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10 éves a Bocskai Korona
Tíz évvel ezelőtt, 
2012-ben indult 
el a helyi pénz, a 
Bocskai Korona 
gondolatának 
megvalósítása 

Hajdúnánás város önkormányza-
ta és a Hajdúnánási Holding Zrt. 
közös szervezésében. A cél az volt, 
hogy a helyben megtermelt forrás 
helyben maradjon, és ne áramoljon 
ki a közösségből. 
A szokatlan gazdaságiélénkítő esz-
köz bevezetését sokan szkeptikusan 
fogadták, és gondolatban fabatkát 
sem adtak volna érte, mondván ez 
nem járható út, rövidesen belebukik 
a város és sok milliós veszteséget fog 
termelni. Azóta eltelt tíz esztendő, és 
a Bocskai Korona létezik, mint valódi, 
forint fedezetű forgatható utalvány. 

A projekthez kezdetben több tele-
pülés is csatlakozott, így Balmazújvá-
ros, Hajdúhadház és Vámospércs is. Az 
utóbbi időkben ezek a települések le-
morzsolódtak, 2021. év végén viszont 
csatlakozott Hajdúdorog városa. Ez 
azért is tűnik hosszabb távú kapcso-
latnak, mert a két város kereskedelme, 
egyéb gazdasági tevékenységeik sok 
közös ponton érintkeznek, és a földraj-
zi távolság gyakorlatilag elhanyagolha-
tó – mondta Girus Zoltán a Koronát 

működtető Hajdúnánási Holding Zrt. 
megbízott vezérigazgatója. 

A helyi gazdaságban betöltött po-
zitív szerepét támasztja alá az a tény, 
hogy az elmúlt tíz esztendő alatt mint-
egy másfél milliárdnyi forgalmat bo-
nyolított, ami azért nagyon jelentős, 
mert ez a tőke itt maradt a városban. 
Jelenleg már a negyedik kibocsátását 
éli a Korona, és mint vezérigazgató úr 
elmondta, kb. 70 millió Ft. értékben 
forog jelenleg, amelyet több mint 130 
helyen fogadnak el Hajdúnánáson, és 
már Hajdúdorogon is húsz fölött van 
az elfogadóhelyek száma, de Debre-
cenben, a Nánási Portéka boltban is 
lehet fizetni vele. Fontos tudni, hogy 
a régi kibocsátású címletek ez év de-
cember 31-ig érvényesek, utána már 
csak új címletekkel lehet fizetni, vagy 
beváltani.

Hogy mi a titka a mi helyi pén-
zünk életben maradásának? Girus 
Zoltán úgy fogalmazta meg, hogy 
nagyon fontos volt az elmúlt évek 
során az a gondoskodás, amellyel me-
nedzselték, folyamatosan odafigyeltek 
a forgalmazásra, a kapcsolattartásra a 
szerződött elfogadóhelyekkel, az így 
szerzett tapasztalatok feldolgozására 
és hasznosítására. Ha lehet mondani, 
a működtető és a város is saját gyer-
mekeként tekintett rá és úgy is segítet-

te, mint gondos szülő a 
felnövekvő gyermekét. . 

Az indulás pillanatá-
ban Szólláth Tibor pol-
gármester így fogalma-
zott: „ettől egy pillanat 
alatt, mint varázsütésre, 
nem változik meg a város 
gazdasági élete, azonban 
egy olyan öngerjesztő fo-
lyamatot tud elindítani, 
ahol a helyi áru, a helyi 
szolgáltatás felértékelő-
dik. A célunk az, hogy 
a helyben megtermelt 
forrás helyben marad-
jon, és ne áramoljon ki a 
közösségből. Az, hogy ez 
milyen nagyságot ér el, 
a közösség erejétől, illet-
ve attól függ majd, hogy 
mekkora lesz az elfoga-
dottsága és a hitele a helyi 
pénznek.” Nos, a helyi 
közösség és a helyi pénz 
az elmúlt tíz esztendő 
során bizonyítottak.
Boldog születésnapot 
Bocskai Korona! 

Rigó Tamásné

2012. július 12. – a Bocskai Korona ünnepélyes forga-
lomba helyezése – Szólláth Tibor és Dr- Horváth Tibor

2022. június 12. – kitelepülés egy városi rendezvényen

Zöld jövő – zöld gyógyfürdők
Három év közös munkáját követő-
en júniusban zárul a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat és a BORA 
94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Fejlesztési Ügynökség részvételével 
megvalósuló HealingPlaces nevet 
viselő nemzetközi együttműködés, 
melynek keretében a munkába 
bevont Borsod-Abaúj-Zemplén és 
Hajdú-Bihar megyei fürdők veze-
tői, a fürdővárosok polgármesterei, 
illetve az ágazat szakemberei elkö-
telezetten segítették a hazai gyógy-
fürdők és gyógyhelyek természet-
központú, fenntartható fejlesztését 
segítő új eszközök kidolgozását. A 
2022. június 16-án a megyei ön-

kormányzat szervezésében Deb-
recenben megrendezett szakmai 
eseményen került aláírásra a Kelet-
magyarországi Zöld Gyógyfürdő 
Hálózat alapítását jelző szándék-
nyilatkozat.

A három éves munka végéhez köze-
ledve, a projektben megismert tapasz-
talatokra és előzetes eredményekre 
alapozva elkészült a Kelet-Magyaror-
szági Zöld Gyógyfürdő Hálózat ké-
sőbbi munkáját segítő Fenntartható 
Gyógyfürdő Fejlesztési Koncepció is. 

A rendezvényen mutatták be azt a 
döntéstámogató eszköz is, mely a ha-
zai munkával párhuzamosan a lengyel 
szakmai csoport gondozásában került 

kidolgozásra, segítséget 
nyújtva a gyógyfürdő fej-
lesztések környezeti hatá-
sainak értékeléséhez. 

A felelős és fenntartható 
gyógyfürdőfejlesztést se-
gíteni hivatott Kelet-Ma-
gyarországi Zöld Gyógy-
fürdő Hálózat lényegében 
egy (jogi kötelezettségek nélküli) 
szándéknyilatkozat aláírásával szem-
lélteti, hogy a projektben mintaterü-
letként kiválasztott és bemutatott 6 
település (Bogács, Debrecen, Hajdú-
nánás, Hajdúszoboszló, Mezőkövesd, 
Sárospatak) és gyógyfürdőik, illetve a 
Termál-Egészségipari Klaszter elkö-

telezettek a fenntarthatóság, a zöld 
megoldások minél szélesebb körű al-
kalmazása iránt. 

A munkaülésen röviden bemutatás-
ra kerültek azon külföldi partnereink 
eredményei, legígéretesebb intézke-
dései is, akik hasonló adottságokkal 
rendelkező régiókat, településeket 
képviselnek.  =forrás: www.hbmo.hu



2 Hajdúnánási Újság 2022. június 23.

A lámpások köszöntése 
Hetven éve, 1952 óta június első 
vasárnapja a pedagógusok ünnepe. 
Ez az az ünnepnap, amikor kiemelt 
figyelmet kapnak a tanítók, taná-
rok, óvodapedagógusok, és azok 
a kisegítők is, akik így, együttesen 
működtetik az oktatási-nevelési in-
tézményeket, és érnek el a sokszor 
nehéz körülmények ellenére is ki-
magasló eredményeket. 
Hajdúnánás város vezetése régóta 
fontosnak tartja, hogy városi szinten 
is köszöntse az oktatási-nevelési in-
tézmények pedagógusait június első 
vasárnapjához közeledve, a Pedagó-
gusnap alkalmából. Erre a kedves 
ünnepségre idén június 2-án került 
sor a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központban, ahol a program kezdetén 
egyperces néma főhajtással emlékeztek 
az elmúlt évben eltávozott kollégákról.

Az emlékezés percei után Szólláth 
Tibor polgármester úr köszöntötte 
az ünnepelteket, a hétköznapok hő-
seinek nevezvén őket, akik sokszor 
nehéz körülmények ellenére végezik 
azt a nemes feladatot, amelyre egyko-
ron felesküdtek. Hogy a rájuk bízott 
emberpalántákból majd a társadalom 
értékes, hazáját, népét szerető felnőt-
tek váljanak, felvértezve mindenféle 
tudással, emberi tartással. Polgármes-
ter úr szólt arról is, hogy a felnövek-
vő generációk nevelésében nagyon 
fontos szerepe van, kell/kellene, hogy 
legyen a szülői háznak, a családnak is. 
Egyes kutatások szerint tudásunk, is-
mereteink nagy százalékát a családban 
sajátítjuk el, és csak nagyon kevés az, 
amit az oktatási rendszerekben.

Hajdúnánás oktatási helyzetéről 
szólva polgármester úr kiemelte azt 

a fejlődést, amely az elmúlt években 
történt és egyben köszönetét fejezte 
ki a hivatásukat töretlenül gyakorló 
pedagógusoknak. Ezen az ünnep-
ségen,- mint már jó néhány éve,- a 
város vezetése több aktív, és nyugal-
mazott pedagógusnak, tanítóknak, 
tanároknak, illetve technikai dolgo-
zóknak adományozott Polgármesteri 
Elismerő Oklevelet több évtizedes, ki-
magasló munkájuk elismeréseként. A 
kitüntető elismerést a következő peda-
gógusok, technikai dolgozók vehették 
át: dr. Majorosné Páll Edit Anita, Cse-
rép Tibor, Csuka László, Kathi István, 
Varga Zsoltné, Jámborné Murvai Má-
ria, Nagyné Sallai Judit, Tóth Erika, a 
Bocskai Iskola Természettudományos 
Innovatív Pedagógusközössége, Papp 
Anita, Csillikné Szólláth Julianna, 
Józsi-Tóth Sándorné, a Bocskai Iskola 

Karbantartói csoportja, Kozma Anna 
Ibolya, a Bocskai Iskola Magyar utcai 
tagintézményének technikai dolgo-
zói, Nagy Jánosné, Fekete Imréné, 
Kántorné Szűcs Zsuzsanna, Molnár 
Andrásné, Tóth Gáborné, Kelemenné 
Ilyés Judit, Sápi Zoltán Györgyné és 
Veresné Máthé Beáta. A városi ünnep-
ség zárásaként a Múzsák Társulat szín-
művésze, Derzsi György egy szép dal-
csokorral köszöntötte az ünnepeltek.

 (r.zs.- fotó: Girus Zsolt)

„Robotikás” sikerek a Hajdúnánási Református Általános Iskolában

Mai világunkban robotokkal már 
szinte mindenhol találkozhatunk: 
porszívóktól a fűnyírókon át a gyár-
tósorokon munkálkodó hatalmas 
robotkarokig számos felhasználási 
területe létezik a mesterséges intel-
ligenciának. Mindennapi életünket 
megkönnyítik, járványhelyzetben 

segítségünkre lehetnek, elemzése-
ket végezhetünk velük, programoz-
hatjuk őket.
A Hajdúnánási Református Általános 
Iskola nem kisebb feladatra vállalko-
zott két évvel ezelőtt, mint, hogy be-
vezesse diákjait a robotika világába. 
Ezért szakkör keretein belül is fejleszti 
diákjai algoritmikus gondolkodását, 
programozási alapismereteit. LEGO 
MINDSTORMS EV3 és LEGO 
BOOST építőkészleteivel, az iskola-
vezetés támogatásával és a lelkes gye-
rekekkel minden feltétel adott ezen 
tevékenység elvégzéséhez.

Robotika szakkörön építhetnek a 
gyerekek robotokat - akár saját ma-
guk által tervezettet is - majd azok-
hoz programokat írhatnak, melyek-

kel különféle feladatokat hajtanak 
végre. Beszéltetni, énekeltetni tudják 
kis találmányaikat, akadálykerülésre, 
vonalkövetésre is beprogramozhatják 
őket, akár még „szumózhatnak” is 
(két robot addig küzd egymással egy 
kör alakú pályán, amíg le nem tolja 
onnan egyik a másikat).

Versenyzési lehetőségek is adottak 
ezen a területen is, ahol összemérhe-
tik tudásukat a gyermekek más isko-
lák diákjaival is. Ilyen versenyeken 
vettek részt május második felében 
a hatodikos Refisek Debrecenben és 
Hajdúböszörményben. A debreceni 
Robotika versenyen az elméleti for-
dulót gyakorlati követte, ahol nagy 
örömünkre megyei I. helyezést ért el 
lelkes csapatunk. Egy héttel később a 

IX. Hajdúböszörményi Robotolimpi-
án, pedig országos V. helyezést szer-
zett „NánásSzumó” fantázianevű egy-
ségünk „Robotszumó” kategóriában, 
középiskolások ellen is versenyezve. 
Mindkét eseményen intézményünket 
Farkas Ferenc, Fodor Bálint és Kónya 
Zsombor 6. osztályos tanulók csapata 
képviselte. 

Annak reményében folytatjuk 
munkánkat a robotika területén, hogy 
az itt szerzett ismereteket, tapasztala-
tokat, élményeket hasznosítani tudják 
majd diákjaink akár középfokú, akár 
egyetemi tanulmányaik során, s talán 
leendő mérnöki munkájukat is itt 
alapozhatjuk meg lelkes, robotikára 
fogékony gyermekeinknek. 

Farkas Ferenc, szaktanár

A jövő óvodapedagógusainak gyakorlati képzése a Hajdúnánási Óvodában
Bázisóvoda alapjainak letétele óvo-
dapedagógus hallgatók gyakorlati 
helyének biztosításával - záróvizs-
gára való felkészítésének támoga-
tásával.

A tudatos és színvonalas hivatásra 
helytálló felkészítés elsődlegessége 
mellett a szakmai utánpótlásra, tuda-
tosan törekedve fogadtuk a Debreceni 
Egyetem Gyermeknevelési és Gyógy-
pedagógiai Karának négy végzős hall-
gatóját.

Tamás Tilla, Kéki Anett, Kökénye-
si Orsolya Ilona, Szabó Anikó külső 
óvodai gyakorlatának adott helyt a 
Gesztenyevirág Székhely intézmény, 
Gyermekkert tagintézmény két cso-
portja és az Eszterlánc tagintézmény. 

Mentor óvodapedagógusaink Veresné 
Máthé Beáta, Vitányi Viktória, Ku-
tasi – Ádám Fruzsina, Kelemenné 
Ilyés Judit, Fodorné Hadházi Judit, 
akik megbízható tudással, az óvodai 
nevelésről szerzett tapasztalattal, az 
óvodapedagógiai képzés  iránti elkö-
telezettséggel a hallgatók gyakorlatá-
nak, pályaszocializációjának alakítá-
sát, pályamotivációjuk elmélyítését, 
a záróvizsgára történő felkészítését 
elhivatott szakemberként segítették. 
Odaadó személyiségükkel, hatékony 
támogatással nagy szerepet töltöttek 
be a leendő óvodapedagógusok hiva-
tásbéli kiteljesedésében.

Vezetőként ill. gyakorlott mentor 
szakemberként úgy gondolom, a gya-

korlati képzés személyi vonatkozását 
tekintve kiemelt jelentősége, szerepe 
van a gyakorlatvezető óvodapedagó-
gusoknak. Ők a hivatásra való fel-
készítés kulcsszereplői. Modellként 
mélyítették el a hallgatóink pályavá-
lasztási döntését, erősen formálva a 
hallgatók pályaképét. Érzelmi hatá-
sokon keresztül növelték a céltuda-
tosságukat, motivációjukat, szakmai 
igényességüket, pálya iránti alázatu-
kat. Felkészülésük során bizonyítot-
ták a leendő óvodapedagógusok a 
rátermettségüket elhivatottságukat, a 
gyermekek feltétel nélküli szeretetét. 

Mentorainknak köszönhetően – a 
hála hangján szólva a gyakorlati kép-
zés, az eredményes óvodapedagógusi 

tevékenységhez szükséges készségek 
átplántálódhattak a komplex nevelő-
munka nyolc hetes gyakorlata alatt.

 Négy kitűnő minősítésű gyermek-
szerető hallgatóinkat várjuk szeretet-
tel óvodai rendszerünkbe – kialakult 
óvodapedagógus hiányunk ezáltal 
mérséklődhet. A Hajdúnánási Óvo-
da leendő vezetőjeként azt kívánom, 
hogy a hajdúnánási óvodáskorú gyer-
mekek nevelésére – oktatására szakma 
iránti elhivatottsággal, elkötelezett 
óvodapedagógusként legyenek neve-
lőközösségünk értékes tagjai.

Máróné Zubor Gizella
Gyermekkert tagintézmény vezetője
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Nemzeti összetartozás napja
1920. június 4-e, a trianoni béke-
diktátum évfordulója, soha nem 
múló sajgó érzés a magyar nemzet 
jó érzésű tagjainak lelkében, hiszen 
nehéz feledni azt az országcsonkí-
tást, amelyet egy európai nemzet 
sem szenvedett el az első világhá-
borút lezáró párizsi békekötések 
során. A veszteség feldolgozásában 
nagyban segít ma már a határokon 
átívelő nemzetegyesítés, nemzetben 
való gondolkodás eszméje, kézzel 
fogható politikája. 
Idén a városi megemlékezés előtti 
napon a Hajdúnánási Református 
Általános Iskola tanulói kötetlen, 
szabadtéri megemlékezéssel adóztak 
az összetartozás napjának, június 
3-án az iskola udvarán, ahol vallásos 
énekek mellett a Kis Kata Zenekar 
Magyar vagyok című dalát énekelték 
el az iskola énekkarának közreműkö-
désével.

A Bocskai István Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola is ki-
vette részét az idei megemlékezésből, 
ugyanis csatlakoztak a  2019-ben, 
Szarka Tamás által útjára indított Kéz-
fogás programhoz. A bocskais diákok 
- mintegy ötvenen - együtt énekelték 
el a Trianoni emlékmű mellett Szarka 
Tamás: Kézfogás c. dalát, amely azóta 
a nemzeti összetartozás himnusza lett. 

Június 4-én a kora délutáni órákban 
kezdődött a városi megemlékezés. A 
Himnusz hangjai után Csiszár Imre 
alpolgármester köszöntötte a megem-
lékezőket és szólt a 102 évvel ezelőtti 
trianoni békeszerződésről, amelynek 
értelmében olyan országcsonkítást 
valósítottak meg a győztes antant ha-
talmak, amilyet azt megelőzően még 
európai ország nem szenvedett el.

Trianon után százával keletkeztek 
irodalmi művek, művészeti alkotások, 
dalok, amelyek a nemzet fájdalmá-

ról, az elszakított országrészek utáni 
vágyakozásról szólnak. Ilyen volt pl. 
az 1920-as 30-as évek egyik legnép-
szerűbb nótája a Fenyő, fenyő árva 
magyar fenyő, amelyet Nagy László 
tolmácsolásában hallhattunk.

Ünnepi megemlékező beszédet 
ezúttal Halász János, országgyűlési 
képviselő, a Városok, Falvak Szövetsé-
gének elnöke mondott, aki emlékez-
tetett arra, hogy a nemzet határokon 
átívelő gondolata 2010-ben, a nem-
zeti összetartozásról szóló törvénnyel 

nyert polgárjogot és megerősítést és 
azóta is zavartalanul működik.

Képviselő úr kiemelte Hajdúnánás 
elkötelezettségét e tekintetben, úgy a 
múltban, mint a jelenben, utalva ezzel 
a székely menekültek befogadására, il-
letve napjaink határon túli testvérvá-
rosi kapcsolataira. 

A megemlékezés zárásaként az in-
tézmények, szervezetek a kegyelet 
virágait, koszorúit helyezték el a Tri-
anoni emlékmű talapzatán. 

(r.zs. – fotó: Girus Zsolt)

A magyar hősökre emlékeztünk 

Május utolsó vasárnapja 2001 óta 
ismét a Magyar hősök napja. A nem 
előzmények nélküli ünnepnapon 
országszerte megemlékezéseket tar-
tanak, így tisztelegve azon magyar 
katonák előtt, akik életüket áldoz-
ták a haza védelmében, az Árpád-
kortól kezdve, egészen napjainkig. 
Hajdúnánás város önkormányzata 

és a Nánás Pro 
Cultura Non-
profit Kft. idén 
is városi ünnep-
ség keretében 
emlékezett ka-
tona hőseinkre, 
és mindazokra, 
akik a minden-
kori háborúk 
áldozatai vol-
tak. 
Hősi temető, 

Hősök ligete, Hősök emlékműve .- 
kevés olyan település lehet hazánk-
ban, mint Hajdúnánás, ahol gyakor-
latilag három kegyeleti hellyel adóztak 
eleink az első világháborúban elesett 
honfitársaik emlékére. Idén is városi 
ünnepség keretében emlékeztünk a 
csataterek, a hátország hőseire, a há-

borúk, honvédő harcok áldozataira. 
A Himnusz hangjai után Csiszár 

Imre alpolgármester úr köszöntötte 
a megjelenteket és emlékeztetett hő-
seinkre, akik a legdrágábbat, életüket 
adták a hazáért; mint mondta a ma-
gyar történelem a hősök történelme.

„Megcselekedtük amit megkövetelt 
a haza” idézte alpolgármester úr a híres 
spártai király, Leonidász és maroknyi 
csapata közismert sírfeliratának egy 
mondatát, utalva arra, hogy Hajdúná-
nás népe lélekszámához mérten óriási 
emberáldozatot hozott a mögöttünk 
hagyott két világégés alatt és utána is. 
A katona alakja sok művészi alkotásban 
jelenik meg; Wass Albert: Gyertyaláng 
című verse a hazáért életét áldozó, sze-
retteit hátra hagyó magyar katonára 
emlékezik. A vers részletét Szabó Mik-
lós tolmácsolásában hallhattuk.

Emlékező ünnepi beszédet ezúttal 
Pallai László történész, a Debreceni 
Egyetem adjunktusa mondott, fel-
idézve a megemlékezés történetét, 
amelyet a Nagy Háborúban elesett 
hősök emlékére iktattak törvénybe, 
még 1917-ben. Különösen szomo-
rú aktualitása van az emlékezésnek, 
mondta, hiszen újból a pokol kapu-
jában állunk, kárpátaljai magyar ka-
tonák esnek el az ukrajnai harcokban, 
legrosszabb rémálmaink látszanak 
megvalósulni. A történész emlékezte-
tett arra; az emberiség, ha hosszú ideig 
élvezi a béke, a gyarapodás évtizedei, 
hajlamos elfelejteni történelmét, mint 
ahogy napjaink háborús helyzete is 
jelzi ezt. A megemlékezés zárásaként 
a kegyelet és emlékezés koszorúit he-
lyezték el a Hősök emlékművének 
talapzatán. (erzsé – fotó: Girus Zsolt)

Családi nap a Cifraszűr Néptánc Egyesület szervezésében
Színes programkavalkád, ugrálóvár, 
buborékfújás, apa-lánya verseny. 
Többek között ilyen programokkal 
is várták az érdeklődőket, a tánc-
kedvelő fiatalokat, hozzátartozóikat 
és barátaikat a Cifraszűr Néptánc 
Egyesület családi napján a szervezők. 
Az egyesület 2016-os megalakulása óta 
minden évben megrendezi ezt a csalá-
di napot, ami egyfajta hagyománnyá is 
vált már a nyári szünidőhöz közeledve. 
A program célja a közösségkovácsolás, 
a kötetlen baráti beszélgetések és ter-

mészetesen a kikapcsolódás is. A Kő-
rösi Csoma Sándor Református Gim-
názium udvarán igazi gasztronómiai 
élményeket varázsoltak a baráti társa-
ságok és a szülők, így a grill és a hagyo-
mányos ételeken túl különlegességeket 
is kóstolhattak a vendégek. Számtalan 
kedves, apró kis program varázsolta 
igazán színessé ezt a napot, mint pl. 
az apa-lánya verseny, amely sok eset-
ben váltott ki derültséget, ugyanis a 
feladat a leányzók viseletbe öltöztetése 
volt, ami egy kezdő táncos esetében 

nem egyszerű az apukának, hogy a 
sok szoknya közül melyik hová való, 
és egyáltalán mikor és hogyan lesz tel-
jes az öltözet. A programba belefért a 
hagyományos Nánási Fonó, amelyet 
a Csoóri Sándor Alap finanszíroz év-
ről-évre. Az élőzenés táncházban a 
talpalávalót a Bakos Zenekar szolgál-
tatta, igazi jó hangulatot teremtve a 
közösségben. Ez a nap a kikapcsoló-
dásról, a lazításról szólt, azonban már 
június 11-én mintegy száz táncossal 
vettek részt Debrecenben az I. Csoó-

ri Sándor Népművészeti Fesztiválon, 
amely mintegy 20 ezer résztvevővel 
zajlott. A nyári szünetben – hasonlóan 
az eddigiekhez – több táborban is ott 
lesznek az egyesület táncosai, kicsiktől 
a nagyokig egyaránt. Mindemellett az 
Aranyszalma Néptáncegyüttes már 
most gőzerővel készül az ország legna-
gyobb minősítő fesztiváljára, amelyet 
neves, országos hírű együttesek részvé-
telével Hajdúnánáson rendeznek meg 
október 9-én. 

Dobos M. 
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 DÖK nap az iskolában

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. programajánlója

Július 9. (szombat) 8:00-16:00: 
Egészségnap, egészségszűrések, ál-
lapotfelmérés
- Vérnyomás, vércukorszint, pulzus, 

oxigén-szint, testmagasság, testsúly, 
BMI index, haskörfogat, boka-kar 
index, és testzsír mérés.

- Egészségi állapotfelmérés, kockázat-
becslés.

- A szűréseken egyéni testmozgás ta-
nácsadást és táplálkozási tanácsadást 
nyújt a gyógytornász és dietetikus 
szakember.

- A résztvevők személyre szabottan 
egészségrecepteket, és egyéb in-
formációs kiadványokat kapnak 
személyre szabottan ajánlva. A szű-
rés a Szalay János Rendelőintézet 
munkatársainak közreműködésével 
történik.

Az egészségszűrésen való részvétel 
ingyenes az EFOP-1.5.3-16 -2017-
00021 „Humán szolgáltatás fejlesz-
tése Hajdúnánáson és vonzáskör-
zetében” pályázat jóvoltából.
Helyszín: Hajdúnánás, Nyakas 
Farm

Július 9. (szombat): XIV. Hajdúná-
nási Hagyományőrző Aratók Talál-
kozója
A rendezvény fővédnökei: Dr. Nagy 
István agrárminiszter, Jakab István az 
Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ 
elnöke, Győrffy Balázs a NAK elnöke
A rendezvény védnöke: Szólláth Ti-
bor Hajdúnánás polgármestere, a 
NAK Hajdú-Bihar megyei elnöke
Házigazda: Nyakas András

Programok:
06.45: Gyülekezés, regisztráció
07.30: Megnyitó beszédet mondanak 
a rendezvény fővédnökei, köszöntő 
beszédet mond a rendezvény védnöke 
és házigazdája
08.00: Kiskaszás kézi aratás a helyszí-
nen: kötélkészítés, kaszálás, marok-
szedés, kévekötés, keresztrakás
09.30: Eredeti cséplőgéppel történő 
cséplés bemutatása
A délelőtt folyamán aratókoszorú ké-
szítése, a Helyi Sajátosságok kézmű-
ves csoportja szalmafonást mutat be
11.00: Kulturális műsor: a Hajdú 
Bokréta Hagyományőrző Egyesület 

dalos csoportja, Kócsi Imre humorfe-
lelős, Nánási Népdal, Nóta és Tánc-
kedvelők Egyesülete
A csoportokat kíséri Tordai Zoltán és 
Cigányzenekara
Kb. 12.00: Ebéd (ingyenes, regisztrá-
ciós jeggyel vehető igénybe)
13.15.: A Magyarok Kenyere prog-
ramban gyűjtött búza ünnepélyes 
átadása
13.30: Eredményhirdetés, díjátadás 
a Szemlebizottság közreműködésével
14.00: Nótagála. Közreműködnek: 
Kalina Enikő és Dócs Péter előadó-
művészek, Bózsár Kati hajdúnánási 
és Nyíri Szabó Sándor nyíregyházi 
nótaénekesek
Egész nap ugrálóvár várja a kilátogató 
gyerekeket.
Kisvonat indul a művelődési központ 
parkolójából 07, 08, 09, 10 órakor és 
vissza 15 órától szükség szerint.
A program látogatása ingyenes!
Helyszín: Nyakas Farm

Augusztus 5-7.: VIII. Hajdúk Világ-
találkozója
Augusztus 5. (péntek)

A Köztársaság téren:
19.00 Csatabemutató a főtéren, kato-
nai csapatok felfogadása
20.00 Fáklyás felvonulás a Fürdő utcára
20.30 a Kiscipő zenekar koncertje a 
Fürdő utcai amfiteátrumnál

Augusztus 6. (szombat) Fürdő utca
12.00 – 15.00 sztárbogrács Faragó 
András Topival
15.45 Operettvarázs Faragó András 
Topival
17.00 Szabó Leslie műsora 
17.50 Vikidál Gyula műsora
18.30 csatabemutató
20.00 Charlie koncertje
Kísérőprogramok: Hajdúk Utcája, 
népi árusok, Honvédség, tábori élet, 
népi játékpark (14-20 óráig)

Augusztus 7. (vasárnap) Fürdő utca
10.00 csatabemutató
17.45 Merényi Ákos műsora
18.30 gólyalábasok előadása
20.00 a Kárpátia zenekar koncertje 
Kísérőprogramok: Hajdúk Utcája, 
népi árusok, Honvédség, tábori élet, 
14.00 – 20.00 népi játékpark

Elérkezett a várva várt utolsó előtti 
nap az iskolában. A Diákönkormány-
zat szervezésében  egy felszabadult 
délelőttöt tölthettek a gyerekek egy-
mással és tanáraikkal. A 8.osztályos 
fiúk zenés gimnasztikája kezdte a na-
pot, ahol gyerekek, tanáraik utánoz-
ták mozgásukat. Majd a tanári induló 
után kezdetét vette az osztályok kö-
zötti versenyzés. Beindult a pontszer-

zős, ügyességi, kreatív csapatmunka. 
A kinti feladatok a humoron és az 
ügyességen alapultak. A benti fel-
adatok az ötletgazdaságra fektették 
a hangsúlyt. A legnagyobb sikert az 
osztályok indulói aratták, amelyet 
az egész iskola előtt bemutattak. Az 
első három helyezést elért osztály ju-
talomban részesült a zsűri értékelése 
alapján. A délelőttöt átszőtték a nyár 

színei, a közös munka és  a felhőtlen 
nevetés. 

(Ötvösné Varga Erika)
=bocskai.net
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A hajdúföld értékei 

2021-ben a Szalmakalap Citera-
együttes Egyesület az Agrármi-
nisztérium „a nemzeti értékek és 
hungarikumok gyűjtésének, nép-
szerűsítésének, megismertetésének, 
megőrzésének és gondozásának 
támogatására” kiírt pályázatán je-
lentős támogatást nyert el A hajdú-
föld értékei című, négy programból 
álló projektjének megvalósítására, 
amely a Móricz Pál Városi Könyv-
tár és Helytörténeti Gyűjteménnyel 
partneri együttműködésben valósul 
meg. Az első program a Tájházban 
került megszervezésre, ahol szinte 
az összes helyi érték bemutatásra 
került, igen változatos formában. 
Az épített örökség és a hagyományos 
életmód bemutatásának helyszínéül a 
Hajdú Ház és Kovácsműhelyt – köz-
ismert nevén a Tájházat választották. 
A programra június 3-án 9 általá-
nos iskolai osztály jelentkezett, több 
mint 200 tanulóval. A Tájház füves 
udvarán 10 helyszínen fogadták az 
osztályokból alakított 5-6 fős csapa-
tokat, akik adott időkeretben ismer-

kedtek a hajdú ház berendezéseivel, 
tárgyaival, a ház körüli férfi és női 
munkák világával: a mosással, a fo-
nással, megismerkedhettek néhány 
saját maguk keze által elkészített gyer-
mekjátékkal. Számot adhattak nép-
mese- és népdal ismereteikből, régies 
szavak jelentéséből, a hagyományos 
paraszti kultúra elemeiből. Az egyik 
állomáson a citera hangszerrel is meg-
ismerkedhettek, ahol a pályázatkészí-
tő citeraegyüttes tagjai kalauzolták a 
gyerekeket.  Minden állomáson 10 
percet töltöttek, így kicsit sem unat-
kozva mentek végig az állomásokon a 
rendelkezésre álló másfél óra alatt.

A program második nagy rendezvé-
nye, az Az Hortobágy féloldalán cí-
met viselő népzenei és citerás találko-
zó volt, amely június 12-én, vasárnap 
délután vette kezdetét a Bocskai Film-
színházban. A nagyszabású program a 
citerára, mint hungarikumra épült 
fel, amely igen népszerű volt Nánáson 
csakúgy, mint a Hortobágy környéki 
pásztor társadalmakban. 

A rendezvényt Szólláth Tibor polgár-

mester úr nyitotta meg, aki méltatta 
a civil szervezet és az önkormányzati 
intézmény példaértékű együttműkö-
dését, amellyel jelentős lépést tesznek 
kultúránk hagyományos értékeinek 
tovább éltetésében, népszerűsítés-
ében. A program első felében Réti 
Szabó Sándor fafaragó citera szavunk 
eredetéről, jelentéséről mesélt, majd 
Harangozó Imre néprajzkutató ha-
gyományainkról, azok mindennap-
jainkban betöltött szerepéről beszélt, 
különös tekintettel a népzenére.

Hogy ez mennyire élő tud lenni ar-
ra nagyon szép példa volt Barna Ani-
kó, városunk kiváló népzenészének 
fellépése, aki nemcsak népdalaink 
virtuóz megszólaltatója, hanem azt is 
megmutatta, hogyan él, élhet tovább 
ez a hangszer korunk világában.

A program második részében kör-
nyékbeli citeraegyüttesek léptek 
színpadra. Így Pocsajból a Berettyó 
Népzenei Trió, Balmazújvárost a Vass 
Lajos Nagydíjas Kadarcs Népzenei 
Együttes képviselte. Hajdúdorog két 
formációval érkezett; az erőteljes fér-

fihangokat képviselő Akácos Út Nó-
taklubbal és a nagy hagyományokkal 
bíró, ötven éves múltra visszatekintő 
Bocskai Népzenei Együttessel.

A fellépők sorát a házigazda Szal-
makalap Citeraegyüttes zárta, akik a 
Cifraszűr Néptánc Egyesület kiváló 
táncosai közreműködésével mutatták 
meg, hogy a népzene nem önmagáért 
való, hanem a jókedv, az érzelmek, 
emberi viszonyok kifejezője is.
A találkozó harmadik felvonásában 
már a kötetlen programok szerepel-
tek; táncház a Csűrdöngölő Népzenei 
Együttes közreműködésével, kéz-
műveskedés, fafaragás, szalmafonás, 
gyöngyfűzés, népi játszóház várta az 
érdeklődőket. A hajdúföld értékeinek 
megmutatása a nyár folyamán egy ha-
tárbeli szekerezéssel folytatódik majd, 
amely során a részt vevők megismer-
kednek az ott található értékeinkkel, 
illetve a hajdú föld kiváló ismerőjé-
nek, írójának, Móricz Pál műveinek 
díszkiadásával zárul majd év vége felé. 

(r.zs.)

Sarlós Boldogasszony 
„Sarlós Boldogasszony életmag Kedd 
Asszonya! / Adj a magyar földnek egész-
séges, bő termést, / Szórd életvirágaidat 
a MAGok közé, / hogy virágozzék az 
újjászülető Magyarország!”

E lapszám 
megjelené-
sekor már 
túljutunk a 
nyári nap-
f o rd u l ó n , 
június 21-
én, mely 
egyben a 
csillagászati 
nyár kezde-

tét is jelenti. A Nap ekkor jár a legma-
gasabban, ez az év leghosszabb napja. 
A Rák havával indul ez az időszak, 
melyhez olyan fogalmak társulnak, 
mint az anyaság, az ingyen kegyelem 
és az önfeláldozás. Mindnyájan tud-
juk tanulmányainkból, hogy az északi 
félteke mérsékelt égövének melegét a 
Ráktérítőn delelő nap adja ebben az 

időszakban, azaz nyáron. A névazo-
nosság természetesen nem véletlen.

Az évnek ebben a szakaszában a nö-
vények folyamatosan ontják a termést, 
bőség van, az évszak kedvező feltétele-
ket biztosít minden életfolyamathoz. 
Naptári rendszerünk azonban ezt a 
fontos időpontot sem jelzi, mivel me-
rev 30 és 31 napos hónapok szerint 
osztja fel az évet a február kivételével.

Június 24-e Szent Iván, más néven 
Keresztelő Szent János napja. Ehhez 
az ünnephez a tűzgyújtás kapcsolódik 
legjellemzőbben, melynek minden 
vidéken és tájegységben más-más ma-
gyarázata volt.

Ha tovább lapozunk a naptárban, 
akkor június 27- én László és 29-én 
pedig Péter és Pál napját találjuk. 
Nyilvánvalóan sokaknak eszébe jut 
Szent László királyunk, valamint 
Szent Péter, Jézus Krisztus tanítványa, 
a katolikus egyház első pápája. Szent 
Pál tanult zsidó emberből lett ke-
reszténnyé. Ők egyszerre szenvedtek 
vértanúhalát június 29-én. Mindket-

tőjük zománcképe rajta van a Szent 
Koronán.

A néphagyományban úgy tartot-
ták, hogy: „Péter, Pál érkeze, szakad 
a búza gyökere.” Vagyis ettől a naptól 
kezdve a búza nem nő tovább. E két 
szent nem jelent meg közvetlenül az 
aratás hagyományában, annak meg-
testesülésében. Mára azonban szinte 
mindenki az aratást ill. az aratás kez-
detét kapcsolja személyükhöz. Arra 
hivatkoznak, immár sok évtizede, 
hogy az aratást el kell kezdeni mi-
nél hamarabb. Az aratás régen július 
2-val kezdődött, ez ugyanis Sarlós 
Boldogasszony ünnepe, mely igen 
jeles napnak számított évszázadokon 
át. Másnapjától a nők sarlóval arattak 
és a férfiak szedték a kévét. Így volt ez 
egészen a 18. század végéig. Sok eset-
ben ábrázolják Boldogasszonyt Hold-
sarlón állva. A Hold pedig közismer-
ten női minőséget jelent és közvetít.  

A búzát, mint ismeretes életnek is 
nevezik. Éppen ezért kelt rossz érzést 
sok emberben a szép, sarlós aratás ha-

gyományának megváltoztatása. A kasza 
a halál jelképe is, a kaszával, férfierő-
vel történő aratás egy évszázadokon át 
szervesen összefüggő rendszerbe avat-
kozik bele és alakítja át erőszakosan, 
valószínűleg a hatékonyság nevében.

Az a tény, hogy ezt nem tudjuk, 
még nem mentesít bennünket a fe-
lelősség alól, mint ahogy ezt gyakran 
megkapjuk hivatalos ügyeink intézése 
közben. Péter és Pál és Sarlós Boldog-
asszony napja között mindössze négy 
nap telik el. Valljuk be, ennek nincs 
igazi jelentősége a búza minősége te-
kintetében. Annak viszont annál in-
kább van, hogy ne szent időben kez-
dődhessen el ez a kiemelkedően fontos 
folyamat. Szép és dicséretes dolog az 
aratási hagyományok életben tartása 
és megélése, de lényeges lenne, hogy 
áthassa a természet és Boldogasszony 
iránti tisztelet. Értsük meg és fogadjuk 
el, hogy ezek a fogalmak és minőségek 
elválaszthatatlanok.  Merítsünk újra 
gazdag hagyományunkból!

Nagyné Józsa Beáta
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Pályázati kiírás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Jegyzője
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 
bekezdése alapján

pályázatot hirdet a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetési ügyintéző
munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar 
megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársa-
ság tér 1.
A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök:
Analitikus nyilvántartás, főkönyvi 
könyvelés, beszámolók és jelentések 
készítése, valamint számlázási felada-
tok.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CX-
CIX. törvény rendelkezései az irány-
adók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet
– felsőoktatásban szerzett gazdaságtu-
dományi, közszolgálati, műszaki me-
nedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, 
szakképzettség; vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és gazdaság-
tudományi, statisztikai, informatikai, 
műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve 
mérlegképes könyvelő szakképesítés, 
vagy
– gazdasági középiskolai végzettség; 
vagy középiskolai végzettség és gaz-
daságtudományi, statisztikai, banki 
ügyintézői, informatikai, műszaki, lo-
gisztikai, menedzserasszisztens szak- 
képesítés
– felhasználói szintű MS Office (iro-
dai alkalmazások)
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása
A pályázat elbírálásánál előnyt je-
lent: 
– államháztartási könyvelésben való 
jártasság
– közigazgatásban szerzett szakmai 
tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
– a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rende-
let 1. melléklete szerinti fényképes 
önéletrajz
– iskolai végzettséget, szakképesítése-

ket igazoló dokumentumok másolata
– három hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy 
a pályázati anyagában foglalt szemé-
lyi adatainak pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. júli-
us 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2022. július 4. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Dr. Kiss Imre 
jegyző nyújt, az 52/381-411/104-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal címére történő megküldésével 
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 
1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: HAJ/12900-1/2022, 
valamint a munkakör megnevezését: 
költségvetési ügyintéző.
– Elektronikus úton Dr. Kiss Imre ré-
szére a drkissi@hajdunanas.hu e-mail 
címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálá-
sának módja, rendje:
A pályázó(ka)t a jegyző hallgatja meg, 
ezt követően történik a jegyző dön-
tése alapján - a polgármester egyetér-
tésével - az ügyintéző kinevezése. A 
kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónap 
próbaidőt köt ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2022. július 11.
A pályázati kiírás további közzété-
telének helye, ideje:
– www.hajdunanas.hu – 2022. június 
10.
– Hajdúnánási Újság – 2022. június 
23.
– Hajdúnánás Város hivatalos közös-
ségi oldala – 2022. június 10.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ:
A pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartjuk.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idő-
pontja: 2022. június 14. 
A pályázati kiírás közzétevője a Köz-
szolgálati Személyzetfejlesztési Fő-
igazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás 
a közigazgatási szerv által a KSZF ré-
szére megküldött adatokat tartalmaz-
za, így annak tartalmáért a pályázatot 
kiíró szerv felel. 

Hajdúnánás, 2022. június 10.

Dr. Kiss Imre, jegyző

KócsiSztori :A jósok városa
−Három, négy, öt – számol félhan-
gosan egyik szupermarketünkben rég 
látott ismerősöm előttem, miközben 
a csomagolt kristálycukrot pakolja 
komótosan bele a bevásárló kocsijába.
Azért vett csak ötöt, mert ki van írva, 
hogy a nagy felvásárlási láz miatt csak 
öt kilót vihet el egy vevő.
−Ezért nem tudok én cukrot venni a 
kávémba, mert elhordjátok! – mond-
tam neki viccesen, huncutul moso-
lyogva. Ő közelebb lépett hozzám, s 
bizalmasan, kissé kioktató hangnem-
ben már-már fölényesen a következő-
ket súgta a fülembe.
−Van egy négy diplomás barátom 
(de lehet, hogy ötöt mondott csak én 
rosszul hallottam). Igazi professzor. 
Azt mondta, hogy ő kiszámította, 
hogy augusztusban 8000 forint lesz a 
cukor kilója.
Mivel nem nagyon bízom az ilyen jós-
latokban ezért én tüntetőleg egy kilót 
tettem a szekerembe. 
−Van belőle bőven, ráadásul akciós is 
– feleltem, de csak szánakozó tekin-
tettel válaszolt.
−Még holnap azért visszajövök egy-
szer– mormolta maga elé elmenőben.
A pénztárnál azonban most meg mö-
gém került s újra a fülembe kezdett 
duruzsolni.
−Azt is megjósolta, hogy a hús kilója 
tízezer forint lesz.
−Na, azt nem bánom – válaszolt mö-
göttünk egy vegetáriánus hölgy isme-
rősöm mosolyogva.
Ezek szerint mégsem beszélt olyan 
halkan – gondoltam.
Hazafelé megálltam egyik mozgás-
sérült barátom mellett, aki a kertje 
kisajtójában üldögélt. Nézte az au-
tóforgalmat, köszöngetett az ismerő-
söknek s várta, hogy valaki megálljon 
mellette néhány jó szóra. Mikor látta, 
hogy nálam társra talál már messziről 
elkezdett kiabálni.
−Ha ma estig nem lesz eső, akkor 

szeptemberig nem lesz – harsogta.
No, még egy jóslat gondoltam. Még 
kilenc óra sincs – korán indultam s 
a piacot is megjártam – de már két 
jóssal is találkoztam. Barátom viszont 
hosszan hangoztatta, hogy ehhez ő 
mennyire ért, s amit ő mondd, azt 
elhihetem.
Mielőtt hazaértem beugrottam egyik 
útba eső kisboltunkba is, mert férfi lé-
vén még egy-két dolgot elfelejtettem. 
Kifelé jövet belefutottam nagymama-
korú jó ismerősömbe. Készségesen 
segíteni kezdtem neki a bevásárló 
táskáit felpakolni a kerékpárjára. Mi-
közben hálásan megköszönte, csende-
sen megjegyezte. − Sietek haza, míg el 
nem kap az eső.
−Milyen eső? Hisz süt a nap - vála-
szoltam értetlenkedve, de ő nagy 
meggyőződéssel így folytatta.
−Reggel kimentem megtekinteni a kis 
veteményes kertemet, s láttam, hogy a 
hangyák nagyon hordják a tojásaikat.
Kikerekedett szemmel s a lehető le-
gérdeklődőbb tekintettel néztem rá, 
szinte kérleltem, hogy folytassa. −Ha-
marosan eső lesz Imikém – sóhajtott, 
szinte szánva, hogy ennyit sem tudok.
Már az utcánkban jártam mikor 
eszembe jutott a Naná Színház legel-
ső darabjából a Rátóti csikótojásból 
egy részlet: „Vonyít a kutya tűz lesz”. 
Próbáltam fülelni, hogy nem hallok 
e valahol egy kutyust szűkölni, mert 
akkor én jósolom meg, hogy mindjárt 
lángba borul az utca.
Otthon kicsit fáradtan ültem le a 
konyhaasztalhoz miközben kedves 
feleségem elém tette a finom reggelit. 
Azonban alig mártottam bele a forró 
sültkolbászt a mustárba, ő kicsit pa-
naszkodó hangon megszólalt.
−Úgy hasogat a térdem meg a dere-
kam. Meglátod, hamarosan nagy idő-
járás változás lesz!

Kócsi Imre

A nyár veszélyeire készítették fel 
a nánási gyerekeket

A Hajdúnánási Rendőrkapitányság 
munkatársai a „Tanulj, hogy tudj és 
segíts” elnevezésű bűn-és balesetmeg-
előzési rendezvényen adtak át számos 
jó tanácsot az érdeklődőknek június 
második hetében. A négynapos ren-
dezvénysorozat célja az volt, hogy 
az általános iskolás tanulókat még a 
szünidő előtt felkészítsék a nyár ve-
szélyeire. Az egyenruhások minden 
nap más-más intézménybe látogattak 
el, ahol játékos formában adtak át 

különböző bűn-és balesetmegelőzési 
tanácsokat a gyerekeknek. A kicsik 
ezen kívül megtekinthettek rendőrsé-
gi kutyás és motoros bemutatót, majd 
egy kerékpáros akadálypályán is tesz-
telhették gyakorlati ismereteiket.

=forrás: police.hu
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Tér-Fél: Olvasói vélemények: 
A Váradi Regestrumtól a Facebookig
A Váradi Regestrum egy 13. századi 
magyar nyelvemlék helyneveink és 
személyneveink történetének fontos 
forrása. (Wikipédia) Latin nyelven 
íródott, de ma már számos elemző 
írás jelent meg róla. Így tudhatjuk, 
hogy 711 helynév és 2500 személy-
név szerepel benne az 1208-tól 1235-
ig tartó évekből.

Már az 1973-ban megjelent Haj-
dúnánás története c. műben a 30. 
oldalon részletesen olvashatunk arról, 
hogy településünk neve (villa Nanas) 
1221-ben háromszor is szerepel a 
Váradi Regestrumban. Mai napig ez 
a legrégebbi írásos forrásunk. 2021-
ben ki-ki meg is emlékezett a neves 
évfordulóról.

Hajdúnánási évszázadok címmel a 
800 éves településünk tiszteletére a 
BOREKO Színjátszó, Művészeti és 
Kulturális Egyesület ezer példányban 
kiadott egy nagyon szép A/4-es for-
mátumú 200 oldalas könyvet. Köszö-
net érte a szerkesztőknek.

Város napi tudósításának a Hajdú-
nánási Újság 2021. december 16-án el-
ső oldalon A nyolcszáz éves város címet 
adta az „ismeretlen” szerző. Igaz, hogy 
a cikkben már jobbágyfalut említ, de 
elsőre a címben szereplő évszámok és 
az abból következő állítás vésődik be az 
olvasó emlékezetébe. A Váradi Regest-
rum pedig mégsem egy korabeli hiva-
talos törvénytár, amelyben a szabad ki-
rályi városok és egyéb hivatalos címek 
odaítélését tették közzé.

A Bocskai utcán a múzeum falán 
egy emléktábla hirdeti, hogy 790 
éve… vajon mi lehetett az oka a nagy 
sietségnek? Nem lett volna méltóbb, 
most a 800. évfordulóra emlékezni?

Az, hogy jelen tudomásunk szerint 
ez az 1221-ben való szereplés Hajdú-
nánás első írásos említése tény. Csak 
az a kérdés: mi is történhetett villa 
Nanas-on 800 éve. A válasz: lopás, 
nem is egy. A lopás nem szép dolog, 
de leírták. Mégis jó, hogy leírták, 
mert a jegyzőkönyvből a történészek 
következtetni tudnak a falu akkori 
életére. Nincs róla írás, de az elöljárók 
biztosan nem örültek, hogy jó hírne-
vüket a Váradi Regestrum csorbította, 
évszázadok múltán miket olvashatnak 
majd róluk, tisztességes nánásiakról 
az ük-ükunokák.

Miért is jutott eszembe ez utóbbi 
gondolat? Azért, mert később is meg-
esett, hogy csorba esett városunk hír-
nevén. A Hajdunánási Ujság 1910. 
július 21-ei számában a – fővárosi Az 
Est nevezetű napilapban A Népesedés 
és a bábák. A Hajdunánási állapotok. 
címmel július 17-én megjelent írásra 
– terjedelmes és tárgyilagos írásban 
reagált.

Múlt év végén két nem éppen jónak 
nevezhető eseményről is szárnyra kelt 
egy-egy hír városunkban. Biztosan be-
széltek erről a piacon is, de korunk pi-
aca egyre inkább valamelyik internetes 
közösségi tér. Így a város vezetése is a 
Facebookon tett közzé egy-egy prezen-
tációt (tömör hirdetést), hogy a szóbe-
széd nem igaz, a város eddig elért ered-
ményeinek, jó hírnevének lejáratása...

Csak úgy csendesen kérdezem: ha 
1221-ben, 1910-ben lett volna Face-
book és csak ott jelentek volna meg 
a jó- és rossz hírek, mit tudnánk az 
akkor történtekről, vagy csak a jót 
tudnánk?

Nábrádi Benedek

Hajdú-Bihar megyei termékdíj

Már lehet pályázni a Hajdú-Bihari 
Termékdíj elnyerésére.
Mezőgazdasági és kézműves termé-
keket vár a megyei önkormányzat.
A Hajdú-Bihari Termékdíj pályázatra 
olyan természetes személy, ősterme-
lő, kistermelő, családi gazdálkodó, 
egyéni vállalkozó, mikro- vagy kis-
vállalkozás, középvállalkozás pályáz-
hat, amelynek mezőgazdasági vagy 
kézműves kategóriába sorolt terméke 
megfelel a pályázati feltételeknek. 

A TOP Plusz „Hajdú-Bihar megyei 
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködés” című projekt kere-
tében kiírt pályázattal a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzatnak az a célja, 
hogy

• megvalósuljon a hagyományos, kéz-
műves és tájjellegű termékeink és 
mezőgazdasági élelmiszereink magas 
minőségi színvonalának elismerése, 

• a megyében előállított termékek 
népszerűsítése, ismertségének nö-
velése, 

• az ilyen termékeket gyártók piaci 
lehetőségeinek bővítése, a piacra ju-
tásának segítése, 

• valamint a fogyasztók hozzásegítése 
a minőségtudatos, környezetbarát 
termékek kiválasztásában.
A termékdíj elnyerésével lehetőség 

nyílik a nyertes termék csomagolásán 
a megyei önkormányzat által kiadott 
„Hajdú-Bihari Termékdíj logó” fel-
tüntetésére – ezzel ismerve el a termék 
magas minőségi színvonalát. 

A pályázat elnyerésére évente egy 
alkalommal van lehetőség.  

A 2022-es kiírás benyújtási határ-
ideje: július 15., 12.00 óra.
 
Részletek:  http://hajdubiharitermek.
hu/termekdij-palyazat

Civil szervezetek figyelmébe
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
2022. évi költségvetésében ismét tá-
mogatást biztosít civil szervezetek 
részére. A pályázat benyújtási határ-
ideje: 2022. július 11. hétfő – déli 
12:00 óra.

A kérelmet a polgármesterhez cí-
mezve lehet benyújtani postai úton, 
vagy személyesen az önkormányzat 
17.sz. irodájában, illetve szkennelt 
formában elektronikus úton a követ-

kező e-mail címre: polghiv@hajduna-
nas.hu

A támogatási kérelmek a Pályázati 
adatlap kitöltésével nyújthatók be, az 
abban foglalt tartalmi és formai köve-
telményekkel. Bővebb információk,  
Pályázati adatlap és mellékletei letölt-
hetők a Közlemény civil szervezetek 
számára önkormányzati támogatási 
igényléséről tájékoztatóban a www.
hajdunanas.hu weboldalról.
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Az ország legjobbjai között vé-
geztek a nánási kézilabdás lányok!
Az elmúlt napok Miskolcon a Diák-
olimpia döntőjének mérkőzéseivel 
teltek, ahol a Kőrösi Csoma Sándor 
Református Gimnázium diákjai, akik 
a Hajdúnánás SK utánpótlás csapata-
inak tagjai, mérkőztek az ország leg-
jobb utánpótlás csapatainak játéko-
saival. Csoportelsőként (!!!) jutottak 
a legjobb négy közé, meglepve min-

denkit. Méltó küzdelmekkel, maga-
san túlszárnyalva minden elképzelést 
a NEGYEDIK helyen végeztek.

Köszönet a felkészítő pedagógusok-
nak - Szabó Attila és Molnár András 
- valamint a Hajdúnánás Sportklub 
edzőinek.

=forrás: facebook.hu

Príma **** Élelmiszerbolt nyílik 
a hajdúnánási Házhelyen

A Puerta Nánás Kft. 2021-ben a 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program Plusz keretén 
belül pályázatot nyert,  a hajdúná-
nási Házhelyen egy bruttó 400 m2 
alapterületű CBA PRÍMA**** Szu-
permarket megépítésére. 
Az ünnepélyes alapkőletételre 2022.
június 10-én került sor, melyen Ifj. 
Sebestyén László ügyvezető tulajdo-
nos, Szólláth Tibor, polgármester úr,  
Dr.Tiba István országgyűlési képvise-
lőnk, és Nagyné Legény Ildikó alpol-
gármester asszony tették le a leendő 
szupermarket alapkövét,  és ezzel hi-
vatalosan is elkezdődött az építkezés. 
Ifj. Sebestyén LÁszló elmondta, hogy a 
Házhelyen már több, mint 60 éve mű-
ködő élelmiszerbolt bővítésére nem 

volt lehetőség, ezért gon-
dolkodtak egy új épület 
kialakításában, melyre 
a pályázat segítségével 
most sor kerülhet. 
A projekt keretében 
megépül az élelmi-
szerüzlet, irodával és 
raktárral, új hűtött és 
hűtetlen bútorok ke-
rülnek beszerzésre. .Az 
energiahatékonyságot a 

napelemes rendszer segítségével előál-
lított energia, a hűtők hulladékhőjé-
nek fűtésre történő hasznosítással és 
elektromos autó töltéssel segítjük. 
Az üzlet látványos nyitó ünnepsége 
várhatóan 2022 szeptember.
A PRÍMA****Szupermarket brand 
legfontosabb ismérvei, a 10.000 féle 
terméket meghaladó áruválaszték, a 
helyben sütött pékáru, óriási zöld-
ség - gyümölcs választék, vinotéka( 
több mint 100 féle, főleg magyar 
borválaszték) hús-, sajt-, csemege és 
süteményes pult, és már az eddig is 
megszokott hosszú nyitvatartás, ba-
rátságos kiszolgálás és alacsony árak 
jellemzik a Príma láncot. 

 (B.A.)

Megválasztották a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara Hajdú-
Bihar megyei tisztségviselőit 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
(NAK) Hajdú-Bihar megyei kül-
döttgyűlése 2022. június 15-én 
megtartotta alakuló ülését, ahol 
megválasztották a megyei tisztség-
viselőket, köztük a NAK megyei 
elnökét, Szólláth Tibor Zoltánt. 
A 2022. május 20-i kamarai válasz-
tások eredménye alapján a Magyar 
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek 
Szövetsége (Magosz) és 17 támogató 
szervezetének küldöttjelölt-listáján 
szereplő személyek alkotják a 90 fős 
megyei küldöttgyűlést. A Hajdú-Bi-
har megyei küldöttgyűlés 2022. júni-
us 15-én megtartotta alakuló ülését, 
ahol megválasztották a megyei elnö-
köt és alelnököket, az etikai bizottság 
tagjait, a kamarai osztályok megyei 
vezetőit, illetve azt a 15 országos kül-
döttet, akik az országos küldöttgyűlé-
sen képviselik a megyét.
A NAK Hajdú-Bihar megyei elnöké-
nek Szólláth Tibor Zoltánt választot-
ták, az ő munkáját 7 alelnök: Szigeti 
Szabolcs mezőgazdaságért, a TRAN-
ZIT-KER ZRt. képviseletében Szabó 
Ákos élelmiszeriparért, Dr. B. Csák 
István vidékfejlesztésért, Örvendi 
László József általános agrárgazdasági 
ügyekért, illetve Polgárné Kóti Juli-
anna, Csóka Pál és Filemon Mihály 
helyi földbizottsági ügyekben közre-
működő alelnökök segítik.
A megyei küldöttek maguk közül Ör-
vendi László Józsefet, Papp Sándort, 
B. Csák István Mártont, Barkó Árpá-
dot, az Észak-Alföldi Mezőgazdasági 
Szövetkezetet képviseletében Fodor 
Sándort, a Hajdúböszörményi Erdő-
birtokossági Társulat képviseletében 

Gencsi Zoltánt, A Hajdúhús 2000. 
Kft képviseletében Papp Istvánt, 
Nagy Ákost, Sain Krisztiánt, Szabó 
Imre Tibort, Szabó Sándort, Szigeti 
Szabolcsot, Szilágyi Sándort, a Tran-
zit-Food Kft képviseletében Szabó 
Ákost, és Pécsi Lajost választották or-
szágos küldöttnek.
A megyei etikai bizottság elnöke Nagy 
Hajnal, tagjai A Kabát-Tanya Kft. 
képviseletében Görögh László, Kiss 
Róbert Gyula és Losonczi János. Az 
alakuló küldöttgyűlésen megválasz-
tották a megyei kamarai osztályok 
elnökeit is.  A Szántóföldi növény-
termesztési és beszállító ipari osz-
tályt Antal Szabolcs, a Kertészeti és 
beszállító ipari osztályt Oláh László, 
az Állattenyésztési és beszállító ipari 
osztályt Nyakas András, az Élelmi-
szer-feldolgozási osztályt Hajdúhús 
2000 Kft képviseletében Papp István, 
az Agrár- és élelmiszer-kereskedelmi 
osztályt a Bold-Agro Kft képviselet-
ében Szabó Viktor, a Kistermelői, 
együttműködési és helyi kezdemé-
nyezések osztályt a Szanka Ökofarm 
Kft képviseletében ifj. Szanka István, 
az Erdő- és vadgazdálkodási osztályt 
dr. Gabnai Ernő Attila, a Fiatal gazda 
és innovációs osztályt dr. Jávor And-
rás, a Környezeti, vízgazdálkodási és 
fenntarthatósági osztályt Irrifarm Kft. 
képviseletében Varga Gyula vezeti a 
megyében. A megválasztott megyei 
tisztségviselők megbízatása 5 évre 
szól.
A köztestület tisztújításának utolsó 
állomása az országos alakuló küldött-
gyűlés lesz.

=forrás: www.nak.hu

Anyakönyvi hírek
„Gólyahír” - Gratulálunk Hajdúnánás legifjabb lakó-
inak!

3 Mekes Ádám
3 Pataki Hanna

Hajdúnánási Újság megjelenése
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy a Hajdúnánási Újság 

legközelebb három hét múlva, július 14-én jelenik meg. 
Kellemes, szép nyarat kívánunk mindenkinek. 


