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XIII. Hajdúnánási Hagyományőrző Aratók Találkozója

Idén már 13. alkalommal álltak 
bele a búzatáblába a kiskaszás 
aratóbandák a Nyakas Farmon, 
a Hagyományőrző Aratók Talál-
kozóján július 3-án. A Nyakas 
András és családja – Hajdú Bok-
réta Hagyományőrző Egyesület 
- Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat - Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. közös szervezé-
sében megvalósult nagyszabású 
rendezvény most is igen sok lá-
togatót vonzott, ahol testközel-
ből ismerhették meg a vendégek 
azt az igen nehéz és fáradságos 
munkát, amely során eleink a 
mindennapi betevőt, az „életet” 
biztosították a család és a társa-
dalom számára.
Ha július első hétvégéje, akkor 
Hagyományőrző Arató Találkozó 
Hajdúnánáson. Ezt a programot 
immár nagyon sokan elraktároz-
ták emlékeikben, hiszen tizenhá-
rom esztendeje ez mindig így van. 
Szerencsére még a pandémia sem 
tudta megakadályozni, sem az el-
múlt évben, sem idén. Veres Sán-
dorné a főszervező Hajdú Bokréta 
Hagyományőrző Egyesület elnöke 

elmondta, 13 csapat jelezte rész-
vételét – közülük 10 érkezett meg 
– főként a szomszédos települések-
ről, de idén is beállt a búzatáblába 
Ustron testvérvárosunk aratócsa-
pata is. 

Az ünnepélyes megnyitó és a  
köszöntők után a hagyományok-
nak megfelelően a csapatok nóta-
szó mellett vonultak ki a parcel-
lákhoz, ahol aztán elkezdődhetett 
a munka. Nem volt egyszerű dol-
ga az aratóknak, hiszen péntekről 
szombatra virradóra igen jelentős 
mennyiségű eső esett, így elázott 
a gabona, sáros volt a talaj, és még 
a búza érésének is volt némi híja. 
A csapatok többségét azonban 
ez nem akadályozta meg abban, 
hogy jó munkát végezzenek. Mint 
ahogy a Szemlebizottság egyik 
tagja mondta, a megfelelő tudás 
és gyakorlat birtokában ez nem 
lehetett különösebb akadály. A 
felfogott parcellákon többé-kevés-
bé valóban szépen álltak a „keresz-
tek”, rövid volt a tarló, és a „kapa-
rék” is a keresztek tövébe került. 
Igaz, több kasza „élete” bánta a 
körülményeket, bizony még a gya-

korlott aratóknak is itt-ott némi 
gondot okozott a kaszatörés.

Természetesen az aratás mellett 
számtalan szórakoztató program 
volt – főként, népdal, nóta, népi 
humor – ami nagyon sok nézőt 
vonzott a nagy rendezvénysátor-
ba. A Nánási Népdal, Nóta és 
Tánckedvelők, az Ezüstkor Nyug-
díjas Egyesület, a Hajdú Bokréta 
nótásai kiválóan megalapoztak a 
délutáni gálaműsornak, ahol Dr. 
Fehér Eszter, Nyírí Szabó Sándor 
és Bózsár Kati varázsolták el a lel-
kes közönséget. Aki kedvet érzett 
hozzá az kipróbálhatta, milyen is 
volt egykor hintón kocsikázni, a 
gyerekeknek folyamatosan üze-
melt a hatalmas ugrálóvár, a szoli-
dabb lurkók kézműveskedhettek, 
és a „ládavonat” is folyamatosan 
rótta a köröket. Az érdeklődők-
nek a Helyi Sajátosságok asszo-
nyai megmutatták a szalmafonás, 
a „kalapkötís” rejtelmeit. 

A rendezvény immár hagyo-
mányosnak mondható része volt 
a Magyarok kenyere búzagyűjtő 
program helyi felajánlásainak át-
adása, amelyet Papp Zsolt György 

a MAGOSZ Ifjú Gazda Tagoza-
tának elnöke vett át Nyakas And-
rástól, Nagyné Legény Ildikótól és 
Molnár Andrástól.

Kora délután került sor az ered-
ményhirdetésre, mert bár hivata-
losan nem versenyeznek a csapa-
tok, azért egyfajta rangsort mindig 
felállít a Szemlebizottság, akik 
azonban ezúttal egy kicsit máskép-
pen gondolkodtak, amely szerint; 

A hagyományteremtésre tö-
rekvő csapatok között jó teljesít-
ményt nyújtott a Radnóczi Ferenc 

Fotók: Girus Zsolt
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Kertbarát Kör Hajdúhadházról, 
és a hajdúdorogi Görög Demeter 
Kertbarát Kör.

Az arató hagyományok ápolá-
sában jeleskedett a téglási Bek Pál 

Kertbarát Kör és a Kabai Kertba-
rát Kör, míg kiemelkedően magas 
teljesítményt nyújtott a hajdúná-
nási Hajdú Bokréta Hagyomány-
őrző Egyesület csapata.

Különdíjban részesült az ustroni 
csapat, a Balmazújvárosi Búzavi-
rág, és a Balmazújvárosi Fiatalok 
aratócsapata.

Mint a nap folyamán többször 
is elhangzott a rendezvény fő célja 
kezdetektől fogva, hogy az agrári-
um, a vidék hagyományait meg-
őrizzék, hogy meg legyen a foly-
tonosság múlt-jelen-jövő között. 
No, nem úgy, hogy akkor hozzuk 
vissza a kiskaszás aratást, hanem 
szellemiségében. Abban, hogy ha 
elfeledjük gyökereinket, ha nem 
tiszteljük azokat az értékeket ame-
lyeket szüleink, nagyszüleink, 
felmenőink hagytak ránk, akkor 
gyökértelenné válunk, és minden-
féle szél űzhet, hajthat bennünket, 
hol erre, hol arra, nincs kapaszko-
dónk, nincs mihez visszanyúlni. 

Csak a múlt alapos ismerete je-
lenthet biztos alapot jelenünknek, 
jövőnknek meg méginkább.

S hogy ez tovább erősödhessen, 
- mint ahogy a vendéglátó házigaz-
da Nyakas András jelezte – jövőre, 
tervek szerint, ugyanígy találko-
zunk július első szombatján a Pol-
gári útfélen, a Nyakas Farmon. 

(r.zs.)

Semmelweis napi ünnepség a Kendereskertben

Városi ünnepséget szervezett 
a Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat a Semmelweis Napon 
a hajdúnánási egészségügyben 
tevékenykedők részére a Kende-
reskertben, amellyel a város elis-
merését fejezték ki a pandémia 
alatt tanúsított kitartásukért, 
helytállásukért. Ekkor került 
sor az elmúlt évi Kabay János 
Közegészségügyi Díj, és a Pol-
gármesteri Elismerő Oklevelek 
átadására is.

Egészségügyi dolgozók gyü-
lekeztek július elsején estefelé a 
Kendereskertben, abból a jeles 
alkalomból, hogy ezen a napon 
Hajdúnánás Város Önkormány-
zata egy kedves kis ünnepség kere-
tében emlékezett meg a Semmel-
weis Napról, illetve itt ismerte el 
a dolgozók elmúlt évi áldozatos, 
megfeszített munkáját. Ekkor ad-
ták át az elmúlt évi Városi Napi 
Polgármesteri Elismerő Okleve-

leket, illetve a Kabay János Köz-
egészségügyi Díjat is, ami akkor 
a járványügyi korlátozások miatt 
nem volt lehetséges. 

Szólláth Tibor polgármester kö-
szöntőjében nagy elismeréssel szólt 
az egészségügyben dolgozók elmúlt 
évi és eddigi helytállásáról, megfe-
szített munkájukról. Tiba István 
országgyűlési képviselőnk szintén 
nagy köszönetét fejezte ki minden-
kinek, aki az elmúlt közel másfél 
évben, sokszor erőn felül teljesített. 

Polgármesteri Elismerő Okle-
vélben részesült a Szalay János 
Rendelőintézet közössége. A 
pandémia olyan feladatellátást 
követelt meg a teljes munkatársi 
közösségtől, ami soha nem látott 
kihívás elé állította a rendelőinté-
zetet, mondta Baráthné Megellai 
Erzsébet intézményvezető.

Szintén elismerésben részesült az 
Országos Mentőszolgálat Hajdú-
nánási Mentőállomása. A mentők 

mindenhol a frontvonalban szol-
gáltak, ahol a második és harma-
dik hullám idején csak fokozódott 
a helyzet, úgy annyira, hogy vá-
rosunkban mintavételi ponton is 
szolgálatot teljesítettek a mentők, 
és mi tagadás volt néhány álmatlan 
éjszakájuk a munkaszervezés mi-
att – emlékezett vissza Romhalmi 
Zoltán a Mentőállomás vezetője.

A Hospit Ápolási Intézet is elis-
merő oklevelet vehetett át. Mint 
köztudott az Ápolási Intézet gya-
korlatilag egy kis kórházként mű-
ködik, ahol a járvány, a hosszú hó-
napokig tartó bezártság különösen 
megviselte az ott ápolt, főként idős 
betegeket, de a dolgozókat is. Dr. 
Kiss Zsuzsanna intézményvezető 
meghatottan emlékezett az alapí-
tó orvos-igazgatóra, Dr. Nagy Jó-
zsefre, aki a pandémia nagy részén 
irányította, segítette a mindenna-
pi munkát, állt helyt és volt betegi 
között volt élete utolsó percéig. 

Az Országos Orvosi Ügyelet 
Nonprofit Kft. helyi közössége is 
elismerésben részesült, ahol bi-
zony szintén sokkal gyakrabban 
csörögtek a telefonok a szokásos-
nál az elmúlt 16 hónap alatt, az 
ügyelet szervezése különösen nagy 
feladat volt ebben az időszakban, 
idézte fel az elmúlt időszakot Kó-
nya László az ügyeleti központ 
vezetője.

Kabay János Közegészségügyi 
Díjat kapott Dr. Marosi Csaba, 
nyugalmazott gyermekorvos, aki a 
volt kollégák, jó ismerősök szűnni 
nem akaró tapsvihara közepette 
vette át a kitüntetést. 

Dr. Marosi Csaba 1979-ben sze-
rezte orvosi diplomáját a Szegedi 
Orvostudományi Egyetemen. 
1984. augusztusától 2017-ben 
történt nyugdíjba vonulásáig Haj-
dúnánáson dolgozott, mint házi 
gyermekorvos. Kezdettől fogva 
a gyermekgyógyászat érdekelte, 

Baráthné Megellai Erzsébet a Szalay János Ren-
delőintézet intézményvezetője

Romhalmi Zoltán a Hajdúnánási Mentőállo-
más vezetője

Dr. Kiss Zsuzsanna a Hospit Ápolási Intézet  
intézményvezetője

Fotók: Girus Zsolt
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emellett kötelezte el magát. Tisz-
tában volt azzal is, hogy nem-
csak a kis betegekkel kell majd 
foglalkoznia, hanem a szülőket 
is meg kell győznie az általa ja-
vasolt gyógymódok betartásáról. 
Sok-sok nemzedék nőtt fel a több 
mint három évtized alatt féltő 
gondoskodása mellett. Munkáját 
magas szakmai színvonalon, nagy 
odaadással és szeretettel végezte. 
Kiemelkedően fontos volt szá-
mára, hogy a város közösségéért, 
fejlődéséért is tegyen, így 1998 és 
2002 között önkormányzati kép-
viselőként tevékenykedett. Embe-
rileg és szakmailag is mindig a ma-

ximumra törekedett, mindenkivel 
jó kapcsolatot ápolt. 

A folytatásban Szatmári Toni 
zenés műsora szórakoztatta a ven-

dégeket, majd a barátságos, köz-
vetlen hangulatú ünnepség a fe-
hér asztal mellett, a Kaló borászat 
különleges borainak kíséretében 

meghitt beszélgetésekkel, közös 
vacsorával zárult.                  (r.zs.)

Amerika ízeit a Nánási Hús hozta el a hajdúnánásiaknak 
Mintha egy észak-amerikai körút-
ra neveztek volna be gondolhatták, 
akik a Hajdúnánási Gyógyfürdő 
előtti téren jártak múlt szomba-
ton. Az amfiteátrum területén 
ugyanis megelevenedett az Egye-
sült Államok kultúrája és gasztro-
nómiája. Az ízélményért a Nánási 
Hús, városunk saját húsüzemének 
márkája felelt. 

A gasztronómiai kalandozásra 
fogékony vendégek megkóstol-
hatták a Nánási Hús késztermé-
keit, így többek között terítékre 

került a maximális hústartalmú 
kézműves virsli, a pároskolbász, 
a turista rúd, és a hagyományos 
receptúra alapján készülő füstölt 
kolbász. 

Buday Péter Chef látványfőzés 
keretében készített a Nánási Hús 
helyi alapanyagaiból amerikai 
ízeket. A kóstolni vágyóknak egy 
egyszerű próbát kellett kiállnia a 
vendéglátásért cserébe. Az, aki a 
„rendezvény bikájának” szarvát 
meg tudta fogni lasszóval, pörget-
hetett az Ízkeréken, innen pedig 

már egyenes út vezetett a finom 
fogásokhoz. 

A Nánási Hús Falodájában 
szintén Észak-Amerika ízeivel 
találkozhattunk. Szürkemarha 
burgert, mangalica pulled pork 
szendvicset és BBQ mangalica tar-
ját kóstolhattak a rendezvény éhes 
résztvevői. 

A gasztronómiai programok 
sorát gazdagította a hot-dog evő 
verseny, ahol 5 jó étvágyú helyi 
lakos mérhette össze gyomrának 
befogadóképességét. A verseny 

során a résztvevőknek 5 perc alatt 
kellett elfogyasztani fejenként 5 
darab kézműves virslivel készült 
amerikai hot-dogot. Ez végül egy 
versenyzőnek, Oláh Zsoltnak, az 
I. Hajdúnánási Hot-Dog Evő Baj-
nokság győztesének sikerült. 

A kánikula ellenére senki sem 
hagyta otthon az étvágyát, így az 
éjszakába nyúló program végére 
a kóstoló finomságoknak nyoma 
sem maradt. 

Ferenczy Boglárka

Dr. Marosi Csaba a Kabay János Közegészségügyi díj 
2020. évi kitüntettje 

Kónya László az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit 
Kft. hajdúnánási központ vezetője

Fotók: Girus Zsolt
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Takarás és aratás
Amikor ezeket a sorokat írom, Pé-
ter és Pál napja van. A betakarítás 
kezdetének ideje. A néphagyo-
mány szerint a búza töve felsza-
kadt, azaz megszűnik a tápanyag 
utánpótlás, hogy a nap sugarai 
aranyló kalászokká érleljék az éle-
tet, azaz a termést.

Móricz Pál, aki éppen nyolcvan-
öt éve távozott az égi búzamezők-
re, az aratás idejét takarásnak ne-
vezte. „Az én gyermekkoromban 
még sarlóval takarták a búzát”– ír-
ja 1904-ben. Ebben a rövid mon-
datban két megmagyarázandó 
szó is van. Legelőbb is a sarló. Az 
alföldi magyarság ugyanis egé-
szen a 19. század közepéig, végéig 
sarlóval takarította be a termést, 
amely nem is a férfiak, hanem 
az asszonyok dolga volt. Az első 
világháború alatt Erdélybe vezé-
nyelt nagyapám még fehérnépet 
látott hajlongani a búzaföldeken, 
sarlóval a kezükben, merthogy a 
kasza ott még ismeretlen volt. Ők 
tehát egészen a közelmúltig ily 
módon takarították be a termést, 
azaz takartak. Ez a szavunk ugyan-
is éppen ezt fejezi ki. Úgy, ahogy 
Móricz Pál is írja ugyanott: „Az 
Urunk különös kegyelme oly szé-
pen kímélte Szűcs Istvánék taka-
rását, hogy míg az özvegyasszony 

búzáját takarították, nem zúdított 
borulatot az égre.”

Takarás sarlóval

A sarló azonban az 1880-as 
évekre szép lassan vidékünkön is 
átadta helyét a kaszának, s haszná-
lata ettől kezdve férfimunka lett, 
az ezredévek óta sarlóval arató asz-
szonyok pedig ugyanezzel a szer-
számmal marokszedőkké lettek.

Péter-Pálra most is megérlelte 
a Teremtő a jövő évi kenyérnek 
valót, ám ezt már sarló és kasza 
nélküli gépek aratják. Mindenütt 
az egész határban, az egész or-
szágban. Merthogy a termés ma is 
egyszerre érik be, holott nem egy 
napon vetették földbe a magvakat. 

Egy boldogkőváraljai plébá-
nos – ahol a rónaság a hegyek-
kel ölelkezik, - hosszú szolgálati 

ideje alatt a következőkre figyelt 
fel: „Észrevettem, hogy tavasszal a 
református vallásúak kezdték leg-
korábban a vetési munkát, mert 
nekik alig voltak egyházi ünnepeik.  
Őket a római katolikusok követték, 
akiknek viszont több vallási ünne-
pük volt. Legutoljára a görögkato-
likusok végeztek a munkálatokkal, 
mert az egyház tagjait gyakran 
szólították templomba egymást érő 
ünnepeik. Hiába vetettek azonban 
eltérő időben, a végén mégis egyszer-
re arattak.” Igen, mert a Teremtő 
mindhárom egyház népében a 
szorgosan munkálkodókat látta. 

Éppen ezért egyszerre is jutalmazta 
valamennyit. 

 Így zajlott ez századokon át 
Hajdúnánás határában is. Bár az 
egyházi ünnepek már nem „lassít-
ják” a vetés idejét, mégis a régihez 
hasonlóan megy végbe minden. 
A Teremtő akaratából azonban, 
még ha nem is egyszerre vetünk, 
mégis ugyanakkor takarunk, azaz 
aratunk.

Buczkó József

Kaszás aratók az Alföldön

Kontinensek napja – Észak Amerika

Amerikai autók és motorcsodák, 
country zene, hamburger és hot 
dog. Sok egyéb élmény mellett 
ezekkel találkozhattak, akik kilá-
togattak július 10-én szombaton 
a Fürdő utcai Amfiteátrumnál a 
Kontinensek Napja – Észak Ame-
rika című rendezvényre, ahol az 

USA ízeit és 
kultúráját idéz-
tük meg.

A program 
a Harley-Da-
vidson szép-
ségversennyel 
kezdődött, ahol 
összesen 16 mo-
tor sorakozott 
fel, melyek kö-
zül a közönség 
szavazta meg, 
hogy szerintük 

melyik a legszebb. Az amerikai 
autócsodákra ugyan nem lehetett 
szavazni, viszont közelebbről is 
megnézhették ezeket a nem min-
dennapi járgányokat az érdeklő-
dők, sőt volt, amit ki is próbál-
hattak. A színpadon Elvis Presley 

és Marilyn Monroe show, Che-
erleader táncbemutató, a Nyug-
hatatlan és a Route 35 Country 
Band koncertje szórakoztatta a 
közönséget. A Cactus Country 
Club közreműködésével a nézők 
nemcsak megnézhették, hogy mi-
lyen az igazi country tánc, hanem 
el is sajátíthatták a tánclépéseket. 
Az Amerikai Egyesült Államok 
a kosárlabdázás őshazája is, így a 
délután folyamán egy str-
eetball versenyen mérhet-
ték össze erejüket, ügyes-
ségüket és gyorsaságukat 
a hajdúnánási csapatok. A 
gyerekeket a programon 
Star Wars játszósarok, 
képregénykiállítás és börze 
várta és szuperhősökkel is 
fotózkodhattak. 

A program a Nánás Pro Cultu-
ra Nonprofit Kft. szervezésében 
az EFOP-1.5.3-16-2017-00021 
„Humán szolgáltatás fejleszté-
se Hajdúnánáson és vonzáskör-
zetében” című pályázat keretében 
valósult meg.
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Vöröskereszt világnapi elismerések
Kitüntette „Dunant utódait” a 
Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar 
Megyei Szervezete 2021. június 
29-én, a szervezet világnapi meg-
emlékezésén. A pandémia miatt 
az alkalmon nem csak a 2021. év 
elismeréseit adták át, hanem a ta-
valyikat is a kiemelkedő munkát 
végző önkénteseknek, tagoknak, a 
humanitárius szolgálatban érdek-
mentesen segítő partnereknek.

A Nemzetközi Vöröskereszt ala-
pítója, Henry Dunant, születés-
napja a Vöröskereszt világnapja 
– emlékeztetett rá az ünnepségen 
Oláh Miklós, a Magyar Vöröske-
reszt Hajdú-Bihar Megyei Szer-
vezetének alelnöke, aki országos 
alelnök is. Majd a Vöröskereszt 

múltjáról és az idén jubiláló Ma-
gyar Vöröskeresztről szólt. Nap-
jainkban a szervezet legfontosabb 
feladatai közé tartozik a véradás-
szervezés, az elsősegélynyújtó tan-
folyamok és vizsgák szervezése, 
valamint egy komplex szociális el-
látó és intézményrendszer működ-
tetése, mellyel a legkülönfélébb 
hátterű embereknek tud segíteni, 
legyen szó hajléktalanokról, nél-
külözőkről vagy erőszak elszenve-
dőiről. Különleges egészségnevelő 
és -fejlesztő programjaival évente 
több ezer embert ér el. 

A magyar véradók napjának 
központi ünnepsége a pandémia 
miatt elmaradt, ezért 2021. júni-
us 29-én nyújtotta át a Magyar 

Vöröskereszt donoroknak járó el-
ismeréseit a megyei szervezet: Pro 
Vita Díjat kapott Pénzes Sándor 
hajdúnánási véradó, akinek vér-
adásszáma már a 140-hez közelít.

Vöröskeresztes Tevékenységért 
Bronz fokozatát vehette át Mol-
nár Sándorné, aki 47 éven keresz-
tül végzett önzetlen és odaadó vö-
röskeresztes munkájával, valamint 
Maginé dr. Csirke Erzsébet, a 
Hajdúnánás területi szervezet ve-
zetőségi tagja, aki önkéntes szol-
gálatával segíti a helyi szervezet 
munkáját. 

Horváth Ildikó Rita
     területi vezetőPénzes Sándor Pro Vita Díj

Tilos az illegális hulladéklerakás
Állandóan visszatérő probléma 
városunkban a háztartásokban ke-
letkező hulladék jogszerű gyűjtése, 
lerakása, vagy átadása a szolgálta-
tó részére. E három tevékenység 
közül a lerakással van a gond. A 
jelenleg hatályos jogszabályi kör-
nyezet nem ad lehetőséget arra, 
hogy a keletkező szemetünket 
jogszerűen bárhol a város terüle-
tén, vagy azon kívül letegyük és 
magára hagyjuk.  Ez a cselekmé-
nyünk illegális hulladéklerakás, 
amely súlyától függően szabály-
sértés vagy bűncselekmény, az er-
re feljogosított szervek feljelentés 
esetén az eljárást lefolytatják. 

Mindezen felül a hulladékgaz-
dálkodási hatóság bírságot szabhat 
ki a szabályok megszegőivel szem-

ben, melynek mértéke elérheti az 
150.000 Ft-ot. 

Mezőőreink és közterület fel-
ügyelőink folyamatosan járják a 
várost és a határt, ilyen elhagyott 
hulladék megjelenése esetén a le-
rakó személyének megállapítására 
az intézkedéseket megteszik, leg-
többször feljelentés készül a Rend-
őrkapitányságra. 

Kevesen tudják, hogy a váro-
sunkban 65 db kiváló felvételt 
rögzítő köztéri kamera működik, 
a szemetet szállító járművek, sze-
mélyek útvonala visszaellenőriz-
hető, a rendszámfelismerő rend-
szer alapján az autókat be tudjuk 
azonosítani. Legtöbb esetben a 
felvételek alapján a rendőrség az 
eljárást megindítja. 

A helyes tehát az, ha az ingat-
lanokra biztosított, akár a szelek-
tív gyűjtést is biztosító kukákba 
gyűjtjük a szemetet és azt a pén-
teki napon a szolgáltató részére 
a kuka kihelyezésével átadjuk. A 
háztartási gyűjtőedényzeten felül 
keletkező hulladék jogszerű átadá-
sához vásárolhatunk a szolgáltató 
által biztosított gyűjtőzsákot, vagy 
magunk is beszállíthatjuk a több-
let hulladékot a hajdúböszörmé-
nyi lerakóba. 

A kukák mellé a saját zsákunk-
ban kihelyezett hulladékot a szol-
gáltató nem köteles elvinni, hiszen 
a hulladékszállítási díjjal csak a 
120 literes edényzet tartalmának 
ürítési, szállítási és ártalmatlanítási 
díját fizettük meg. 

A nagydarabos, vagy közismert 
nevén lomtalanítási hulladékkal 
kapcsolatban a szolgáltató évente 
megszervezi a házhoz menő akci-
óit, erről a szolgáltató ad bővebb 
felvilágosítást. 

Felhívjuk a figyelmet arra is, 
hogy a Fürdő utcán elhelyezett 
konténer kizárólag az üdülőtu-
lajdonosok kommunális hulladé-
kának elhelyezésére szolgál, oda 
a város más területéről szemetet 
elhelyezni tilos. A konténer kame-
rával megfigyelt területen van. 

Környezetünk fokozottabb vé-
delme érdekében kérjük a város-
lakókat a hulladékkal kapcsolatos 
szabályok betartására. 

Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal

Felhívás az ingatlanok és ingatlanok előtti 
közterületek rendbentartására

Minden évben kérjük a lakossá-
got, hogy ingatlanjaik és az előttük 
lévő közterületek rendbentartásá-
ról gondoskodjanak.  Ezt a kötele-
zettséget 2004 óta önkormányzati 
rendelet írja elő az ingatlantulajdo-
nosok részére, mégis az eltelt 17 év 
során évente több száz felszólítást 
küldött ki a hivatal a rendeletben 
foglaltak érvényesítésére. A 2021. 
évben sem történt ez másképp. A 
közterület-felügyelők sorra hívják 

fel az ingatlantulajdonosok figyel-
mét a gyommentesítésre. 
Az eljárás azonban a felszólítással 
még nem ér véget. Korábban a 
szankció a kényszerkaszálás volt, 
amit az önkormányzat az ingat-
lantulajdonos költségére elvégez-
tetett, azonban a jogszabályi válto-
zások miatt 2021. január 1-től az 
önkormányzat már nem kaszáltat, 
viszont bírságol. A jegyző átru-
házott hatáskörben közigazgatási 

bírságot szab ki a szabályszegők-
re, melynek mértéke elérheti a 
150.000 Ft-ot. 
A júniusban felszólított ingatlan-
tulajdonosok közül sokan rendbe 
tették a lakókörnyezetüket, azon-
ban 20 ingatlannál több maradt 
gyomos, ahol megkezdjük a bír-
ságoló határozatok kiküldését. A 
bírság megfizetése még mindig 
nem mentesíti az ingatlantulaj-
donost a kötelezettsége teljesítése 

alól, sőt a bírság az ingatlan rend-
betételéig ismételhető. 
Fontos azonban hangsúlyozni, 
nem a büntetés a cél, hanem az, 
hogy városunk tiszta, rendezett in-
gatlanai szép és nyugodt környeze-
tet biztosítsanak az itt lakók és ide 
látogatók számára.

Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal
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Elutazott az olimpiai érem
2020 januárjától a Hódos Imre Sport- és rendezvénycsarnok emlék-
szobájában tekinthették meg olimpiai bajnokunk Helsinkiben szerzett 
aranyérmét és sportolói múltjának emléktárgyait.

Az érem és az olimpiai öltözet zakója két hónapra Budapestre a Mil-
lenáris Parkba költözött, ahol a Világraszóló sportsikerek elnevezésű inte-
raktív olimpiatörténeti kiállításon mutatják be az összes magyarországi 
olimpiai bajnok érmeivel, kupáival együtt.

A kiállítás az ez évre halasztott Tokiói XXXII. nyári 
olimpiai játékok nyitónapjától szeptember végéig láto-
gatható. Érdemes ellátogatni a rendezvényekre, mivel a 
fantasztikus sportolói teljesítményeket – a tisztelgés és 
emlékezés mellett – élményszerűen mutatják be a szer-
vezők.

Hódos Imre (1928–1989) Hajdúnánáson született. Édesapja Hódos 
Imre kerékgyártó mester, édesanyja Kovács Julianna varrónő. Egyedüli 
gyermekként nőtt fel. Az édesapa egy baleset következtében súlyosan 
megsérült és fiatalon, 34 éves korában meghalt. A kis család a meg-
élhetés miatt többször költözött, így kisiskolás korában Kálmánházán 
laktak, majd újra a szülővárosban, végül 1942-ben már Debrecenben 
folytatja középiskolai tanulmányait. 

1948-ban a Társulati Kereskedelmi Iskolában érettségizett (később 
edzőként végezte el a Testnevelési Főiskolát). Életének és sportpálya-
futásának jelentős részét Debrecenben, illetve Hajdú-Bihar megyében 
töltötte. 

Hódos Imre 163 cm magasságával a kötöttfogású birkózás 57 kg-os 
súlycsoportjának, kiemelkedő egyénisége volt. 28-szoros magyar válo-
gatott. Versenyzői pályafutása 1962-ben zárult le, hatszoros magyar baj-
nokként vonult vissza. A versenyzés befejeztével edzősködött, valamint 
bíróként „dolgozott.” 

Sportpályafutása a Debreceni Tornaegyletben kezdődött tornász-
ként, ám hamarosan már a birkózók között sportol, hasznosítva az ott 
szerzett rugalmasságot. Ifjúsági birkózóként sorra aratta a kisebb-na-
gyobb versenyeken a győzelmeket. Első mérkőzése 1945. szeptember 
16-án zajlott, ahol ifjúsági korcsoportban 1 helyezést ért el. Érdekes 
módon 1946-ban szabadfogásban magyar bajnok. 1949-ben már a 
csehszlovák válogatott ellen küzd az Aranybika dísztermében. Rövide-
sen olimpiai kerettag lett, és a Magyar Birkózószövetség határozatának 

megfelelően kötöttfogásúnak képezte át magát. Ebben a fogásban 1952-
ben nyerte első országos felnőtt bajnokságát. 

Súlycsoportjában (57 kg), a légsúlyban hamarosan kitűnt hajlékony-
ságával, rendkívüli gyorsaságával s főleg sajátos stílusával: elsősorban 
lendületes dobások jellemezték a meccseken, e jellemzői miatt a „Csita” 
becenevet kapta. A katonai szolgálat ideje alatt a Budapest Bástyához 
(Vörös Lobogó) kellett átigazolnia és így ennek az egyesületnek a ver-
senyzőjeként jutott ki első olimpiájára, az 1952-es XV. Nyári Olimpiai 
Játékokra. 

Út az aranyig
Helsinkiben 17 fős, erős mezőny gyűlt össze a kötöttfogásúak légsúlyú 
versenyének 57 kilogrammjában.

(július 24.) Első ellenfele az egyiptomi Hasszan Mahmud (1950-ben 
világbajnok), akit Hódos hatalmas csatában gyűrt le.

(július 25.) Következő mérkőzésén újra pontozással nyert a finn Kyl-
lönen ellen.

(július 26.) A sorozatot folytatva a norvég Maerli következett, aki még 
megnehezíteni sem tudta az élete legjobb formájában versenyző magyart. 
Három mérkőzés, három győzelem, három hibapont.

(július 27.) Ezen a napon már 4000 néző figyelte a birkózást a Messu-
halliban, a helyszínen.

A libanoni Zakaria Cihab sem tudott mit kezdeni Hódossal. Az újabb 
pontozásos siker pedig azt jelentette, hogy a második helynél már nem 
végezhet rosszabb pozícióban.

Az utolsó mérkőzés a szovjet Artjom Terjan ellen zajlott. 
A magyar vezetők kiszámították, hogy az aranyéremhez elegendő a 

pontozásos vereség is. A közönség nem tudta mire vélni, miért örülnek 
úgy a magyarok minden kicsúszásnak, minden fogás elhárításnak. A bí-
rák is megzavarodtak, így a szervezők először tévesen a libanoni Cihabot 
hitték aranyérmesnek, s néhány perc múlva derült ki a valós végered-
mény – mivel körbeverés történt, amiben Hódosnak volt a legjobb a 
pontszáma – az ő nyakába került az aranyérem, s a magyar himnusz 
hangozhatott fel.

Aktív sportolói pályafutása után sem szakadt el sportágától, nevelte 
a tehetségeket, edzősködött. Végigjárja a bírói ranglétrát, 1962-től or-
szágos, 1967-től szakedzői minősítés birtokosa. 1969-től a FILA nem-
zetközi versenybírói közé tartozik. Számos világversenyen bíráskodott, 
1972-től öt olimpián fújta sípot.

A Nemzetközi Birkózó Szövetség (FILA) 1972-ben a FILA Érdemrend 
arany fokozatával tüntette ki, 1981-ben bírói világbajnoki, 1981-ben 
mesteredzői címet kap. 1987-ben pedig megkapta az Aranysípot, a FILA 
legmagasabb kitüntetését.

Darócziné Bordás Andrea

Hódos Imre olimpiai aranyérme
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Anyakönyvi hírek
Akiktől 2021. június hónapban 
búcsút vettünk:
1 File Józsefné Filep Zsuzsanna
1 Nagy Zoltán
1 Nyeste Lászlóné  
       Herperger Margit Anna
1 Oláh Gábor
1 Ötvös Sándorné 
     Ungvári Erzsébet
1 Péter Sándor Antal

Gratulálunk a 2021. június hó-
napban Hajdúnánáson házassá-
got kötött pároknak!
2 Mirkó Dorina–Seres Richárd
2 Pók Nóra–Varga Mihály
2 Rostás Olga–Barczi Lajos
2 Simon Ivett–Kuncz Ádám
2 Székely Fanni–Szarka István
2 Takács Petra–Nagy Péter
Köszöntjük Hajdúnánás legif-
jabb lakóit!
3 Kéki Sára 3 Mónus Milla

Munkatársakat keres
Jelentkezés feltételei:
- 8 általános iskolai végzettség
- B kategóriás jogosítvány
- Büntetlen előélet 
- Magyar állampolgárság 
- Cselekvőképesség 
Versenyképes bérezés, cafateria.
Jelentkezés személyesen önélet-
rajzzal.
4080 Hajdúnánás, Liliom utca 1. 
Ügyfélszolgálati iroda

Igazgatási szünet a Városházán
Tájékoztatom Hajdúnánás város lakosságát, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2021. (VI.24.) számú 

Képviselő-testületi Határozatával igazgatási szünetet rendelt el. 
A határozatban foglaltak szerint, az igazgatási szünet 

2021. július 26-tól – 2021. augusztus 6-ig, valamint 
2021. augusztus 16-tól 2021. augusztus 19-ig tart, mely összesen 14 munkanapot jelent. 

Az igazgatási szünet a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 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 halaszthatatlan döntést igénylő eljárásokban biztosított.

Kérjük ügyfeleinket, hogy az igazgatási szünet idején esedékes hatósági eljárás indítása, ügyeik intézése során vegyék figyelembe az igazga-
tási szünet időtartamát. 

Megértésüket köszönjük!
      Dr. Kiss Imre
       jegyző

Könyv a Hutákról

A napokban látott napvilágot 
Buczkó József Háromhuta népi 
építészeti öröksége című nagymo-
nográfiája, amely három zempléni 
település, Óhuta, Középhuta és 
Újhuta néprajzi értékeit mutatja 
be. A 200 oldalas kötet érdekes-
sége, hogy minden lapja színes, 

ugyanis a támogatóktól érkezett 
anyagi forrás lehetővé tette egy 
ilyen reprezentatív kiadvány elké-
szítését.  

A borítón a szerző akvarelljei 
láthatók, melyek 1998-ban, ottani 
családi nyaralásuk idején készül-
tek. Ezeken, csakúgy, mint a belső 
lapokon, egy olyan épített hagya-
ték elevenedik meg, amely fölött 
szinte „megállt az idő”. A szűk 
patakvölgyekbe húzódott, hegyek 
ölelésében megbúvó települések 
zártságának eredménye, hogy a 
régi házformák, valamint a te-
metői sírjelek, útmenti feszületek 
mindmáig fennmaradtak. Közös 
jellemzőjük e falucskáknak, hogy 
mindegyiknek csupán egy utcája 
van, s ezek mentén egymással pár-
huzamosan fűződnek fel a porták 
a rajtuk álló lakóházakkal.  

A vidék egykori birtokosa, II. 
Rákóczi Ferenc által még a 17. 

század végén ide telepített üveg-
hutai munkások lengyelországi 
származási helyükről a faépítkezés 
tudományát hozták el erre a vi-
dékre, melyet a 19. század elejétől 
fokozatosan felváltották a kőhá-
zak, rendkívül egyedi homlokzati 
díszítőelemekkel.

A két háború között még több 
mint nyolcszáz főt számláló Há-
romhuta lélekszáma mára min-
dössze 124 fő. Ám ma is őrzik, 
gondozzák elődeik hagyatékát, 
amint azok az ingatlan tulajdono-
sok is, akik itt vásároltak egy-egy 
lakóházat nyaralóként. 

A könyv nem titkolt célja az 
épített örökség számbevételén túl 
az is, hogy erősítse az ott élők azo-
nosságtudatát, fokozza büszkesé-
güket, s hogy felhívja a figyelmet 
ennek a rendkívüli kincsnek a 
megóvására, hogy az Erdővidék-
nek ez a kis néprajzi tája Holló-

kőhöz, vagy az erdélyi Torockóhoz 
hasonló drágakőként maradjon 
fenn az utókor számára.

(béjé)
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