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Befektetés a jövőbe

A magyar agrárium megújulásá-
nak szimbolikus jelentőségű ese-
ményére került sor május 7-én a 
Kendereskertben, a Portékaház 
konferenciatermében. Itt ve-
hették át ugyanis Nagy István 
agrárminisztertől a támogatói 
okiratokat a tárca Vidékfejlesz-
tési programja keretében, az Ál-
lattartó telepek korszerűsítésére 
kiírt, elmúlt évi pályázatának 
hajdú-bihar megyei nyertesei.

Az állattenyésztésben érdekelt 
hajdú-bihar megyei mezőgazdasá-
gi vállalkozók, gazdák gyülekeztek 
május 7-én délelőtt a kenderes-
kerti Portékaház konferenciater-
mében. Itt vehették át ugyanis 
az agrártárca által, 2020 év végén 
kiírt, az állattartó telepek korsze-
rűsítését szolgáló pályázat hajdú-
bihar megyei nyertesei a támogató 
okiratokat. A megjelent vendége-
ket Szólláth Tibor polgármester 
köszöntötte elsőként, aki töb-
bek között szólt a Kendereskert 
múltjáról, jelenéről, az ott folyó 
mintagazdálkodásról. A városve-
zető üdvözlő beszédében kiemelte 
megyénk és benne Hajdúnánás 
példaértékű teljesítményét az ag-
rárszektorban, különös tekintettel 
az állattenyésztésre. Mint mond-
ta: „Hajdú-Bihar megye, bármilyen 
ágazatot nézünk az agráriumban, 

mindenben az első háromban van, 
de többnyire az elején. Ha az állat-
tenyésztést nézzük, a szarvasmarha 
állománynak 12%-a, sertések 13%-
a, a juhoknál ez 20%-ot tesz ki. 
Ezek hatalmas számok a 19 megye 
összehasonlításában. Ez azt jelenti, 
hogy a megye szerepe – benne ter-
mészetesen városunk is – jelentős a 
magyar agráriumban.”

Nagy István agrárminiszter kö-
szöntőjében történelmi jelentősé-
gűnek, a jövőbe való befektetésnek 
nevezte a most induló fejlesztése-
ket. 

„A mai nap és a rendezvény is a 
megújuló magyar agrárium szim-
bóluma. Egy olyan fordulópontja, 
amelyre sokáig fogunk emlékezni, 
és nagyon meghatározó lehet az el-
következő időszakban. A Vidékfej-
lesztés 2-es pilléréről 4260 milliárd 
forintot tudunk különböző támoga-
tásokban, beruházás élénkítésben a 
gazdák rendelkezésére bocsátani. Ez 
háromszor annyi, mint az elmúlt 
hét esztendőben. Az elkövetkező egy 
esztendőben annyit fogunk kifizetni 
a gazdáknak, mint a megelőző hét 
évben összesen.”

Miniszter úr az agrárszektor el-
múlt bő egy évtizedéről szólva az 
alábbiakat mondta: 

„A magyar mezőgazdaság az el-
múlt 12 esztendőben megtanult ter-

melni, hiszen 156 %-al növekedett 
a mezőgazdasági kibocsátás. Most 
az a cél, hogy ezekkel a korszerűsí-
tésekkel meg tudjuk növelni a jöve-
delmezőséget, tehát utol tudjuk érni 
uniós vetélytársainkat.

Erről szól a magyar kormány azon 
döntése, mikor a nemzeti társfinan-
szírozást 17,5 %-ról 80 %-ra emel-
te. Így meg tudjuk háromszorozni 
a vidékfejlesztésre szolgáló források 
mértékét. Ez az, aminek óriási je-
lentősége van, és ez fogja biztosítani 

azt, hogy a magyar gazdák verseny-
előnyben lehessenek vetélytársaik-
kal.”

Ezt a célt szolgálja ez a pályázat 
is, amely igen jelentős forráso-
kat biztosít az állattenyésztésben 
munkálkodó gazdáknak – mondta 
miniszter.

„Ez a pályázat arról szól, hogy 
hogyan tudnak a gazdák fejleszte-
ni, hogyan tudnak versenyképességet 
növelni. 50 milliárdos kerettel hir-
dettük meg, de akkora volt az érdek-

Szólláth Tibor polgármester, Nagy István agrárminiszter, Vitányi István ogy. képviselő Kendereskert
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Milyen volt...

lődés, hogy meg kellett ötszörözni, és 
így már 260 milliárd forintra hir-
dettünk eredményt. Kétmilliárdos 
felső határral pályázhattak, 50 %-os 
intenzitással. Ez nagyon nagy lehető-
séget magában hordozó pályázat volt 
a gazdáknak, s ez is mutatja ,mekko-
ra érdeklődés övezte mindezt.”

A pályázaton több mint félszáz 
megyei gazdálkodó jutott támoga-
táshoz – jelezte Nagy István.

„Hajdú-Bihar megyében 51 gaz-
da volt eddig sikeres, és mintegy 20 
milliárd forintot tudtunk részükre 
biztosítani. Ez a támogatás vég-
telenül fontos a meginduláshoz, a 
fejlődéshez. Fogalmazhatunk úgy 
is, hogy befektetés a jövőbe, hiszen 
ezekkel a fejlesztésekkel, korszerűsí-
tésekkel egészen más alapra tudják 
helyezni gazdálkodásukat.”

A nyertes pályázók között há-
rom nánási gazdálkodó is volt. 
A Martinek Farm Bt. a szarvas-
marhatartás területén pályázott 

sikerrel, Gencsi Mihály, a családi 
hagyományokat követő gazdálko-
dó, juhászatát bővíti korszerűsíti. 
Nyakas Dániel egyéni vállalkozó 
a Struccfarm bővítésére pályázott. 
Mint elmondta távlati terveik kö-
zött szerepel a strucchús helybeni 
feldolgozása, amely újabb lendüle-
tet adhat a telepnek.

A rendezvény vendége volt Tiba 
István országgyűlési képviselőnk 
is, aki elégedetten summázta a 
megye, benne a választókerület 
gazdáinak eredményeit.

„Ezen a pályázaton mindenki 
nyert, aki tartalmilag és formailag 
megfelelő pályázatot adott be. Na-
gyon örülök annak, hogy ennek a 
rendezvénysorozatnak első helyszíne 
Hajdúnánás. Ez egy elismerése a me-
gyének, elismerése annak az évek óta 
tudatosan felépített és fejlesztett min-
tagazdaságnak, amely Hajdúnánást, 
benne a Kendereskertet országos szin-
ten is ismertté tette. Elismerése annak 

a példaértékű elhatározás megvalósí-
tásának, hogy egészséges élelmiszert 
termeljenek, egészséges mezőgazdasá-
gi termékeket állítsanak elő. Örömte-
li volt számomra, hogy több válasz-
tókerületi gazdálkodó, köztük három 
nánási is nyertes volt. Ez a pályázat 
azt is bizonyította, hogy a generáció-
váltás szépen halad, hiszen nagyon 
sok fiatal gazda volt a rendezvényen. 
Fiataljaink egy része ugyanis rájött 

arra, és ezért marad vidéken, mert 
megvan a lehetősége arra, hogy föld-
jük legyen, van jószágállományuk, 
megélhetést tudnak biztosítani saját 
családjuknak, és azoknak, akiket 
foglalkoztatnak.” A nagyszabású 
rendezvényt az Aranyszalma Nép-
tánc Együttes pásztortánca zárta.                
Fotók: Girus Zsolt 

(r.zs.)

A minap egy kedves ismerőssel be-
szélgetve került szóba, hogy vajon 
milyen is lehetett városunk köz-
pontja a 19. század és a 20. század 
közepe közti időszakban, akkor, 
amikor az aprócska, nádtetős há-
zak helyén a polgári, sőt nagy-
polgári életforma velejárójaként,  
több szobás, kőből épült, díszesen 
megformált rangos épületek nőt-
tek ki a földből. Kialakult a váro-
sias környezet, a zártsoros beépí-
tés, legalábbis a városközpontban. 
A két ikonikus középület mellett 
– református templom és a város-
háza – már ezeket az épületeket, 
üzleteket is számtalan fotográfián 

örökített meg az egykori fényké-
pész.

Sokan talán nem is gondolkod-
nak el azon, hogyan is éltek itt 
dédszüleink, nagyszüleink. Mi-
lyenek lehettek hétköznapjaik, 
milyen boltok, közösségi terek 
voltak, ahová eljárhattak szórakoz-
ni, és egyáltalán mi is jelentette a 
szórakozást, mondjuk úgy jó 100-
150 évvel ezelőtt.

Régi újságokat böngészgetve 
ezekre a kérdésekre is választ kap-
hatunk, és összerakhatjuk múltunk 
hétköznapjainak tükörcserepeit. 
Gondolták volna, hogy a híres, 
irodalom tankönyvekből is ismert 

folyóiratok hasábjain nem egyszer 
olvashatott az akkori nagyérdemű 
hajdúnánási vonatkozású írásokat? 
Hogy az Életképek (1843 – 1848) 
– amelynek szerkesztőségében ott 
találhatjuk Aranyt, Bajzát, Jókait, 
Jósika Miklóst, Tompa Mihályt, 
Petőfi Sándort is, hogy csak néhány 
nagy nevet említsünk – nem egy 
nánási tudósítást közölt lapjain.

Hasonló módon a Divatcsar-
nok, 1854. 1.számának tudósítá-
sa alapján értesülhetett az egykori 
olvasó arról, hogy az „újonnan 
épült” Zöldfa nevű fogadó és ká-
véház felső termében fényes bál 
tartatott az „uri közönség” részvé-
telével.

Ennyi idő távlatában valószí-
nűsíthetjük, hogy a jelenlegi mű-
velődési központ, egykori Bocs-
kai vendéglő és fogadó, és az azt 
megelőzően, a köznyelv által csak 
„Traktilnak” nevezett vendégfo-
gadóról van szó. Ez a jeles épület 
sok tudósításban előfordul, mint 
olyan hely, ahol a város „uri kö-
zönsége” valamilyen alkalomból 
összejött, de tartottak itt színielő-
adásokat is.

A Hölgyfutár, 1859. december 
15-én megjelent számában részle-
tes tudósítás olvasható Kazinczy 
Ferenc születésének hajdúnánási 

centenáriumi ünnepségéról, ame-
lyet nagy érdeklődés mellett a vá-
rosháza dísztermében tartottak.

De e lap hasábjain jelent meg a 
helyi tudósító megrendítő írása az 
1863. évi nagy aszályról Hajdúsági 
levelek címmel, amelyben többek 
között imigyen ír:

„Átalában szólva: e vidéken eltört 
a kenyér botja, Isten tudja, minő 
sors vár reánk. Munkakör nincsen, 
a földműves, napszámos, kalmár, 
kézműves összedugott kézzel ül, 
nincs munka, —- nincs pénz, nincs 
kereset. A földet felébe dolgozó mun-
kások maguk is lekaszálják azt a 
kicsit, mit a gondviselés fáradságuk 
jutalmául adott vala. A napszámos 
és kapás nagy tömege munka nélkül, 
kétségbeesve várja a kegyetlen fátum 
csapásait. Legnehezebben vannak 
a barmot tenyésztők, kiknek el kell 
nézniök, mikép vész el szemeik előtt 
az Isten adta barom, éhen, táp hiá-
nyában. A legelőföldeken nincs egy 
árva bokor, egy fűszál, még az ár-
kok partjain buján növő csalánok 
sem diszlenek szőrös lombjaikkal, 
elaszott, elsült kórójuk mutatja a 
helyet, hol a jobb időben pompáz-
tak volt.” (Hölgyfutár, 1863.07.21. 
9. szám)

A Vasárnapi Ujság 1860. évi 
7. számában közölt Takács Ede: 

A főtér kb. a 20. század elején, amikor még a „gyakori piac” itt volt, és látha-
tóak a teret övező városias, polgári épületek egy része is a Bocskai vendéglővel
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Hajdú-Nánás és temploma c. írá-
sának köszönhetjük a református 
templom első ismert hiteles, a 
környezetbe illesztett ábrázolását, 
s egyben a város leírását ebből az 
időszakból.

A közeljövőben napvilágot lát 
egy kiadvány, a BOREKO Kul-
turális Egyesület gondozásában, 
(szerk. Szólláth Zoltán), amelynek 
lapjain ilyen és hasonló, korabeli 
tudósítások, írott és íratlan forrá-

sok alapján megelevenednek váro-
sunk évszázadainak „hétköznapi” 
történetei. A szép kivitelű „képes 
könyv” számtalan fotója híven ad-
ja vissza azt a hangulatot, azokat 
a domináns vonásokat, amelyek 
jellegzetes elegyei voltak a 19-20. 
századi hajdúnánási paraszt-pol-
gári kultúrának.

Rigó Tamásné

Zajlott a sportélet is, mint a korabeli képeslap mutatja.

,,A pünkösdi rózsa nyárba’ virágozik…”
A pünkösd szavunkban a görög öt-
ven szó rejtőzik, arra utalva, hogy 
húsvéttól számítva az ötvenedik 
napon tartjuk ezt az ünnepet. A 
másik számítási mód a húsvéttól 
számított hetedik vasárnap. Em-
lített jeles napunkhoz hasonlóan 
a pünkösd is, „vándorló” ünnep a 
kalendáriumban. Május 10 és jú-
nius 13 közé eshet.

A keresztény világ ekkor arra 
emlékezik, hogy a szentlélek ki-
áradt Jézus Krisztus tanítványaira, 
az apostolokra. Egy esztendőt vé-
ve alapul, ez az ünnep a harmadik 
Jézus Krisztushoz kapcsolódó két 
napos ünnep, a karácsony és a hús-
vét után. Joggal merül fel a Ked-
ves Olvasóban, hogy miért nem 
második ünnepként említettem, 
hiszen naptár szerint a húsvét az 
első, ezt követi a pünkösd, s végül 
a karácsony. Igen ám, de a keresz-
tény egyházi év az adventtel (ma-
gyarul: eljövetel) kezdődik. Vall-
juk be, hogy sokkal több értelme 
van a születéssel kezdeni egy évet, 
mint azzal befejezni.

Bizonyára sokan emlékszünk 
arra, hogy a szocializmusban a 
pünkösdöt állami szinten egy na-
pos ünnepé nyilvánították, vagyis 
csak a vasárnapra korlátozódott. A 
templomokban és néhány búcsú-
járó helyen azért méltóan emlé-
keztek e jeles napról.

Három említett ünnepünk fon-
tosságához kétség sem férhet. A 
hármas szám is eléggé jelképes és 
beszédes. Ha önkényesen elvesz-
nek belőle, ha mesterségesen sor-
vasztják, akkor azzal a másik kettő 
is sérül, nem lesz már kerek egész. 
Valószínűleg ez volt a cél.

Ne tudjanak az emberek méltó-

képpen részt venni ebben. Men-
jenek inkább hétfőn dolgozni és 
iskolába.

Mire ismét kétnapossá vált a 
pünkösd 1990-ben, addigra sok 
embernek már nem jelentett 
egyebet, mint egy újabb mun-
kaszüneti napot. Ugyanebben az 
évben azonban székely testvére-
inknél Csíksomlyón, hosszú évti-
zedek után újra megtarthatták a 
búcsút, mely azóta már nem csak 
keresztény, magyar ünnep, hanem 
a Kárpát-medence és ezentúl a vi-
lág össz magyarságának kegyhelye 
is lett. Pünkösd szombatján sok 
százezer magyar érkezik gyalog, 
zarándokként, valamelyik keresz-
taljával vagy ahhoz csatlakozva. 
Távolabbról autóval, busszal és vo-
nattal jönnek erre a szép ünnepre, 
hogy a kinti oltár előtt a,, nyereg-
ben”, szent időben és szent helyen 
együtt legyenek.

Báró Orbán Balázs, székely szár-
mazású író, néprajztudós, fotog-
ráfus és világutazó azt írja 1868 
körül: ,,…a Széphavas tetején egy 
kápolna romjai láthatók, amelyet 
a szentlélek tiszteletére emeltek. 
Ide gyűlt össze régen, minden 
pünkösdkor a kilenc moldvai 
csángó falu lakossága fehér ruhá-
ban, aranyhímzésű, fehér zászlók-
kal, ezt énekelve: Zeng az erdő, 
zúg a levele Mária örömére…
itt találkoztak csíki testvéreikkel. 
Zászlaikat összeérintve, együtt 
mentek a somlyai búcsúra. Visz-
szatérőben az egész nép elkísérte 
őket a Széphavasig. Itt miséztek, 
mulattak, s jövő évre találkozást 
adva egymásnak, érzékenyen kö-
szöntek el a távozó rokonoktól.” 
Örömmel írom le, hogy a csán-

gók, a székelyek és a magyarok 
immár harminc éve ugyanígy ta-
lálkoznak és egyesülnek a szépha-
vas tetején, mint ahogy azt eleik 
tették. Azonban nem a kápolna 
romjainál gyűlnek össze, hanem 
egy gyönyörű, ugyanott épült és 
2014-ben felszentelt körtemp-
lomnál. Az isteni gondviselés se-
gítette e nemes szándékot megva-
lósulni.

Pap Gábor művészettörténész-
től tudjuk, hogy a magyar iker tes-
tiségű és nyilas szellemiségű nép. 
Pünkösd ünnepe gyakran esik az 
ikrek havába. Ez is segít bennün-
ket abban, hogy mélyebben átél-
jük a testvéreinkkel való találkozás 
örömét.

Míg a karácsony elsősorban a 
családé, a húsvét már a rokonsá-
got is jobban érinti, a pünkösd pe-
dig határozottan a közösségé és a 
testvériségé, testi, lelki és szellemi 
szinten is.

Pünkösdhöz kapcsolódó nép-
hagyományunkban jelen vannak 
a párválasztással, udvarlással és 
bálokkal, táncos mulatságokkal 
kapcsolatos szokásaink. A májusfa 
állítás egyik lehetséges időpontja 

is pünkösdre, míg a másik, május 
1-re esik.

Örömmel látjuk ezeket az évről-
évre szaporodó, szép jelképeket 
városunkban is. Hálásak vagyunk 
az ifjaknak és az őket ösztönző 
idősebbeknek, hogy életben tart-
ják ezt a szép hagyományt. Ugyan-
akkor a leányok fogadókészsége is 
dicséretes.

A népszokások újraéledése és 
elterjedése mindig reménykeltő. 
Kívánatos lenne a táncmulatságok 
és egyéb ide kapcsolódó hagyomá-
nyok újraélesztése, mely méltóan 
zárná le ezt az ünnepet.

Nagyné Józsa Beáta

Májusfa forrás: vira.hu

Széphavasi Szentlélek Kápolna 
forrás: szekelyhon.ro



4 Hajdúnánási Újság 2021. május 20.

Tilos vasárnap füvet nyírni, 
flexelni? Álhír vagy mégsem?

Az nem igaz, hogy új törvény 
készül, de általában vannak te-
lepülési zajrendeletek.
Nyaranta felröppen az a hír, hogy 
egy hamarosan életbe lépő törvény 
értelmében akár 50-200 ezer forint 
helyszíni bírságot is kaphat az, aki 
vasárnap reggel vagy épp délben 
nyír füvet. Azt, hogy egy ilyen vagy 
ehhez hasonló törvény életbe lépne 
a jövőben, nem lehet tudni, de szö-
gezzük le, hogy nem ördögtől való 
dolog a zajvédelem vagy a közössé-
gi együttélés „szabályozása”.

A települések helyi rendeletük-
ben élnek is ezzel, Hajdúnáná-
son például 2013-ban fogadta el 
a képviselő-testület a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és 
megszegésük jogkövetkezményei-
ről szóló helyi rendeletet.

Hajdúnánáson a helyi „csend-
rendelet” nem túl szigorú. Ennek 
értelmében csak ünnepnapokon 
(húsvét, pünkösd, karácsony stb.) 
tilos a fűnyírás vagy egyéb hangos 
zajjal járó tevékenység, a többi na-
pokon reggel 8 óra előtt nem sza-

bad és este 8 óráig be kell fejezni.  A 
jogalkotáskor arra koncentráltak, 
hogy a kellő pihenőidő mindenkit 
megillessen, de ne lehetetlenítsék 
el azokat, akik csak hétvégén tud-
nak a kertben dolgozni.

Persze érdemes megemlíteni azt 
is, hogy milyen a szomszédi vi-
szony, mit nevezünk általános nor-
mának. Ha azt vesszük figyelembe, 
hogy évente néhány alkalommal, 
például családi eseményt ünnep-
lünk meg, ami vélhetően nagyobb 
zajjal jár, ezt jelezzük a szomszéd-
jaink felé és éjfél körül befejezzük a 
„hangoskodást”, az vélhetően nem 
lesz probléma. Azonban, amikor 
már heti rendszerességbe csapnak 
át a hangos események, nem kö-
telesek szomszédjaink ezt tűrni és 
akár rendőrt is hívhatnak, amely 
szabálysértési eljárást is maga után 
vonhat. 

Érdemes hát figyelni mindenki-
nek a települési rendeleteket, mert 
sose lehet tudni, hogy a szomszédok 
mikor éberek és mikor alszanak…

Forrás: hajdunanas.hu

„Öregedjünk meg együtt, 
a sors bármit rendel.
Így állunk elébe mi, ketten, 
egy szerelemmel."

(John Lennon)

Szüleinknek, Harangi Ferencnek és Harangi Ferencnének,
(szül. Ignáth Margit Katalin),

50. házassági évfordulójuk alkalmából nagyon sok
szeretettel gratulálnak gyermekeik és családtagjaik: 

Dóra, Szabolcs, Noémi, Zsolt, Tímea, Péter és Veronika
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Cím: Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal létrehozása Hajdú-Bihar megyében 
2021 / 04 / 28

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által vezetett konzorcium 835,21 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programból a helyi és térségi szintű tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítására. A TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosító számú, „Magyar 
Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében című projekt elsődleges célja a helyi, térségi jelentőségű turisztikai vonzerőt képező kultu-
rális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítása, fejlesztése, mely hatására a helyi gazdaság élénkítése érhető el.

A projekt keretében létrejön egy Hajdú- Bihar megye területén húzódó tematikus turisztikai útvonal és hálózat, ahol bemutatjuk a korabeli állat-
tenyésztés (hangsúlyosan a szürke marha tenyésztés), a hozzá kapcsolódó pásztorélet, kézművesség, kereskedelem és közigazgatás egy-egy megha-
tározó és különleges helyszínét. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, várhatóan 2021. decemberében zárul.

A közel 835 millió forint európai uniós támogatás segítségével megvalósuló projekt célja, hogy a konzorciumi partnerekkel együttműködve, a 
következő helyszíneken: Debrecen - Hajdúböszörmény - Hajdúnánás - Balmazújváros - Nagyhegyes - Hortobágy - Nádudvar - Hajdúszoboszló 
- fennmaradjon a magyar szürke tenyésztéséhez és kereskedelméhez kapcsolódó kultúrtörténeti örökség.

A fejlesztés eredményeként több településen már meglévő, illetve új épületekben kerülnek kialakításra hagyományos és interaktív kiállító helyek, 
amelyek többek között helytörténeti gyűjtemények, az egykori hajtó utak szekér és térképgyűjteményei, a pásztorélet és a kézművesség bemuta-
tására szolgálnak. Több hagyományőrző rendezvény szabadtéri helyszíne, látogatótere is megújul, de tanösvény, kilátó és népies fa játékokból álló 
családbarát játszótér is kialakításra kerül. Fontos eleme a projektnek az egységes arculat, a közös marketing, mely eszközeként információs táblák 
kerülnek kihelyezésre, valamint mobil applikáció fejlesztése valósul meg.
A fejlesztések sikeres megvalósítása hozzájárulhat a térségbe látogató turisták számának emelkedéséhez, azok tartózkodási idejének hosszabbításá-
hoz, amely kimutatható gazdaságfejlesztési hatással bír.

A projektről bővebb információt a www.hbmo.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Szabó-Tóth Erika Hanga, sajtóreferens
Elérhetőség: telefonszám: 52/507-503, e-mail cím: elnokireferens@hbmo.hu

Végre terasznyitás
Közel két évtizedig dolgoztam 
a vendéglátásban, s így talán be-
le tudtam gondolni az éttermek, 
bárok, kiskocsmák vezetőinek, 
alkalmazottainak lehetetlen hely-
zetébe a napjainkban dúló járvány 
miatt. Vagy talán bele sem tudnék 
gondolni? Mindenesetre elgon-
dolkoztató lehet úgy várni, fizetni 
a kötelező számlákat, hogy bevétel 
nincs vagy csak alig – alig. Nagy 
érdeklődéssel kerestem hát fel volt 
főnökömet, Varga Bélát a Sörbár 
2000 Kft. vezetőjét a várva várt 
„terasznyitás” kapcsán.

A Sörbár már az én legényko-
romban is a fiatalok kedvelt szó-
rakozó helye volt azzal a különb-
séggel, hogy minket apám éjfélig 
engedett el, manapság viszont ak-
kor indul az élet a városban. A bár 
jelenlegi vezetését nagyfokú krea-
tivitás jellemzi. Ők az a korosztály, 
akik a vendég érdekeit, kívánsága-
it helyezik előtérbe. Maximálisan 
igyekeznek haladni a korral, hi-

szen az idelátogatók folyton cse-
rélődnek, megházasodnak, esetleg 
kiöregszenek a bulizós korból. 
Azért merem ezeket ilyen bátran 
kijelenteni, állítani – és tudnám 
még fűszerezni -, mert három évig 
voltam pincér a kezük alatt.

Varga Béla és kedves felesége 
Zsóka 1985. óta vezetik az üzle-
tet, több-kevesebb sikerrel. Azért 
írom azt is, hogy kevesebb sikerrel, 
mert ő ragaszkodott ehhez, hiszen 
mi más is lehetne a jelenlegi álla-
pot, még ha nem is tehet róla sem 
a vendég sem a vezető.

- Elvesztettük a forgalmunk 80 
százalékát – mondja kicsit letör-
ten, miközben leülünk egy üres 
asztalhoz. Presztízsből voltunk 
nyitva, bezárni teljesen mégsem 
akartunk. Sajnos csak mínuszt 
termeltünk. Főzni főztünk, a ki-
szállítás is működött – sokszor 
magam vittem a helyszínekre az 
ételrendeléseket – de sajnos ez 
sem fedezte a költségeket. Nekünk 

nem az étkezés volt a fő profilunk. 
Az csak kiegészítés volt. Az összes 
tervezett rendezvényünket derék-
ba törte a járvány. Tavaly nyáron 
úgy – ahogy működtünk, de a 
kijárási korlátozás megint rosszul 
jött. Hétvégén este 11 óra körül 
érkeznek a fiatalok szórakozni s 
hajnal 4-ig szoktunk nyitva len-
ni. Márton napra (november 11.) 
nagyszabású rendezvényt tervez-
tünk, s aznap lehúzhattuk a rolót, 
be kellett zárni. Gyakorlatilag egy 
fél évig zárva tartottunk. Az el-
ső időszakban lecsökkentettük a 
munkaidőt 4 órásra, de egyik dol-
gozónkat sem kellett elküldenünk 
Elég nagy vendégkörrel rendelke-
zünk s szinte mindenkivel tegező 
viszonyban vagyok. Ígérgették is a 
vendégek, hogy amint „felszaba-
dulunk”, megszűnik a korlátozás, 
itt lesznek. Jönnek is lassacskán, 
de még mindig akadályoz ben-
nünket, hogy korábban kell be-
zárnunk. Tervezzük is a rendezvé-

nyeket, hisz Farsangtól Mikulásig 
mindig sikerül megszervezni egy 
jó kis vendégcsalogató bulit. Ki-
véve nyáron, mivel a környékbeli 
lakókkal igyekszünk megtartani a 
jó kapcsolatot. Már a terasznyitás-
ra is készítettünk egy kis megle-
petést néhány fantázia koktéllal. 
Kapható volt Pandémia puncs, 
Cwackina, Sputnik és Astrazeneka 
koktél is. Reméljük mielőbb teljes 
erőbedobással és nyitva tartással 
dolgozhatunk, s bár szeretnénk, 
de szerintem soha nem felejtjük el 
ezt a szörnyű időszakot.

Beszélgetésünk végén mellénk 
ül felesége is, és kicsit sajnálkoz-
va veszem észre, hogy nem úgy 
nevetnek poénjaimon, ahogyan 
régebben szoktak. Nehéz idősza-
kon vannak túl, és sajnos még 
nincs vége. Ők mégis bizakodók 
egy olyan helyzet után, ahol a víz- 
és a villanyszámla jön, a vendég 
viszont nem. 

Kócsi Imre
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2021 áprilisában, immár második alkalommal online tartottuk meg 
szokásos, évente megrendezett Tündérlesen című versmondó fesztivá-
lunkat az óvodások számára.
A legkisebbek verselő délutánja hagyományosan nem a versengésről 
szól, hanem arról, hogy az apróságok megismerjék, megszeressék a ver-
seket, hozzászokjanak a szerepléshez.
Akik ebben az évben bátran vállalták a szereplést és megmutatták tehet-
ségüket, a következők: 

- Berényi György (5 éves)
- Demes Zoé (6 éves)
- Erdei Fédra Rebeka (5 éves)
- Mirkó Dóra (4,5 éves)
- Nábrádi Anna (6 éves)
- Nábrádi Fanni (5 éves)
- Nyitrai Natasa (4 éves)
- Papp Jázmin (5 éves)
- Pásztor Anna (5 éves)
- Reszegi Szabolcs (7 éves)
- Záhonyi Emese (6 éves) 

Az online tér természetesen más formában biztosított lehetőséget a ren-
dezvény megvalósítására. Az egyenlő jutalmazás idén sem maradt el. A 
legtöbb like-ot gyűjtő apróság, Nyitrai Natasa különdíjban részesült. 
A videók továbbra is elérhetőek a www.nanaskonyvtar.hu oldalon,  
valamint könyvtárunk Facebook oldalán. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
helyismereti- vagy gyermekkönyvtáros

munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony, 3 hónap pró-
baidővel

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, 8 órás

A munkavégzés helye: Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény,
Hajdúnánás, Bocskai utca 12-14.

Betöltendő munkakör: helyismereti vagy/gyermekkönyvtáros

Pályázati feltételek:
- szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség 
- vagy segédkönyvtáros és felsőfokú levéltáros/ muzeológus/ néprajzos/ 
történész/ pedagógus végzettség,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség

A munkakör betölthetőségének kezdő időpontja: 2021. június 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 7.

A részletes kiírást és a munkáltatóval kapcsolatban további információt 
a www.nanaskonyvtar.hu honlapon szerezhet. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Darócziné Bor-
dás Andrea intézményvezető nyújt, a +36/70/445 4038 telefonszámon.

Miért legyen önkéntes?
Érdekli milyen folyamatok zajlanak nap 
mint nap egy könyvtárban, múzeumban?
Önkéntes lehetőségeink remek alkalmat 
nyújtanak arra, hogy hasznos és izgalmas 

feladatot lásson el önkéntesként intézményünkben. A tevékenységgel 
érdekes, új információkkal gazdagodhat, részt vesz egy közösség mun-
kájában, fejleszti kreativitását és Önmagát. 
Ha rendelkezik valamennyi kíváncsisággal és szabadidővel akkor mi új 
közösségi élményt, tapasztalatot, tudást és feladatot tudunk nyújtani.

Milyen feladatkörökbe várjuk leendő önkéntes munkatársainkat?
múzeumi séta, tárlatvezetés: 
az intézmény kiállításainak, épületének bemutatása 
aktív helyszínek üzemeltetésében való közreműködés: 
kerti munka, játékudvar felügyelet, foglalkozásokon és programokon 
való közreműködés (kézművesség, gasztronómia stb.) 
háttérmunka: 
raktárrendezés, adatfeldolgozás (írott- és képi anyag feldolgozása - ott-
hon is végezhető tevékenység), segítség a város szellemi, kulturális, tár-
gyi és építészeti értékeinek felkutatásában

A munkálatokat minden esetben általános felkészítés előzi meg.
Jelentkezés és bővebb információ: nanaskonyvtar@gmail.com
Telefon: 70/445-4038
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Kócsi sztorikBizalmas ismerkedés egy kacsával
Legutóbbi számunkban írtam 
„kálváriámról” a debreceni kli-
nikán, amely nem is igazán volt 
kálvária, hiszen szokásom, sőt 
tulajdonságom nekem, hogy a 
legkomolyabb helyzetekben, szi-
tuációkban is a humort, a vidám-
ságot keresem. Nos, néhány napi 
benntartózkodásom alatt volt be-
lőle jócskán, így hát had osszak 
meg még egyet a kedves nánási 
olvasókkal. Annál is inkább, mert 
többször cserélődtek nálam a szo-
batársak, s valahogy mindig náná-
si ember került mellém.

Szóval, fekszem a klinikán egy 
kétszemélyes szobában, az ajtó sar-
kig nyitva, bal karomon infúzió, 
jobb karomon olyan vérnyomás-
mérő, mely adott időközönként 
méréseket végez rajtam – rákötve 
egy másik gépre. Azt is mond-
hatnám, hogy eléggé jól éreztem 
magam, amikor jött az az érzés, 
amely a legkínosabb nemcsak ne-
kem, hanem szerintem minden 
férfi társam számára (valószínűleg 

a hölgyek sem kivételek ebben). 
Ezt pedig finoman fogalmazva úgy 
hívják, hogy a „kis dolog”. Hogy 
menjek ki? Valósággal ide vagyok 
kötözve, sőt azt sem tudom, hogy 
hol a toalett. Szerencsére egy szép 
szemű ápoló hölgy haladt el a fo-
lyosón – még húsz éves sem lehe-
tett – s utána kiáltottam. 

- Csókolom! Tessék már 
innen leszedni egy pár percre, 
mert ki kell mennem. (a „ki” 
szócskát szándékosan erőltetett 
hangon mondtam). – Jövök én 
vissza mindjárt!

Majdhogynem felnevetett s kö-
zölte, hogy itt nem nagyon lehet 
mászkálni.

- Akkor mit csináljak? – 
kérdeztem már-már sírásra hajló 
arccal.

- Annyit tudok segíteni, 
hogy adok egy kacsát – válaszolta 
egykedvűen s eltűnt az ajtóból.

Kacsát, kérdeztem magamban. 
Az meg most hogy jön ide? Ne-
kem egyébként is libáim vannak, 

három gyönyörű bütykös lúd. 
Mit kezdjek itt most egy kacsával? 
Aztán hamar tisztult a kép, mert 
a fiatal lány újra megjelent az aj-
tóban valami műanyag hüblivel a 
kezében, amely – mint műkedvelő 
ornitológus – megállapíthattam, 
hogy egyáltalán nem is hasonlított 
egy kacsára. Inkább egy nyújtóz-
kodó kanalas gémre.

- De én még ilyenbe soha – fo-
hászkodtam neki könyörgő han-
gon.

- Azért csak próbálja meg mi-
előtt… - s újra eltűnt az ajtó mö-
gött.

Rémülten néztem körbe, mint-
ha segítséget keresnék, de csak az 
idős Sanyi bácsit láttam a kis szo-
ba másik végén (aki reggel elesett 
otthon a fáskamrában és nem sok 
mindenre emlékszik). Enyhe mo-
sollyal az arcán nézett rám és a leg-
nagyobb jóindulattal is csak kár-
örvendést tudtam leolvasni róla.

A lényeg, hogy mégis megpró-
báltam, és jelenthetem, hogy a 

vártnál sokkal jobban sikerült. 
Megkönnyebbülten sóhajtottam 
fel, de jött az újabb probléma. Már 
meg hova tegyem az eredményt. 
Jobbra fal, balra Sanyi bácsi. Végül 
az utóbbit választottam, hisz nagy-
mamámmal sokáig laktam együtt 
gyerekkoromban, s ő is mindig az 
ágy alá rejtette az „éjjelit”(így hív-
ták a bilit régen).

Megelégedettem nyújtóztam vé-
gig ideiglenes fekvőhelyemen, de 
azt észrevettem, hogy szobatársam 
- aki ugyanúgy oda volt kötözve az 
ágyához, mint én, s akivel később 
jó barátok lettünk – most már 
irigy pillantásokkal méreget. Még 
néhány perc néma csönd, majd 
felzendült Sanyi bácsi kiáltása s vé-
gig szállt a folyosón s talán a többi 
nyitott ajtós szobán is.

- Nővérke! Hozzon már nekem 
is egy olyan madarat, mint ennek 
a nánási fiúnak!

Kócsi Imre

Sakkfeladvány

Az előző számunkban közölt feladvány megfejtése:
Világos első lépése: 1.a8H
Huszárt kell felvenni! Sötétnek egyetlen lépése van:
1... a3, amelyre 2. b4 matt következik.

               
Honfi György Bp., 2016

 

EFOP-1.5.3-16 -2017-00021 

„Humán szolgáltatás fejlesztése  

Hajdúnánáson és vonzáskörzetében” 

Nyári Tábor 
a nyári szünetben szünidei gyermekétkeztetésben részt vevő 

6-12 éves gyerekek számára  

a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. szervezésében 

Turnusok:  

2021. június 28. - július 2. Helyszín: Kendereskert 

2021. július 05. – július 9. Helyszín: Kendereskert 

2021. július 05. – július 9. Helyszín: Tedeji IKSZT 

2021. július 12. – július 16. Helyszín: Tedeji IKSZT 

 

Tervezett programok 8:00-16:00 között: 
❖ Kézműves foglalkozások: kerámia festés, pinata 

készítés, illatos gyurma készítése, kavicsfestés 
❖ Egyéb szórakoztató programok: vízibomba, ügyességi 

játékok, kertmozi 
Kirándulás egy nyíregyházi játszóházba! 
A gyerekek szállításáról gondoskodunk. 

 
Jelentkezési határidő: 2021. június 15. 

Bővebb információ és jelentkezés Dér Máriánál a 0670-489-
3269 telefonszámon, vagy személyesen a Bocskai Filmszínház 

és Ifjúsági Házban. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tár 16.) 
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játékok, kertmozi 
Kirándulás egy nyíregyházi játszóházba! 
A gyerekek szállításáról gondoskodunk. 

 
Jelentkezési határidő: 2021. június 15. 

Bővebb információ és jelentkezés Dér Máriánál a 0670-489-
3269 telefonszámon, vagy személyesen a Bocskai Filmszínház 

és Ifjúsági Házban. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tár 16.) 

Nyári Tábor

a nyári szünetben szünidei gyermekétkeztetésben 
részt vevő 6-12 éves gyerekek számára  

a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. szervezésében 
Turnusok:  
2021. június 28. - július 2. Helyszín: Kendereskert 
2021. július 05. – július 9. Helyszín: Kendereskert 
2021. július 05. – július 9. Helyszín: Tedeji IKSZT 
2021. július 12. – július 16. Helyszín: Tedeji IKSZT 
 
Tervezett programok 8:00-16:00 között: 
 Kézműves foglalkozások: kerámia festés, pinata készítés, illatos gyur-

ma készítése, kavicsfestés 
 Egyéb szórakoztató programok: vízibomba, ügyességi játékok, kert-

mozi 

Kirándulás egy nyíregyházi játszóházba! 
A gyerekek szállításáról gondoskodunk.  
Jelentkezési határidő: 2021. június 15. 
Bővebb információ és jelentkezés Dér Máriánál a 0670-489-3269 tele-
fonszámon, vagy személyesen a Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Házban. 
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tár 16.) 
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Folytatjuk a hiánypótlást. A kö-
vetkező négy mérkőzés két győze-
lem egy döntetlen és egy vereség.
Hajdúhadházi FK – Hajdúnánás 
Flexo 2000 FK 0–2 (0–2)
Zárt kapus mérkőzés.
Vezette: Erdélyi T. (Horváth G., 
Vadon T.)
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: 
Tömöri A. – Andorkó S., Tóth 
B. (Hortó A.), Kiss L., Polgár G., 
Újvári Zs., Bacsó A. (Kökényesi 
Zs.), Fodor J., Lovas M., Bohács 
B. (Fülöp Á.), Kovács G.
Edző: Daróczi Péter
Gól: Tóth B., Fodor J. 
Ifi: 3–4.
Két gyors góllal sikerült eldönteni a 
találkozót, s bár az ellenfél az esély-
telenek nyugalmával játszott, di-
cséret illeti őket. Az előnyünk után 
sem adták fel és próbáltak mindent 
megtenni a szépítés érdekében, míg 
csapatunk rutinosan, de a helyzetek 
kialakítását nem feladva tartotta a 
nagyon fontos eredményt.
Hajdúnánás Flexo 2000 FK –
Derecske LSE 1–2 (1–1)
Zárt kapus mérkőzés.

Vezette: Forgács K. (Géhl B., Kö-
vér T.).
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: 
Tömöri A. – Andorkó S., Tóth B. 
(Bohács B.), Jóna G. (Bacsó A.), 
Kiss L. (Kökényesi Zs.), Polgár G., 
Újvári Zs., Fodor J., Kerek B., Ko-
vács G. (Fülöp Á.), Lovas M. 
Edző: Daróczi Péter.
Gól: Polgár G., illetve Papp R., 
Komjáti D. 
Ifi: 4–1.
Talán az ilyen vereség a legbosz-
szantóbb!
Pedig minden adott volt ahhoz, 
hogy sikerrel zárjuk ezt a találko-
zót is. Hamar előnybe kerültünk 
és ezek után is csapatunk domi-
nált. Egy védelmi megingásunkat 
büntetővel jutalmazta a játékveze-
tő, viszont ezek után is csapatunk 
játszott inkább mezőnyfölényben. 
Egy szabálytalanság után akár 
büntetőhöz (emberelőnyhöz) is 
juthattunk volna, de néma maradt 
a spori sípja (pedig az assziszten-
se jelezte, hogy megadható volt az 
eset). Ezek tudatában esett rosszul 
a 91. perc történése. Egy kisebb vé-

delmi megingásunkat használta ki 
a vendég gárda, így fájó vereséggel 
abszolváltuk a mai összecsapást.
Nyíradony VVTK–Hajdúnánás 
Flexo 2000 FK 0–1 (0–1)
Zártkapus mérkőzés.
Vezette: Szűcs L. (Csiszár K., Do-
bi Zs.)
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: 
Szkirkanics Á.–Andorkó S., Tóth 
B. (Bacsó A.), Hortó A., Kiss L., 
Polgár G., Újvári Zs., Fodor J. (Bo-
hács B.), Kerek B., Kovács G. (Kö-
kényesi Zs.), Lovas M. (Fülöp Á.)
Edző: Daróczi Péter
Gól: Polgár G. 
Kiállítva: Lukács L. Ifi: 0–4.
Beszámolók szerint, valamint a 
hazai edző elmondása alapján volt 
minden! Hajdúnánási gól a 15. 
minutumban, kiállítás a hazai csa-
pat részéről, hat sárga lap részünk-
ről. Küzdelem, helyzetek, kisebb-
nagyobb faultok és a végére egy 
nagyon értékes győzelem. Lehet, 
hogy nem a legszebb összecsapást 
játszották a mérkőző felek, de szá-
munkra most a lényeg a három 
pont begyűjtése volt.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK–DA-
SE 2–1 (1–0)
Zárt kapus mérkőzés.
Vezette: Gulyás S. (Zámbó T., Kö-
vér T.)
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: 
Tömöri A.–Andorkó S., Tóth B. 
(Hortó A.), Kiss L. (Fülöp Á.), 
Polgár G., Bacsó A. (Kökényesi 
Zs.), Fodor J., Kerek B., Bohács 
B., Kovács G., Lovas M. 
Edző: Daróczi Péter
Gól: Fodor J., Kökényesi Zs., il-
letve Szabó J. Ifi: 1–2.
Beszámolók szerint végig inkább a 
mi csapatunk dominált a mai mér-
kőzésen, ahol főleg az első felvo-
násban voltunk elemünkben. A 35. 
percben megszereztük a vezetést, 
de azután is több remek helyzetet 
alakítottunk ki. A folytatás már 
kiegyenlítettebb játékot hozott, 
de aztán magabiztossá tettük elő-
nyünket. A végén a vendégek még 
egy büntetőből szépítettek, viszont 
sikerült megszakítanunk egy hosz-
szú sorozatot. Vereséget szenvedett 
Nánáson a DASE csapata.

Kócsi Imre

Hajdúnánás SK – Gödi SE 10 - 0 
(0 - 0) 
Hajdúnánás. (május 1.) 
A gödi csapat nem jelent meg a 
bajnoki mérkőzésen így a Hajdú-
nánás 10 - 0-ás végeredménnyel 
megszerezte a két pontot.

Kispest NKK-Vajk - Hajdúnánás 
SK 27 - 22 (13 - 14) 
Budapest 50 néző. Vezette: Maró-
di, Novák. (május 9.) 

Hajdúnánás SK: Kozma T (ka-
pus), Poór 1, Petrovics 3/1, Kele-
men, Szabados, Tar L, Cserős 4. 
Csere: Kiss, Reszegi (kapusok), 
POCZETNYIK 3, Osvai 5, Vá-
mosi 4, Zihor, Karacs 1, Kozma 
K 1, Zelizi. Edző: Molnár András
Hétméteres: 5/4, illetve 2/1. Kiállí-
tás: 4 perc, illetve 10 perc.

-kábé- 
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FÉRFI KÉZILABDA NB II
Hajdúböszörményi TE-Kispályás 
Műfüves NKFT 40-24 (21 - 7)
Hajdúböszörmény: zárt kapu. Ve-
zette: Osgyán, Tarnyik. (április 25.)
Kispályás Műfüves NKFT: Torma 
(kapus), Kapusi 3, Juhász 3, Bo-
dogán 1, Kelemen 1, Tupicza 2, 
Ludnai. Csere: Nyakó (kapus), Ba-
ta 5, Nagy-Menyhárt 4, Nyeste 1, 
Molnár 1, Kovács 2, Deli 1. Edző: 
Madai Tamás
Hétméteres: 2/2, illetve 1/0. Kiállí-
tás: 4 perc, illetve 4 perc.
Madai Tamás: Mondhatnám, 
hogy sok a sérült, beteg a csapat-
ban, vagy hogy nem úgy tudtunk 
felkészülni a mérkőzésre, ahogy 
szerettem volna. De ennyi techni-
kai hibával, eladott labdával akkor 
sem szabad játszani! Ezt sürgősen 
el kell felejteni, és még pontokat 
kell gyűjteni!

Kispályás Műfüves NKFT – Kis-
várdai KC 26 - 32 (14 - 16)
Hajdúnánás. 50 néző. Vezette: 
Kovács, Széles. (május 8.)
Kispályás Műfüves NKFT: Tor-
ma (kapus), Ludnai 1, Juhász 2, 
KELEMEN 4, Bodogán 1, KA-
PUSI 8/2, Bata 3. Csere: NYAKÓ 
(kapus), Deli, Nyeste 1, Pupicza, 
NAGY-MENYHÁRT 6, Molnár, 
Kovács. Edző: Madai Tamás
Hétméteres: 3/2, illetve 1/0. Kiállí-
tás: 6 perc, illetve 10 perc.
Madai Tamás: A nehézségeink 
ellenére, nagyon jó mérkőzést ját-
szottunk a dobogóra pályázó Kis-
várda ellen. Sajnos ismét nagyon 
sok ziccert hibáztunk, valamint a 
döntő pillanatokban technikai hi-
bákat vétettünk.

-kábé- 
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