én 16.00 óráig lehet bejelenteni. 
A Helyi Választási Iroda a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalban működik, 

tájékoztatás a 52/381-411/104.  és 102. mellékeken, valamint a polghiv@hajdunanas.
hu e-mail címen kérhető hivatali munkaidőben (hétfő-csütörtök: 7.30-16.00, péntek: 
7.30.13.30) Dr. Kiss Imre HVI vezetőtől és Maginé dr. Csirke Erzsébet HVI vezető-
helyettestől. 

Az időközi választással kapcsolatos további tájékoztatás és információ a 
www.hajdunanas.hu/valasztas felületen található.  

Dr. Kiss Imre
Helyi Választási Iroda vezetője

Igazgatási szünet a Városházán
Tájékoztatom Hajdúnánás város lakosságát, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 86/2020. (VII. 10.) számú Képviselő-testületi Határozatával igaz-
gatási szünetet rendelt el. 

A határozatban foglaltak szerint, az igazgatási szünet  2020. július 27-től – 2020. 
augusztus 7-ig, valamint  2020. augusztus 17-től 2020. augusztus 19-ig tart, mely 
összesen 13 munkanapot jelent. Az igazgatási szünet a Hajdúnánási Közös Önkormány-
zati Hivatal munkarendjét érinti. 

Az igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadás szünetel!

A szünet időtartama alatt a Hivatalban a sürgős, azonnali beavatkozást igénylő ügyek 
intézésére ügyelet működik, a zavartalan ügymenet és folyamatos feladatellátás a halaszt-
hatatlan döntést igénylő eljárásokban biztosított.
Kérjük ügyfeleinket, hogy az igazgatási szünet idején esedékes hatósági eljárás indítása, 
ügyeik intézése során vegyék figyelembe az igazgatási szünet időtartamát. 

Megértésüket köszönjük!

      Dr. Kiss Imre
       jegyző

Felhívás civil szervezetek részére
Tájékoztatom a civil szervezetek Képviselőit, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
a 2020. évi önkormányzati költségvetésben a civil szerveztek támogatására előirányzott 
önkormányzati támogatás maradványösszegének igénylésére vonatkozóan továbbra 
is lehetőséget biztosít. 

Az önkormányzat részére benyújtandó TÁMOGATÁSI KÉRELEM 
MEGHOSSZABBÍTOTT beadási határideje:

2020. szeptember 1. (kedd)

A támogatás igénylésének további feltételi megtalálhatók a www.hajdunanas.hu önkor-
mányzati oldalon. 
      

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!
3 Mezei Emese
3 Bancsók Zselyke
3 Papp Hanna
3 Szilágyi Adelina

Anyakönyvi hírek
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Szűz Mária üvegharangja

Ezt a Móricz Páltól kölcsönvett címet 
adtam mostani írásomnak, amely egyben 
tisztelgés is a mi Móricz Zsigmondunk, a 
150 éve született „hajdúíró” előtt.

A fenti címmel 1926-ban született 
gyönyörűséges novelláját jó negyven éve 
olvastam először, és többször is azóta. 
Legutóbb néhány hete, amikor őt hívtam 
segítségül egy szakmai rejtély megfejtésé-

hez. Móricz Pál eme írásának ugyanis egy 
üvegharang alatt álló Szűz Mária, a ma-
gyarok Égi Édesanyja a főszereplője.

Az író gyermekkori emlékeit eleveníti 
fel, amikor az 1870-es évek második fe-
lében szüleivel Hajdúdorogra, a Kozák 
családhoz látogatnak. „A kocsisok fején a 
darutollas kalap mintha csak szeggel lenne 
odaszegezve a nánási hajdúlegények fejéhez, 
- írja mindjárt az első lapon, majd így foly-
tatja: Mégis a száz aranyképes dorogi temp-
lomot elérve, nehéz kalapjukat a kálvinista 
hajdúk is megbillentették.”

Kozákék kúriájának hűvös szobájában 
aztán ismét elé tárult a csoda. „Egy réz-
zel pántolt, rézfülű kihúzós komót tetején 
keresztes szent könyvek mellett, üvegharang 
alatt Szűz Mária is ott álmodozott. Ölelő 
karján picinyke, édes Jézuskáját szorongat-
ta. Az arany, a kék, a fehér, a piros színek 
élénken dúslakodtak, ragyogtak a viaszszob-
rocskáról…

 Én, a kerekfejű kis kálvinista mindig 
vágytam elnyerni az üvegharanggal Szűz 
Máriát és a karon ülő picinyke kis Jézust.

„Adjátok hát oda neki, a szentemnek – 
mondotta a jóságos Kozák néni, és meg-
ajándékozta vele. Pedig nagyon régi, lehe-
tett ez a szobrocska, talán még Kijevből 

hozhatták az ősök, vagy valamelyik pócsi 
búcsú alkalmával vásárolták az öreg szü-
lők.

A gyermek a szívéhez szorított „drága 
zsákmánnyal” indult hazafelé. Ám a hin-
tó elé fogott lovak megbokrosodtak és 
elragadták a kocsit. Utasai az árokpartra 
zuhantak, de senkinek nem esett baja. 
Még a kis Palikának sem, karjai között az 
üvegharangos Máriával.

„Pillanatig a nánási, dorogi hajdúk is 
meghajtották konok fejüket a fájdalmas 
Szűz Anyának dobogó szívecskémhez szo-
rított üvegharangja előtt. Csoda-anyánk 
szent lábacskáinál még a kis testemtől ösz-
szetört verbénavirágok is hódolólag kezdték 
emelgetni fejöket… Az iszonyú esés közben, 
feltartott kezemben épen, sértetlenül maradt 
az üvegharang alatt az aranykoronás Szűz 
Mária piciny Jézuskájával és csodálatoskép-
pen nekem sem történt komolyabb bajom.” 
– emlékezik az íróvá lett Móricz Pál..

Az esetet látva, a település kanonok 
plébánosa, Fehér Emánuel atya ekként 
formálta a szót: „Mária ölébe esett ez a 
gyermek!” Vagyis csoda történt.

Az Égi Édesanya óvó ölelése végig kí-
sérte a kálvinista Móricz Pált egész életén 
át, aki reánk és nemzetünk fölé is kitár-

ja karjait. És mindig segítségünkre siet, 
ha arra szükségünk van. Amint velem is 
oly sokszor megtörtént már. Legutóbb 
néhány hete, amikor zempléni néprajzi 
kutatásaim során az idősebbek emléke-
zete elém varázsolta azt a Szűzanyát, aki 
egykoron a régi hutai házak komódján 
„álmodozott”, egy üvegbúra alatt. Egyik 
hazafelé vezető utam során világosodott 
meg előttem, hogy ez az üvegbúra nem 
lehet más, mint a Móricz Pál által elme-
sélt üvegharang, hiszen ennek formája a 
templomi harangokra, illetve a kolompra, 
a kolompharangra emlékezette őt. (Nép-
nyelvünkben ugyanis a kolomp is harang, 
különösen az öblösebbek.)

Hazaérve mohón lapoztam fel a no-
vellát s abban ott fénylett előttem a régi 
hutaiak Máriát védő üvegburája is. Ekkor 
értettem meg, mit is jelent Szűz Mária 
üvegharangja. 

Tanulni nem csupán könyvekből és az 
elődök által, hanem az égbe költözöttektől 
is lehet. Móricz Pál közbenjárásával velem 
is ez történt. Köszönöm neki.

Buczkó József 

Az aranykoronás Szűz Mária szobrocskája 
az üvegharang alatt

(szemléltető kép)

Kontaktok
Ifjú művészek alkottak festői környezet-
ben már hetedik alkalommal városunk-
ban, az Aranyszalma Alkotóházban. A 
fiatalok tíz napon keresztül mutatták be a 
képzőművészet eszközeivel saját kapcsola-
taikat a közösséggel, ismerős és ismeretlen 
alkotótársaikkal - hiszen művészeti veze-
tőjük, Dr. Orosz Csaba ezt a címet adta a 
tábor témájául.

Alkotásaikat július 31-én, pénteken 
mutatták be a városnak, ahol a Főtéren 
tartottak kiállításmegnyitót rendhagyó 
módon.  A művészeti vezető köszöntője 
után Hordós Boldizsár ifjú képzőművész 
osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel, 
aki már szinte törzsszereplője a tábornak.  
18 fiatal alkotóművész a tíz nap alatt te-
remtette meg azt a látványt, mellyel ki-

egészíti a megalkotott valóságot a saját 
ízlésvilág közreműködésével.

A zárókiállítással egyidejűleg megnyi-
tották a XV. Nemzetközi Képzőművé-
szeti Alkotótábort, ahol a polgármesteri 
köszöntőt követően emlékeztek a nemrég 
elhunyt Nemes István festőművészre, aki 
elmaradhatatlan résztvevője volt a nánási 
alkotótáboroknak. Az Ustroni küldött-
ség Robert Heczko alkotását, Nemes 
István portréját adta át emlékezése jeléül 
Szólláth Tibor polgármesternek. A tábor 
nyolc napig tartó programjában a közös 
alkotások mellett szakmai előadásokkal, 
kirándulásokkal inspirálja a résztvevőket, 
akik augusztus 8-án mutatják be elkészült 
alkotásaikat.  

Fekete Andrea



72020. augusztus 6.

Hajdulegények a rézfokossal

A nánási hajduk fiataljai régente pengő 
sarkantyus, rezgő darutollas büszke le-
gények voltak. Mezei munkában, bot-
rakapásnál sem akadt párjuk ezeknek a 
senem szőke, senem barna, macskaszemű 
igazi magyarfajta fickóknak. A huszár-
ság, bakaság első virágját századokon át 
a hajduföld termelte. Amikor pedig egy-
szer-egyszer békességben élhettek volna, 
hogy a verekedés szilaj művészetét el ne 
felejtsék, egymás között, otthonukban is 
folyton hadakoztak. Ünnepeiken, vásár-
kor, vasárnaponként a kákán görcsöt ke-
resgettek, egymással ölrementek a nánási 
hajdu legények. Sudár tölgybotjaikon 
széles pofájú, gombos élű, táblás rézfo-
kos ragyogott, vagy görcsként gömbö-
lyüre kötött, vaskos rézgerezdek voltak a 
fegyvereik. Koponya-lékelőnek nevezték 
az ősi hajdufegyvert. A Nagyvendéglő-
ben, a Szeles, Morgó, Rózsás, Csillagos, 
Zajgató csárdáiknál, a kása-ütő és egyéb 
szárazmalmok körül, a dorogi, debrece-
ni, szentmihályi, polgári utak hidjánál, 
vásárkor a lacipecsenye-soron a dombos 
Felsőoldal (Mike) és a vizenyős Rétoldal 
(Laponyag) legényei között valóságos üt-
közetek zajlottak. Meg akarták mutatni 
a „város népinek”, hogy a Felsőoldalon, 
vagy a rétes Laponyagon terem-e a kü-
lönb legény? Azzal tartották:

- Ebcsont, hajducsont beforrad! – Aki 
adta, nem dicsekedett el vele, aki kapta, 
panaszra (betört fővel) nem ment a biró-
hoz. Egyszer-egyszer ugyan fordultak elő 
kínos, végzetesebb meglepetések, mint 
amikor a „Morgó” előtt piros pünkösd 
másnapján, az első nap megvivott bot-
csata után Daróczy János nemzetes úr 
és felesége Csohány Zsuzsának István fia 
Morvay Balázs pajtásával, többmás felső-
oldali legény-cimborával büszkén rakták a 
döbögőst és a Csordajárás-közről, a szent-
mihályi útról laponyagi legények bokrétás 
csoportjai körülözönlötték a csárdát. A 
kérges, hosszú Takaró Mátyás vezette a 
rét-oldaliakat. Takarónak a Daróczy Ist-
ván előzőnapi fokoscsapásától vérfoltos 
kendővel volt körülkötve a feje.

- Upré, cigányok! – a veszekedett Má-
tyás hajdu botja végével oldalba bökte a 
nagybőgőst, - hol a szemetek?!... Az én 
nótámat húzzátok, hé?!

- Hehe, hen! – fehér fogukat kivicsorí-
tották a felsőoldaliak, majd szólt az egyik, 
– inkább talán azt a nótát húznád el ne-
kik, Ádány?

Felsőoldal lángja vagyok,
Fél én tülem a Laponyag…
- Hehe, hen! – nevetni kezdtek a fel-

sőoldaliak. Ezt a nótát a dombos Felsőol-
dalon tudvánlevőleg Istvánról, a Daróczy 
János nemzetes úr és felesége Csohány 
Zsuzsa horgasorru legényfiáról dalolták a 
felsőoldaliak. Takaró Mátyás, a rétoldali 
kevély vezér, dühében felhördült

- Széllel, szájjal, látom, még mindig jól 
birjátok onnét a bodzás, kutyaparés felső-
oldali dombról.

- Te meg, hé, Matyi! – István, a János 
nemzetes úr fia is megszólalt, - ha már ki-
bujtál a nádból, hivatlanul ne csirimpolj 
itt, mint a nádveréb…

- Nekem mered ezt mondani, István?!
- Neked hát, te csik-tolvaj! – Daróczy 

István kibökte. – Hiszen csak a veréb jár 

így falkástól, mint tik most, békanyúzó 
laponyagiak.

- Tyüh! Az ősöd lókötő mindenét! – 
Mátyás hajdu kezében már villant, csat-
tant a fokos, ámde nem találta készületle-
nül Istvánt. István kivédte, összeharapott 
foggal már visszaadta a rettenetes botcsa-
pást… A leándervirág-arcú leányok riadt 
galambseregként szétrebbentek, a cigány-
ság meg fekete házinyul módjára a csárda-
ház pincéjébe sündörödött.

- Pedzi mán! – Tulnét az árkon, a dom-
bon sorakozó Felsőoldal házainak kerítése 
megöl a tapasztalt öreg hajdugazdák pipa-
füstnél nézték a mérkőzést. A Felsőoldal 
„lángja”, István Morvay Balázs pajtásával 
a falnak vetette hátát. Néhány derék cim-
boráik is jól verekedtek, de már mindnyá-
jan véresek voltak, többen közülök a föld-
re buktak. Az egyenlőtlen küzdelemben 
már-már felülkerekedett rajtok a rétoldali 
vad tömeg, amikor tulnét az árkon, a 
dombos Felsőoldal egyik házának keritése 
megöl kiugrott egy zömök, őszes hajdu 
ember, kezében a rézgerezdes árvatölgy-
fával. Valamikor botra-birokra Hadadi 
gazduram volt a Felsőoldal „lángja”, rette-
netes csapásai elől mostan is egyszeriben 
széjjelcsapódtak a megrezzent rétoldaliak. 
János nemzetes úr István fia Morvay Ba-
lázs pajtásával menten levegőhöz jutottak.

- Csak a fejét! – kurjantotta Balázs, s 
megfordult a kocka, amikor az öreg Ha-
dadi gazda a veszekedett rétoldali Takaró 
Matyit hókon ütötte. Vezér nélkül ma-
radtak a rétoldaliak, s a Felsőoldal fel-
újult támadásától mihamar szétugrottak, 
csupán a vezérök, a szilaj Mátyás maradt 
fektében mozdulatlanul.

- Hát ehhez meg mán mi jutott?! – a 
felsőoldali büszke Istvánék tollat tartottak 
a földön végignyult laponyagi vezérnek, 
a hosszú Takaró Matyinak vérrel tele-
buggyant orra-szájához; de bizony nem 
libbent a darútoll finom, selymes pihé-

je. Szíve sem dobbant már Matyinak. A 
botos-legények némileg megilletődötten 
összenéztek. Morvay Balázs vértől cse-
pegő vastag bajuszát végigtörölte s ilyen 
rövidre fogta a búcsúztatót:

- Isten Őfelsége, fogadd irgalmadba!... 
A mi jó Mátyás testvérünk immár végér-
vényesen meghalt!

- Nem addig van az, Balázs! – János 
nemzetes úr fia, Daróczy István szintén 
eléggé véres fejjel közbeszólt, - mert ha 
megholt Mátyás, akkor meg meg Hada-
di Mihály bátyánk, aki vaktábul agyon-
csapta ezt a szerencsétlen Mátyást, bajba, 
tömlöcbe kerül, pedig hát őkelme szegény 
ember! Őkelmének felesége, sok aprós 
gyermeke van, hát nem járná, hogy éppen 
miattunk, a legények miatt kerüljön ilyen 
szomorú, hosszas rabságba…

- Matyi pajtást már fel nem támaszt-
hatjuk! – a fokosra támaszkodva komoran 
maga elé meredt a véresarcú Morvay. A 
legények tanácstalanul nézték a földet. Az 
öreg Hadadi hajdu is megcsillapult már és 
a büszke halott zordon színe előtt lehor-
gasztotta ősz fejét. Az István, a felsőoldali 
legények vezére azonban kiegyenesedett. 
Bár halkan, de határozottan – a búsan 
visszaszállingódzó, vezértelen laponyagi 
hajdukhoz fordulva – beszélni kezdett:

- Édesanyám nagyon siratni fog… Ám, 
az én családom gazdag… Magányos le-
gényember is vagyok… Hát, cimborák, 
ha tinéktek sincs ellenvetéstek… Ember-
ségből, nomeg a hajdu legényi becsületért 
magamra vállalom a szegény Matyit!...

- István, bízhatsz bennünk! … Köz-
tünk marad ez! – a véresfejű rétoldaliak 
könnyező szemmel nyújtották kérges ke-
züket a felsőoldali nemes Daróczynak… 
Nem sokkal utóbb a veszekedett, szilaj, 
szegény Takaró Matyi véletlen halála mi-
att – bár Istvánt siratta váltig az édesany-
ja, Csohány Zsuzsa, - csakugyan Kállóra, 
hosszú rabságba került Daróczy István.

Újra nyitva 
a BABAKUCKÓ 

a művelődési központban!

Játszószobánkba várjuk 
a legkisebbeket 
5 éves korig.

Készségfejlesztő játékok, ugrálók, csúszda, 
mászóalagút, babakonyha stb.

 Nyitva tartás hétköznapokon 
9 órától 18.30-ig.

Belépődíj: 300 Ft/alkalom.

Szülői felügyelet szükséges!
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presszumTájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. 

Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az 
általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 2000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban

Felelős kiadó: Szilágyi Erzsébet ügyvezető • Főszerkesztő: Szabóné Koczka Judit 
Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda • E-mail: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06-70/445-40-51, 06-52/382-400

Hirdetésszervező: Oláh Erika • 06-70/445-40-51 • Nyomás: Litográfia Nyomda • ISSN 1215-9689

LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2018. évtől csak a telefonon, vagy e-mail-ben megrendelt, előre egyeztetett időpontban 
kérhető a lomtalanítás.

A lomtalanítás a hulladékszállítási díjat megfizető, és tartozással nem rendelkező ingat-
lanhasználó által, Társaságunkkal előre egyeztetett napon (csak a megadott lomtalanítási 
időpontban, szállítási napon, max. évi 1 alkalommal), egyedi megrendeléssel kért, házhoz 
menő jelleggel történik. A jelentkezés során szükséges megadni a hulladék várható meny-
nyiségét és fajtáját is, amely legfeljebb 1 m3 lehet. 

A lakótelepi övezetekben a közös képviselő kérheti a lakókkal előzetesen egyeztetett 
időpontban a lomtalanítást.

Lomtalanítás kérése:
Az intézéséhez a következő adatok szükségesek:
• név, cím, a számlán található vevő azonosító,
• elszállítandó lom mennyisége (m3) és fajtája
• elérhetőség (vezetékes, vagy mobil telefonszám)
A további információk és jelentkezés a HHG Nonprofit. Kft Ügyfélszolgálati irodájában, 
az alábbi elérhetőségeken:
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 12.
Tel.: +36 20 / 518-2709
e-mail: lomtalanitas@hhgkft.hu

Lomhulladék: olyan -  a háztartásokban keletkező – kommunális hulladék, amely mérete 
miatt a 120 l-es kukába nem fér bele pl. matrac, sérült bútor (szétszedve és kötegelve) sérült 
vagy feleslegessé vált (nagyobb) gyerekjáték stb.

Nem kerül elszállításra:
• elbontott gépjármű karosszéria
• építésből – bontásból származó hulladék, nyílászáró
• veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, képcsöves TV stb.)
• elektronikai hulladékok
• ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék
• személyautó-, teherautó-, és traktor gumiabroncs
• háztartási hulladék
• csomagolási karton-, papír-, és műanyag hulladék
• üveghulladék
• kézi erővel nem rakodható, túlsúlyos, vagy túl méretes hulladék
A mindennapokban keletkező nagydarabos lomhulladék, amely a kukába nem fér bele, a 
HHG Nonprofit Kft. hulladéklerakójába adható le, nyitvatartási időben (hétfőtől-pénte-
kig 8:00-15:30), térítés ellenében.

Hulladéklerakó címe: 4220 Hajdúböszörmény, Czégényi útfél 01329/4 hrsz., (Hajdúvid 
és Hajdúhadház közötti úton), telefonszám: +36-52/710-613

Lomtalanítási Időpontok Hajdúnánás 2020

Időpont Szállítási napok Alkalom (db)

2020.09.11-09.25 PÉNTEK 3

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét!

Segítő közreműködésükben bízva:  

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

A Hajdú-Sansz Nonprofit Kft. 

megváltozott munkaképességű személyeket (leszázalékoltakat) keres 
az alábbi munkakörökbe: 

zöldségtermesztő, feldolgozó, tartósító, savanyító, takarító, gépjárművezető, 
szociális gondozó ápoló, méhész, állatgondozó, pénzügy, számvitel. 

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06-30/688-7926

Hajdú-Sansz Nonprofit Kft.


