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Tanítónak, tanárnak lenni hivatás

fruzsikáS Együttes

Pedagógusainkat, a gyermekeinket, a jövő építőit, formálóit
ünnepeltük június 2-án a Városi
Pedagógusnapon, a járványügyi
szabályok miatt szabadtéren,
a Kendereskertben. Az ünnepi
eseményen nagyon sok óvodapedagógus, tanító, tanár vehetett át szolgálati emlékérmet,
tankerületi elismerést, valamint
Polgármesteri Elismerő Oklevelet. A programot a fruzsikáS
Együttes műsora zárta.
Szokatlan helyszínen, szabadtéren, a Kendereskertben gyülekeztek a nánási pedagógusok június
2-án a késő délutáni órákban az
idei Városi Pedagógusnap alkalmából.
A több mint egy éves bezártság,
korlátozások után nagy élmény

Szólláth Tibor polgármester

volt ismét sokaknak kötetlenül,
maszkviselés nélkül találkozni, főként egy ilyen ünnepi alkalommal,
még ha az nem is a megszokott,
színháztermi közegben zajlott.
A városi ünnepség néma főhajtással kezdődött, a 2020/21-es
tanévben elhunyt kollégákra emlékeztek; Balogh Bélánéra, Fehér
Imrére, Oláh Miklósnéra, Pusztai
Sándorra, Szabóné Marth Évára,
Szentjóbi Szabó Attilára és Tímári
Zsigmondnéra.
Ezt követően Szólláth Tibor
polgármester köszöntötte az óvónőket, tanítókat, tanárokat, azaz
a pedagógusokat, oktatóinkat,
nevelőinket. Polgármester úr köszöntőjében többek között a pedagógusok munkájának értékteremtő, értékmentő, közösségépítő

szerepét emelte ki. Mint mondta,
„Egy közösség életében a pedagógus,
a tanító, a tanár meghatározó szereppel bír. Egy pedagógus számára
az a nagy felelősség, milyen értékeket tud átadni, milyen értékeket tud
megerősíteni a rábízott, felnövekvő
generációkban, mert ezek azok az
értékek, amelytől egy közösség közösséggé válik. Minden tiszteletem
a pedagógusoké, hiszen egy ilyen
változó világban borzasztóan nehéz
irányt mutatni, és mindeközben
embernek is, példának is maradni a
tanítványok szemében.”
E gondolatok mellé kívánkozik
egy rövid idézet Spiró György:
Bada tanár úr c. írásából. „Megtanított szeretni, tudunk hát gyűlölni
is. Megtanította, mi az értékes, tudjuk tehát azt is, mindig, bármilyen
élethelyzetben, mi a talmi. Megtanította nekünk az irodalomban, mi
a tragédia. Képessé tett minket arra,
hogy saját életünkben is érzékeljük
és megéljük a tragikumot. Teljes életet kaptunk Bada tanár úrtól.”
A polgármesteri elismerő szavak
után Tóth Imre a Bocskai István
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium igazgatója köszöntötte a kollégákat, majd
Tóth Lajos Árpáddal, a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

igazgatójával közösen adták az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozott Pedagógiai Szolgálati Emlékérmeket, amelyet Agárdi Lászlóné, Darócziné
Tóth Piroska, Fülöp Valéria,
Kékiné Borbély Zsófia, Kékiné
Seres Emma, Kiss Gyuláné,
Pallaginé Sallai Éva, Papp Imréné,
Szabó Sándorné, Tóthné Király
Julianna, Trungel Zoltánné vehetett át több évtizedes, kiváló szakmai munkája elismeréseként.
Tóth Lajos Árpád a Hajdúböszörményi Tankerület szakmai
elismerését, a Jövő Nemzedékért elismerő oklevelet adott át
Tóth Franciska, Hallgató-Barkaszi Andrea és Kaprinyákné Ádám
Edit, a Bocskai Iskola pedagógusai
részére.
A Jövő Nemzedékért Díjban
Fekete Andrea, a Bocskai Iskola
Polgári úti intézményegységének
tanítója részesült, több évtizedes, kimagasló pedagógiai tevékenységének elismeréseként, aki
nemcsak a tanórákon van jelen
kis tanítványai életében, hanem
azon túlmenően is. Mindamellett
számtalan más feladat is megtalálta, megtalálja.
Évek óta hagyomány, hogy a
Polgármesteri Elismerő Okleve-
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leket is Pedagógusnapon vehetik
át az érintett óvodapedagógusok,
tanítók, tanárok. Idén 24-en részesültek ebben a városi elismerésben - Ádámné Balog Erika,
Ádámné Balogh Judit, BaloghTóth Zita, Barta Enikő, Deákné
Reszegi Ilona, Gazdácska Judit,
Hallgató-Barkaszi Andrea, Harangi Zsolt, Kissné Semsei-Tóth
Mária, Kónyáné Menyhárt Erika,

Hajdúnánási Újság
Kovácsné Takács Anikó, Löfcsikné
Rékasi Ilona, Oláh Edit, Ötvösné
Tóth Julianna Ágnes, Pálóczi Judit, Petrus Tamás, Reszegi Sándorné, Sebestyénné Kéki Irén,
Simai Jánosné, Szabó Éva, Székelyné Nádas Zsuzsa, Szurkosné
Major Irén, Tóth Árpádné, Tóth
Franciska, - amelyeket Szólláth
Tibor polgármester adott át. A
rendezvény zárásaként a fruzsikáS

Együttes, - Erdős-Tóth Fruzsina és
Tóth Zsolt - műsorát tekinthették
meg az ünnepség résztvevői, akik
fülbemászó dallamú saját szerzeményeikkel, vagy éppen pajzán,
főként kalotaszegi népdalfeldolgozásaikkal varázsolták el a hűvös
idő ellenére is kitartó vendégeket.
(erzsé)
Fotók: Girus Zsolt
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Tóth Imre igazgató Bocskai István
Általános Iskola és AMI

„Magyarok madara

óvjad és vezesd magyar nemzetedet”
E fohásznak is beillő szavak
Szőke István Attila lélekemelő
szerzeményéből valók, melynek
gyönyörűséges dallama ott zeng
sokunk lelkében.
A szent madár

Szkíta sólyom melldísz (Turul) régészeti lelet
De ki, vagy mi a magyarok madara? Nos, ez a távoli keletről magunkkal hozott szent madár nem
más, mint a Turul, közismert nevén a kerecsensólyom. Nincs még
egy olyan teremtmény, amelyhez
népünket olyan mély kapcsolat
fűzné, mint ehhez a sólyommadárhoz.
Hogy lényét és lényegét megértsük, évezredek távolába kell
tekintenünk. Ez a madár ugyanis
népünk eredetmondájának mitológiai alakja. Ő vezette már a szkítákat, hunokat is a keleti pusztákon, és ezt a madarat követve tért
vissza Álmos-Árpád népe is a Kárpát-medencei hazába. Legősibb
magyar mondáink egyike, amely
Emese álmáról szól, éppen ezt
őrizte meg, amely arról regél, hogy
Álmos édesanyjának álmában egy
Turulmadár jelent meg, aki megjövendölte számára, hogy méhéből

dicső királyok fakadnak majd, de
nem a saját földjükön sokasodnak
el. Nos, a régi-új hazában népünk
birodalmának nyugati határát a
történelem e madár legnyugatibb
fészkelő helyéig jelölte ki, azaz,
addig hatoltunk Európa testébe,
ameddig a kerecsensólyom fészkel.
A Turulban őseink nem egy
madarat, hanem az Istennel való kapcsolatot szimbolizáló lényt
tisztelték, aki Isten küldötte, Isten
szándékának kifejezője. Erről győz
meg ősi magyar Turul szavunk jelentése is: világ teremtője, világ
védelmezője. Azaz a Teremtő Isten szimbóluma. Egyszersmind az
isteni gondviselés és iránymutatás,
az önálló magyar nemzeti identitás és a nemzeti összetartozás ősi
jelképe is. Őseink népünk védelmezőjét tisztelték ebben a madárban, melynek bronzba, aranyba
mintázott stilizált mása a szkíta,
hun, avar, magyar nők nyakát is
ékesítette, s életútjuk végén sírba
is szállt velük.
Kézai Simon 1283-ban lejegyzett krónikájában olvassuk, hogy
„Atilla király címere pedig, melyet saját pajzsán viselni szokott,
olyanforma madár volt, melyet
Turulnak hívtak. Ezt a címert a
hunok egészen Géza fejedelemig
mindig magukkal vitték viadalaikban.”
A száműzött jelkép
Mi történt ezt követően ezzel a
szent madárral? Szent István királyunk színrelépését követően,
a vallásváltás idején, száműzték
a katolikus keresztény szimbólumok közül. Mivel népünk ősi
Istenképében a Turul a Napot is
jelképezte, ezért, mint pogánynak
minősített szimbólum, nem kap-

A hét vezér Turult ábrázoló pajzzsal a
Képes Krónikából
hatott helyet a katolikus hitvilágban. Metód püspök, aki 882-ben a
magyarok földjére látogatott, még
az etelközi hazában, feljegyezte,
hogy amikor a magyarok „királyával” találkozott, keresztények
között járt. Ez azt jelenti, hogy Álmos népe már zömmel keresztény
volt, keleti keresztény, ám hadizászlóin mégis ott ékeskedhetett a
Turulmadár. De ott lengett Árpád
fejedelem hadizászlóin is a 907. évi
pozsonyi csatában, s győzedelmes
kimenetelének köszönhetjük a
magyarság megmaradását. Árpád
és harcosai is hitték, hogy az Úr
a Turul képében mindvégig velük
volt, ezért győzhettek az egyesült
európai seregek felett. Az ezredik
esztendőt követően, az új vallásban azonban át kellett adnia helyét
a galambnak, amely a Szentlélek,
az Úr lelkének jelképe.
Árpád-házi királyaink, mint a
Turul nemzetség leszármazottai
azonban 1301-ig, a kihalásig hűen
őrizték a Turulhoz fűződő mondai
és történelmi hagyományokat. A
Turul nemzetség külön országrésszel is rendelkezett, az övék
lett ugyanis az Érmellék, melynek
központja Hajdúnánás partiumi
testvértelepülése, Érmihályfalva
volt.

Dr. Püski Levente történész, egyetemi
tanár DE BTK Történelmi Intézet
Száműzetése a magyar lélekből
olyan sikeres volt, hogy csak a 19.
században „támadhatott” fel újból
tisztelete. Az akkori millenniumi
emlékművek központi alakja lett,
fején a Szent Koronával, kitárt
szárnyakkal, karmai között első
szent királyunk kardjával. A korona a Kárpát-hazát szimbolizálta, a
kitárt szárnyak a védelmet, a kard
pedig azt a fegyvert, amellyel a
hazát kell védelmezni. Így láthatjuk első, majd második világháborús emlékműveinken is, amely
egyben honvédeink magyar haza
iránti elkötelezettségét is jelképezi.

László Gyula: Emese álma
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Mondanunk sem kell, hogy a szocializmus egyenesen ellenségnek
tekintette a Turul eszmét, s kitörölte a könyvek lapjairól és a műalkotások világából is.

Oltalmazó szárnyak alatt
Ez a Turul alakjában testet öltő
szimbólum kiállta az idők próbáját, ma is aktuális. Most talán
különösen is. A liberális világgal
szembeni szabadságot, azaz a lelki,

isteni szabadságot hirdeti. Kitárt
szárnyaival pedig minket, magyarokat védelmez. Magához öleli elszakított nemzetrészeinket, a világ
összes magyarságát, mint széttárt
karjaival az édesanya a gyermekét.

Dr. Tiba István országgyűlési képviselő, Nagyné Legény Ildikó alpolgármester

Turul madár Babusa János alkotása

A magyarok madara, a Turulmadár szállt le most a hajdúnánási
Trianoni Emlékműre is, hogy hirdesse népünk feletti oltalmát.
Buczkó József
Fotók: Girus Zsolt

Babusa János szobrászművész, Csiszár Imre alpolgármester, Szólláth Tibor
polgármester

A szobrot leleplezi Buczkó József helytörténeti kutató - címzetes igazgató, Szólláth Tibor polgármester, Dr. Tiba István országgyűlési képviselő
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Újszülöttek ünnepe
Hajdúnánás városának vezetése még 2015-ben döntött arról,
hogy – felelevenítve egy ősi családi szokást, immár közösségi
hagyománnyá téve - minden évben, az előző esztendőben született hajdúnánási kisgyermekek
tiszteletére egy-egy fát ültetnek
a város erre alkalmas részén. Az
Újszülöttek fái elnevezésű ünnepségre a Gyermeknap környékén kerül sor, így idén június
5-én várták a 166 kisbabát és
szüleiket, akik 2020-ban születtek és aprócska kis lényükkel immár városunk közösségét
gyarapítják.
Apukák, anyukák, és sok- sok
kisgyermek gyülekezett június
5-én, szombaton délelőtt a Liget-

ben az immár hagyományossá vált
Újszülöttek fái városi rendezvényére.
2017 óta az ünnepséget a Ligetben rendezik meg, amely kiváló
környezet erre a célra, és egyben
jelentősen növeli a fával beültetett
terület nagyságát, hiszen az utóbbi
években általában 160-180 között
mozog a születések száma Hajdúnánáson.
Szólláth Tibor polgármester köszöntőjében szólt a Liget múltjáról és fejlődésnek indult jelenéről,
amely szervesen kapcsolódik a jövőhöz, azaz gyermekeinkhez. Felvázolta azt az utat, amely a gyász,
az emlékezés színhelyéül szolgáló
Hősök Ligetétől elvezetett a mai
állapotig. A jelentősen felújított,

átalakított Liget akár viselhetné az
Újszülöttek Ligete nevet is, hiszen
a 2010-es évek mélypontja után
évről évre több gyermek születik
Hajdúnánáson. Ez a tény egyfajta
jelzése annak, hogy a szülők igenis
látnak perspektívát a hajdúnánási
létben, hiszen itt élnek, ide születik szemük fénye, életük értelme
első, második, de nem egy család
esetében a harmadik, negyedik
gyermekük is.
A köszöntő szavak után polgármester úr és Nagyné Legény
Ildikó alpolgármester asszony emléklapokat adtak a jeles alkalomból, majd elhelyezésre került a hagyományos időkapszula, benne a
2020-ban született kisgyermekek
névsorával, a Hajdúnánási Újság

legutóbbi számával, illetve a helyi fizetőeszköz, a Bocskai Korona
címletével. A folytatásban polgármester úr és a szülők egy csoportja
jelképesen elültettek egy facsemetét, majd a családok birtokba
vettek egy-egy kis fát, felkötötték
rá a gyermekük nevével ellátott
rózsaszín, vagy a kék szalagot, és
természetesen készült sok-sok fotó
az ünnepi alkalomról.
A Liget ősi fái mellett lassan, szívósan növekednek az utóbbi években elültetett újszülöttek fái, amelyek néhány évtized múlva már
erős gyökerű, terebélyes lombozatú erdőként várják vissza egykori
kisgazdáikat, embertestvéreiket.
(r.zs.)

Fotók: Girus Zsolt
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Újra itt a nyár – Szezonnyitó a Fürdő utcán

Igazi strandidőben kezdődhetett a
nyári szezonnyitó hétvége a Fürdő utcai amfiteátrumnál június
12-én. A látogatókat a 90-es évek

népszerű előadói várták a jól ismert pop slágereikkel. A délután
folyamán fellépett Dj Szatmári és
Jucus, Mr. Rick, Baby Gabi, Krisz
Rudi és Betty Love. A gyerekeket
interaktív játékok, kézműves foglalkozás és ugrálóvár várta. Aki
elfáradt, az egy babzsákfotelekből
álló pihenősarokban és függőágyban lazíthatott. A rendezvényen a
Nánási portéka minőségi és egészséges termékeivel is találkozhattak a kiérkezők. A rendezvényen
a gasztronómia is helyet kapott.
A helyi és vendég főzőcsapatok

különleges és hagyományos
ételekkel is készültek, melyeket a kiérkező látogatók
megkóstolhattak. A program
a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. szervezésében az
EFOP-1.5.3-16-2017-00021
„Humán szolgáltatás fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében” című pályázat
keretében valósult meg.

Remek gyakorlati lehetőség tanulók számára a nyári napközi
Új lehetőséggel bővült azon tanulók számára a diákmunka,
akik felsőfokú vagy szakközépiskolai tanulmányaikat folytatják
valamely pedagógiai képzésen.
Ettől az évtől kezdve ugyanis a
nyári napköziben a pedagógusok és gyakorlott gyermekfelügyelők mellett a diákok is segítik a gyerekeket a nyári szünidő
hasznos eltöltésében.
Az önkormányzat idén is megszervezi a nyári szünidei napközit,
elsősorban azon gyermekek számára, akiknek családja nem, vagy csak

nagyon nehezen tudja megoldani
az otthoni, napközbeni felügyeletet a szüleik munkavégzése miatt.
A nyári napközi július 5. és
augusztus 19-e között, a Bocskai
István Általános Iskola, Iskola
utca 3. szám alatti tagintézményében kerül megszervezésre.
Nagyné Legény Ildikó alpolgármester elmondta: arra törekszünk,
hogy a gyermekfelügyeleten túl
tartalmas elfoglaltságot nyújtson a
napközi minden gyerek számára,
és a programokkal minél színesebbé tegyük a nyári szünet eltöltését.

A hét minden napján a nyári napközi helyszínén lehetőség
van többek között sport- és játékfoglalkozásokra, kézműves tevékenységekre, csapatjátékokra,
társasjátékokra, természettudományi-, ismeretterjesztő-, illetve
mesefilmek megtekintésére is –
emelte ki alpolgármester asszony.
A gyermekek napközbeni étkeztetése a Hajdúnánási Gyermekés Közétkeztetési Nonprofit Kft.
biztosítja. A nyári napközinek az
Iskola utcai tagintézmény ad otthont, ahol a pedagógusok és gya-

korlott gyermekfelügyelők mellett
ettől az évtől a diákok is segítik a
gyerekeket a nyári szünidő hasznos eltöltésében.
Az önkormányzat várja azon tanulók jelentkezését (Hajdúnánás,
Hunyadi utca 107.) a diákmunkára, akik felsőfokú vagy szakközépiskolai tanulmányaikat folytatják
valamely pedagógiai képzésen.
Amellett, hogy gyakorlatot szerezhetnek a tanulók ez idő alatt közel
125.000 ezer forintot is kereshetnek a diákmunkával.
Forrás: hajdunanas.hu

Tanösvénytúrák a városközpontban
Június 4-én egész napos tanösvénytúrát tartottak a Humusz Szövetség munkatársai az
Ady Lakóparkban kialakított
tanösvényen általános iskolai
osztályoknak az „Aktív közösségi zöldfelület kialakítása és a
helyi termelői piac infrastrukturális fejlesztéses Hajdúnánáson” című és a TOP-2.1.2-15HB1-2016-00002
azonosító
számú projekt keretében. A Nánási Zöldellő Tanösvény 10 db.
interaktív táblából áll a környezettudatosság jegyében.
Napjainkban egyre sűrűbben
találkozunk ezzel a kifejezéssel:
tanösvény. Az elnevezés magában
hordozza jelentését; egy olyan kiépített, információkkal ellátott
bemutató útvonal, amelyen jellemzően az adott terület természeti értékeit, a helyi értékeket
mutatja be információs táblák

segítségével. Ilyen tanösvényt alakítottak ki a Zöld város projekt
keretében az Ady Lakópark zöldfelületén, amelynek mentén 10 db
interaktív tábla mutatja be a park
élővilágát, Hajdúnánás közösségi
értékeit, mint a helyi fizetőeszköz,
a Bocskai Korona és a Nánási Portéka. Mindemellett jelentős teret
szenteltek az alkotók – a Humusz
Szövetség – a környezettudatos
szemlélet kialakításának, a hulladékkezelés kérdésének, természetesen mindezt gyermekekre szabva, játékos, interaktív formában.
Ami persze nem jelenti azt, hogy
a felnőttek ne jutnának fontos ismeretekhez a játékos elemeket forgatgatva.
Június negyedikén reggel kilenc
órától délután három óráig óránkénti váltásban érkeztek az általános iskolai osztályok a parkba és
sétáltak végig a tanösvényen Merza

Péter és Szabó György, a Humusz
Szövetség munkatársainak vezetésével és ismerkedtek a park növény- és állatvilágával, a helyi közösségi értékekkel, mint a Bocskai
Korona, a helyi fizetőeszköz, vagy
a Nánási Portéka. A helyi sajátosságok mellett fontos szerepet szántak
a tanösvény információs tábláinak
alkotói a környezettudatos szemlélet formálásra pl. a hulladék mentes életmód kialakítása, erősítése.
Mezőváros lévén igen fontos szerepe lehet a tápanyagutánpótlásban
a komposztálásnak, amely amellett, hogy gazdag tápanyagot biztosít a termőföldnek, a kertekben
keletkezett zöldhulladékot is hasznosítja. Számtalan játékos feladat
megoldásával lehetett kipróbálni
pl. a megújuló energiák hatékonyságát, környezetkímélő voltát.
Mint ismeretes napjainkban egy
„zöld forradalom” zajlik, amely

feltétlenül fontos és megszívlelendő gondolat, hiszen Földünk
fuldoklik a szemétben, a levegőt
szennyező széndioxidban, az egyre
fogyó zöldfelületek jótékony oxigéntermelő hiányában. Talán nem
túlzunk, ha azt mondjuk, a földi
élet megmentője lehet a környezettudatos gondolkodás kialakítása, de ez csak úgy lehet igazán
eredményes és hatékony, ha már
egészen pici korban jó példát látnak gyermekeink, úgy az otthoni
környezetben, mint az élet bármely területén. Ezért is nagyon
fontos az ilyen útmutató, ismeretközlő, tudásátadó területek kialakítása, mert ez is egy lépés afelé,
hogy még nemzedékek múlva is
élhető és fenntartható legyen környezetünk, és egy szebb, zöldebb
jövőt alakítsunk ki, de okosan, a
természeti egyensúly megtartása
mellett.
(r.zs.)
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Draviczky Imre
Helytörténeti Pályázat
Pályázati felhívás
A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény első alkalommal hirdeti meg helytörténeti pályázatát, azzal a céllal, hogy összegyűjtse Hajdúnánás emlékeit, a benne élő családok történetét, mindazt
ami Nánásivá tesz bennünket.
A pályázók köre:
1. 13-18 éves korcsoport
2. 19-25 éves korcsoport
3. 26. életévtől
2021. június 26-án kerül megrendezésre a Múzeumok Éjszakája.
Ezen az estén a Helytörténeti Gyűjtemény Móricz Pál világába szeretné
elkalauzolni a látogatókat.
Bemutatásra kerül a 2020-as év végén kiadott Emlékezések a Hajdú
földről című kiadvány, amely Móricz Pál válogatott novelláit tartalmazza. A könyvet bemutatja Bakó Endre irodalomtörténész. Közreműködik
Köszörüs Sára énekes, valamint a Naná Színház előadásában elevenedik
meg Jóna uram esete a méhekkel.
Az este során látogathatóak a múzeum állandó és időszaki kiállításai,
köztük a Móricz Pál világa című, erre az alkalomra készült kiállítás,
amely a múzeum válogatott tárgyai mellett Timári Lajos makett gyűjteményét is bemutatja.
A kertben lehetőség lesz kemencében sült pogácsa kóstolására, nagy
beszélgetésekre, míg a gyermekek népi játékokat próbálhatnak ki.
A zárt térben zajló programokat védettségi igazolvánnyal lehet látogatni, a kertben (igazolvány nélkül is) mindenkit szívesen látunk! Részletes program a nanaskonyvtar.hu oldalon olvasható.

Választható témakörök:
- Hajdúnánás történelmi múltja, eseményei és hatásai
- Hagyományőrzés, hagyományalkotás
- A helyi társadalom átalakulása a 20-21. században
- Családtörténet, élettörténet
A témafeldolgozás választható módjai:
- Legalább 7 oldal terjedelmű írásbeli dolgozat
- Családtörténet, családfakutatás
- Fotóesszé
A pályaművek beküldésének határideje: 2021. szeptember 15.
Részletes pályázati kiírás a nanaskonyvtar.hu oldalon található.
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A Popovics mézcsalád
„Az alma nem esett messze a fájától”
kezdhetnénk a hajdúnánási méhész
Popovics István bemutatását (bár
rengetegen ismerik és nemcsak Nánáson). Elmondása szerint az anyatejjel
szívta magába a méhészet tudományát, hiszen az egész gyerekkora a
méhek, a méz körül forgott, és forog
napjainkig. A mára már hazai és nemzetközi szinten is ismert és elismert
Popovics méz termékcsalád múltja
egészen az 1953-as évekig nyúlik vis�sza. Id. Popovics István ugyanis még
a fia előtt ekkor kezdett méhészkedni.
Lakásom szőlővel befuttatott teraszán
ültünk le beszélgetni a napokban egy
szép nyári reggelen, de tényleg csak
néhány percre, mivel igyekezett valahová rakodni, szállítani, láthatólag
rengeteg dolga volt.
Popovics István Hajdúnánáson született itt tanult majd Debrecenben kitanulta a víz-gázszerelő szakmát.
A munka mellett egyelőre 40 méhcsaláddal kezdett foglalkozni édesapja
mintájára, hiszen vérébe volt kódolva a méhek szeretete. Az alapismereteket, e csodálatos rovarok életét s a
szakma rejtelmeit édesapjától tanulta,
viszont később Nyíregyházán hivatalos képesítést is szerzett. Legfőbb
segítője és társa a munkában felesége
Csilla asszony, s ezt nem győzi hangsúlyozni - ő egy budapesti elismert
tanfolyamon mélyítette el tudását.
Elmondása szerint nem tartanának
itt, nem sorakoztak volna a sikerek,
az elismerések, ha párja nem állt volna mellette mindig s mindenben. A
munka mellett egyre nehezebb volt
számára maximális odafigyelést szentelnie, így is a méhekre, s végül letette
a lantot - azaz a villáskulcsot, a menetmetszőt s immár teljes odaadással
a méheknek szentelte életét. Hiszen
mindez a komoly szaktudás mellett
hozzáértést, óriási logisztikát, gondoskodást és főleg rengeteg időt igényel.
Az eredmény nem is maradt el.
Ma már a Popovics mézek egy több
mint 400 méhcsaládot számláló vándorméhészetből származnak. Míg
édesapjának állóméhészete soha nem
ment messzebb Hajdúnánás határánál, addig az ő vándorméhészetük
egy évben 8000-9000 km-t is vándorol. Magyarország legkülönbözőbb
területein található méhlegelők adják
a mézek alapanyagát családi hagyományként megörökölt méhész hitvallásuk egyik fundamentuma (s ezt
is nagy nyomatékkal hangsúlyozza),
hogy „Magyarország a világon egyedülálló adottságokkal rendelkezik
bizonyos méztípusok előállításához.

Itt olyan mézfajtákat lehet a méhekkel termeltetni, amelyeket a világon
sehol máshol”. Ez egyben küldetésük
és jövőbeli terveik alapja is. Szeretnék ugyanis a Popovics méhészetet
egy olyan bázissá fejleszteni, amely a
magyar méhészkedés eredeti karakterét megőrizve, a modern idők divatos ízbéli változataival gyarapított
mézeivel, a jövő számára is tartós és a
hazai méhészeti hagyományokat megörökítő értéket képvisel. Kíváncsian
kérdezte például, hogy kóstoltam-e
már málnás mézet. Én lelkesen válaszoltam, hogy még nem is hallottam
róla. Ő mosolyogva mondta, hogy a
narancsostól kezdve a levenduláson
át a bodzáig igen széles a választék az
ízesített mézfajtákból is.
Amikor a betegségekről, kártevőkről kérdezem, komor lesz az arca.
Kezdi azzal, hogy hová jutna az emberiség, ha eltűnnének ezek a hasznos kis bogarak. Sok kárt okoznak
a méhatkák vagy az engedély nélkül
csávázott vetőmagvak, a növényvédőszerek. Ezek olyan borzasztó hatással
lehetnek a kis állatokra, hogy rossz belegondolni. Azért képzeljük el, hogy
a méhecske reggel elmegy virágport
gyűjteni s nem talál haza. Előfordul,
hogy teljesen kiürülnek a kaptárak.
Az európai UNIO már betiltotta
ezeket a szereket, de mégis előfordul,
hogy próbálkoznak s az ellenőrzés
során egész repceföldeket szántanak
ki például. Vigyáznunk kell ezekre a
hasznos kis jószágokra. Érdekességképpen megemlíti, hogy Kínában
több tartományban próbálják kézzel
beporozni a gyümölcsfákat. Egy fa
beporzása hosszú órákba, keserves
fárasztó munkába kerülhet több embernek. A méhek ezzel a feladattal pár
másodperc alatt végeznek s a legfontosabb, hogy a kellő időben.
Végül rákérdezek, hogy melyik díjára a legbüszkébb. A válasz rövid és
tömör: mindegyikre. Azért had említsük meg, hogy minden évben van
2015 óta 5-6 arany vagy ezüstérmes
termékük. Az OMME által szervezett
(Országos Magyar Méhészeti Egyesület) nemzetközi versenyeken például a
Gemenci Erdei Nemzetközi Mézverseny arany kaptár díjjal jutalmazta a
mézharmat és a vegyes virágméz terméküket is.
Békés megyében a repce mézük a
2016-os év kiváló magyar méze lett,
az édes harmat méz ugyanitt ugyanekkor szintén. 2019-ben a változatosság
kedvéért szintén Békésben az akác,
a kökényes akác, a málnás akác és a
hibiszkuszos akácmézzel ért el Arany

Megemlékezés

Tímári Zsigmondné Zubor Katalin nyugdíjas tanítónő,
volt Petőfi út. 34. sz. alatti lakos halálának
1. évfordulója alkalmából.
„Kit őriz a szívünk nem hal meg soha.
Kit lelkünkben látunk nem hagy el soha.
Fájdalom költözött egy éve szívünkbe.
Nem múlik el soha, itt marad örökre.”
szerető családja

Anyakönyvi hírek
Akiktől 2021. április hónapban
búcsút vettünk:
1 Ráti Gyula
1 Oláh Miklósné Nagy Irén
1 Erdei Gábor Lajos
1 Szólláth Imre
Akiktől 2021. május hónapban
búcsút vettünk:
1 Kató Imre Sándor
1 Furkó András
1 Szabó Imre Mihály
1 Bartal Józsefné
Megyesi Malvin
Gratulálunk a 2021. április hónapban Hajdúnánáson házasságot kötött pároknak!
2 Biró Marietta – Papp Imre
2 Egyed Zsuzsa – Nagy Tamás
2 Kósa Erzsébet – Kiss Gábor
Csaba
2 Kovács Erzsébet
– Mészáros Attila

fokozatot és még sorolhatnánk. A napokban vehette át az Agrárminisztérium dísztermében a Közösségi Díj a
Hagyományos Termékekért, illetve a
Hagyományok Ízek Régiók életműdíját.
„Szeretettel és igazi mézvarázzsal javasoljuk minden kedves mézet és mézes ételeket - azaz természetes egészséget – kedvelő vásárlóinknak, hogy

2 Murvai Katalin
– Papp Marcell
2 Zágonyi Éva – Pongor Gábor
2 Zihor Flóra Anna
– Gombos Miklós
Gratulálunk a 2021. május hónapban Hajdúnánáson házasságot kötött pároknak!
2 Háda Fanni – Szilágyi Ákos
2 Papp Klaudia
– Nyeste Dávid
2 Csengeri Fanni – Papp József
István
2 Orosz Edit – Gazdácska Imre
Köszöntjük Hajdúnánás
legifjabb lakóit!
3 Reszegi Tamás
3 Reszegi Levente
3 Kéki Bettina

kóstolják meg valamennyi Popovics
mézet és válasszák ki a számukra legkellemesebb, legvonzóbb változatot
és aromát a 19 fajta mézet tartalmazó
családból!” - mondja, búcsúzóul s miközben kikísérem, szinte jelzésszerűen
megjelenik egy kíváncsi méhecske is a
fejünk felett.

Kócsi Imre

Hajdúnánási Újság

8

2021. június 3.

Több sebből vérző csapat
A 26. fordulóval folytatjuk labdarúgó összeállításunkat. Még mindig ugyanazokkal a problémákkal
küzdünk, de ez a játékunkon nem
nagyon mutatkozott meg. Egységesek, fegyelmezettek voltunk,
sok helyzetet dolgoztunk ki, de
Fortuna nem mindig volt mellettünk, és többször pl. a hosszabbításban kaptunk ki. Nézzük az
eredményeket!
BUSE–Hajdúnánás Flexo 2000
FK 5–4 (3–2)
Néző: 100
Vezette: Csiszár K. (Búzás A., Sápi
V.)
Hajdúnánás Flexo 2000 FK:
Kökényesi Zs(Mezei J.) (Polgár
G.).–Andorkó S., Hortó A., Kiss
L.(Varga N), Tömöri A., Bacsó A.,
Fodor J., Jóna G.(Fülöp Á.), Kerek B., Bohács B., Lovas M.
Edző: Daróczi Péter
Gól: Nagy D. (2), Ertsey Zs.,
Nagy J., Gyöngy T., illetve Hortó
A., Fodor J. (3)
Ifi: 3–2.

Néző: zártkörű
Vezette: Puskás Z. (Forgács K.,
Búzás A.)
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: Tömöri A.–Mezei J. (Jóna G.), Tóth
B., Vadász L., Hortó A., Újvári
Zs., Bacsó A., Fodor J., Kerek B.,
Bohács B., Lovas M.
Edző: Daróczi Péter
Gól: Újvári Zs., illetve Tóth N.,
Bajnók I.
Kiállítva: Vadász L.
Ifi: 2–1.
Küzdelemből jelesre vizsgázott
csapatunk, de sajnos ez megint
nem ért pontot. Fegyelmezetten
játszva, kontratámadásokra építve, megnehezítettük a Sárrétudvari KSE dolgát. Sajnos az elmúlt
hetek tendenciája folytatódott,
hisz sérülések miatt most is foghíjasan léptünk pályára. Több ifjúsági korú futballista kapott szerepet
kezdőként (Vadász László, Bohács
Bence, Mezei József ), panasz nem
lehet rájuk. Reméljük, rendezni
tudjuk majd sorainkat az utolsó
három meccsre (felépülnek sérültjeink) , hisz egy jó hajrával a középmezőny eleje nem elérhetetlen
álom.
Aqua-General HSE – Hajdúnánás Flexo 2000 FK 3–0 (1–0)
Néző: 150
Vezette: Kovács Á. (Kövér T.,
Molnár L.)
Hajdúnánás Flexo 2000: Tömöri A. (Pájerski J.) – Kökényes Zs.
(Kiss L.), Mezei J., Andorkó S.,
Tóth B., Hortó A., Polgár G., Fodor J. (Jóna G.), Kerek B., Bohács
B., Lovas M.
Edző: Daróczi Péter.
Gól: Plókai G., Dobi G., Sólyom
M.
Kiállítva: Kónya Cs.
Ifi: 3–1.

Vállalható...
A nem jó előjelekkel várt találkozón, vállalható vereséget szenvedett csapatunk a bajnok ellen.
A keretből többen is sérüléssel vállalták a tegnapi mérkőzést,
melyet egy nem mindig látott
színjáték vezetett fel. Csapatunk
minden tagja elismerést érdemel,
hisz nem megszeppenve, keményen, férfiasan vetette bele magát
a küzdelembe. A jobb erőnléttel
bíró hazaiak a végére felőröltek
bennünket, győzelmük megérdemeltnek mondható.
Sok sikert kívánunk a bajnoknak a magasabb osztályban, de
engedtessék meg az edzőnk gratulációja is amit a meccs után adott:
Daróczi Péter: „A mérkőzés
előtti színjáték miatt a sorfal elmaradt. Sok sikert kívánok a Hajdúszoboszlónak a folytatáshoz! A
bajnokságot már megnyerték, reméljük, bajnokokként is tudnak
viselkedni”
Hajdúnánás Flexo 2000 FK–Püspökladányi LE 4–2 (2–1)
Vezette: Puskás Z. (Kövér T., Búzás A.)
Hajdúnánás Flexo 2000 FK:
Tömöri A. (Pájerski J.)–Andorkó
S. (Mezei J.), Tóth B., Vadász L.
(Bacsó A.), Hortó A. (Jóna G.),
Polgár G., Újvári Zs. (Kökényesi
Zs.), Fodor J., Kerek B. (Kiss L.),
Bohács B., Kovács G. (Ilyés B.)
Edző: Daróczi Péter
Gól: Fodor J., Tóth B., Kökényesi
Zs. (2), illetve Szabó M., Simon
N.
Kiállítva: Kovács V.
Ifi: elmaradt.
Minden tekintetben régen várt
dolog történt Hajdúnánáson!
A sérülések és betegségek után,
szokatlanul nagy létszámban vártuk a Püspökladány elleni találkozót. Igaz a "nagyok" mellett,
az utánpótlás tehetségeire is szá-

mított edzőnk, akik ismételten
megmutatták, hogy lehet rájuk
számítani.
A mérkőzés jó játékot hozott,
ahol jobban sáfárkodtunk helyzeteinkkel. Ennek eredményeként
sikerült két góllal jobbnak bizonyulni ellenfelünktől. Régen várt
siker volt ez, mely talán reményt és
bizalmat ad a folytatáshoz.
Kócsi Imre

NŐI
KÉZILABDA
NB I/B
PC Trade SZNKE - Hajdúnánás
SK 31 - 29 (17 - 16)
Szeged 60 néző. Vezette: Bába,
Horváth. (május 29.)
Hajdúnánás SK: Kozma T (kapus), Cserős 2, Petrovics 1, Kelemen, Szabados 3, Tar L 3, Poór 4.
Csere: Hadas (kapus), Vámosi 8/4,
Osvai 4, Kozma K 1, Poczetnyik
3, Zihor. Edző: Molnár András
Hétméteres: 7/6, illetve 5/4. Kiállítás: 8 perc, illetve 8 perc.
-kábé-

Sakkfeladvány
Előző számunkban közölt feladvány megfejtése:
Világos első lépése: 1.Bc7
Sötétnek egyetlen lépése van 1...
Ka1 amelyre 2.Bc1 matt következik. Sötét a kötés miatt nem ütheti
le a bástyát és nem húzhatja közbe
a gyalogot!
Honfi György Bp., 2018

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: Czine Tamás
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
Tájékoztatjuk 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.

Impresszum

Impresszum

Csak az utolsó pillanatban tudta bebiztosítani győzelmét a Szitkó
legénység!
Az elmúlt hetekben több sebből
vérző csapattal kellett soros ellenfeleinkkel felvenni a harcot. Ez ma
sem volt másképp, hisz eltiltások,
sérülések miatt többen kénytelenek voltak kihagyni a mérkőzést.
Sőt voltak olyanok is, akik kisebb
sérüléssel vállalták a napot. Kissé
tartalékos felállásban végig partiban tudtunk maradni ellenfelünkkel és csak a 92. percben kapott
gólra nem tudtunk már válaszolni.
Az eredményen látszik, hogy nem
a védekezéssel voltak elfoglalva a
csapatok, de így 9 gólt láthattak a
kilátogató szurkolók.
Újoncot is avattunk, Mezei
József először lépett pályára a megye I-es felnőtt csapatban!

Hajdúnánás Flexo 2000 FK–
Sárrétudvari KSE 1–2 (0–1)

