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A híres cigányprímás

Szent István napja a magyarság egyik legnagyobb ünnepe
Átéltem, átéltük ennek az ünnepnek 
a változását: „Augusztus 20-a, Szent 
István nap, az Alkotmány és az új 
kenyér ünnepe” – változott a név, 
az ünneplők közönsége, az ünnepi 
dekoráció külsősége. Bármilyen is 
volt a dekoráció színe, mintázata, 
bármiről szólt is a szónoki beszéd 
az állami ünnepen, az ország népe 
kimondva kimondatlanul az állam-
alapító Szent Istvánra emlékezett 
augusztus 20-án.

Azt gondolom, hogy bármilyen 
időket is éltünk meg, államalapító 
királyunk alakja minden korban erőt 
adott a nemzetnek, hiszen élete és 
munkássága példaértékű nemcsak a 
magyar, hanem az európai történe-
lemben is. Tetteinek az ereje éppen 
abban rejlett, hogy nélkülözött min-
denfajta öncélúságot, sőt ellenke-
zőleg: biztonságot, hitet, jövőképet 
adott a népének, az országának.

Soha nem gondoltuk volna, hogy a 
mi életünkben mennyire felértékelő-
dik ezeknek a szavaknak a jelentése: 
biztonság, hit, jövőkép. 

Ma, amikor egy 
önmagával meg-
hasonlott világot 
látunk, az általunk 
ismert európai 
kultúra végnapjait 
éljük, az általunk 
leginkább ismert 
értékeket, a szí-
vünkhöz legköze-
lebb álló keresz-
tény kultúrát és 
annak gyökereit 
megkérdőjelezik, 
vissza kell nyúl-
nunk Szent István 
örökségéhez. 

Ál lamalapí tó 
királyunk nem fogadott el maga fö-
lé hűbérurat, vagyis nem adta fel az 
ország függetlenségét. Nem hozott 
hosszú távú célok és elvek nélküli 
döntéseket, nem engedte, hogy Ma-
gyarországot idegen érdekek elsodor-
ják, vagy eltérítsék saját útjáról.

Példája mindannyiunk előtt itt áll: 
kemény munkával, a közösség iránti 

alázattal és erős 
hittel képesek 
vagyunk a rossz 
irányba sodró 
tendenciák meg-
fordítására, gond-
jaink, nehézsége-
ink megoldására. 

Augusztus 20-
a ugyanakkor 
nemcsak Szent 
István kultuszát, 
az államalapítás 
emlékét ötvözi, 
hanem az aratás 
befejezésével az 
új kenyér ünnep-
lését is, hiszen a 

nemzeti színű szalaggal átkötött ke-
nyérrel fejezzük ki, hogy az élet és a 
haza összekapcsolódik. 

Az új kenyér Isten ajándékának, 
az emberi munka gyümölcsének 
szimbóluma. Megáldása hálaadást és 
kérést fogalmaz meg. Hálát adunk 
és köszönetet mondunk Isten gon-
doskodó jóságáért, a föld terméséért. 

Különösen hálásak lehetünk most, hi-
szen az elmúlt hónapok aszályos idő-
járása súlyos kihívások elé állította az 
egész gazdatársadalmat és a mezőgaz-
daságot, de minden nehézségből van 
kiút határozott szándékkal és közös 
összefogással. 

Most, mikor Magyarország külö-
nösen nehéz időket él meg, különösen 
fontos, hogy méltóképpen ünnepel-
jük meg augusztus 20-án az állam-
alapítás ünnepét. Az új kenyér bé-
kességünk szimbóluma is. A békesség 
jegyében engedjük, hogy szívünkbe 
is ünnep költözzön, ne kérdőjelezzük 
meg az emelkedett hangulat külsősé-
geit, hiszen sokak számára ezek is ré-
szei az ünneplésnek. 

Augusztus 20-a olyan kötelék, ame-
lyik megmutatja, hogy sokkal több 
bennünk az, ami összekapcsol, mint 
ami szétválaszt. Erősítsük ezt az érzést 
és emlékezzünk rá az ünnepet követő 
hétköznapokon is!

Szólláth Tibor 
polgármester

Ünnepi ajándék a Farkasoktól 

Világraszóló ünnepi ajándékkal 
lepték meg szülővárosukat, Mónus 
József, a Fehér Farkas és felesége 
Mónusné Ruszin Anna Mária, - a 
Keleti Gyepű harcosai. A 2. Gyulai 

HDH-IAA történelmi íjász-világ-
bajnokságon, augusztus 14. és 20. 
között, egyedülálló teljesítményt 
nyújtottak; nyolc kategóriában áll-
tak starthoz, és nyolc aranyérmet 

nyertek, közte két új világrekordot 
is felállítottak. Ők ketten ezzel a 
tiszteletreméltó teljesítménnyel 
emlékezetek honfoglaló eleinkre, 
államalapító Szent István kirá-

lyunkra, mába írt történelemmel.
„Az én hitvallásom szerint mi ma-

gunknak kell a mában történelmet ír-
nunk a múlt tiszteletéért! Én ezt teszem 
a kilőtt nyílvesszőimmel! Íjaimmal har-
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colva a múlt tiszteletéért, a Zászlónk 
becsületéért!”

Ez a Fehér Farkas, Mónus József 
kőbe vésett hitvallása, amelyet irány-
tűként követ ő és családja, a Farkas-
csapat, a Keleti Gyepű harcosai. És 
ők ismét történelmet írtak a Gyulán 
megrendezett 2. HDH-IAA történel-
mi íjász világbajnokságon, augusztus 
14. és 20. között, amelyen a távlövő 
versenyen kívül távcéllövő és normál 
távú rangadót is rendeztek. Városunk 
többszörös íjász világrekorderei, ígére-
tükhöz híven taroltak ezen a világver-
senyen; nyolc világbajnoki címet sze-
reztek, és két új világcsúcsot állítottak 
fel, egy új, egyedülálló stílussal.

Mint a Farkas elmondta két éve ké-
szültek erre a nagy versenyre, amely 
előtt az egyik országos napilapnak 
többek között így nyilatkozott: „Min-
den nemzet, minden ország, minden 
íjkészítő, minden vesszőkészítő, min-
den lövő, aki kiáll a Farkasok ellen, 
az veszíteni fog, ha a jó Isten megsegít, 
a magyar zászló becsületéért. Szeret-

ném a világbajnokság dobogóján látni, 
győztesen lobogni a magyar és a székely 
zászlót, a nagy történelmi népek zászlói 
előtt, a múlt tiszteletéért, a gyermekeink 
jövőjéért. Feleségemmel, Annával nyolc 
világbajnoki aranyérmet lövünk Gyu-
lán. A világ legjobb íjait készítettem 
el Hajdúnánáson, amelyek utcahosszal 
tudják megverni ellenfeleiket. A legen-
dás Zrínyi íjaim átírják a távlövészet 
világát a világbajnokságon.”

A tervet maradéktalanul teljesítet-
ték, az 50 fontnál nem erősebb íjak 
versenyében mind a négy kategóriá-
ban versenyeztek; a modern történel-
mi, természetes történelmi, vadászíj 
és longbow kategóriákban. A Far-
kas egyébként két évig készült erre a 
versenyre, számtalan íjat, több ezer 
nyílvesszőt készített és százezres nagy-
ságban mérhető a kilőtt nyílvesszők 
száma.

A világeseményre három kontinens 
21 országának 292 versenyzője ad-
ta le nevezését, akik közül valószínű 
nagyon sokan voltak, akik le szerették 

volna győzni a Farkast. Ez természetes 
is, hiszen erről szól a verseny, a meg-
mérettetés; a legjobbnak lenni. (Ám 
a Farkas, a harcos, sokszor elmondta, 
az egykori harcmezőn csak a győzte-
seknek termett babér, a másodiknak 
már nem akasztottak érmet a nyaká-
ba!) Nem történt ez most sem más-
ként, ahogy fogalmazott: „A híreket 
hallottam, hogy sokan nagy elánnal 
készülnek, le szeretnének győzni. Ha az 
országok számát  veszem, az már igazi 
kihívás. Nem vagyok sportoló, nekem a 
győzelem számít csak. A második hely 
ugyanazt jelenti, mint a harcosoknak, 
akik a vérbe fagyva a csatatéren marad-
tak annak idején. Emiatt kell a napi 
ezer lövés, hogy mindig kész legyek a 
legjobbak között is a győzelemre.”

Fehér Farkas lapunk számára az 
alábbi üzenetet fogalmazta meg, kö-
szönetét kifejezve a város, és a lelkes 
hívek támogatásáért:

„Hajdúnánásról mentünk el Anival 
az újabb világbajnoki győzelembe, és 
Hajdúnánásra jöttünk vissza a 8 vi-

lágbajnoki aranyéremmel! Ugyanazok 
maradtunk, akik voltunk. Egyszerű 
emberként tudtuk, hogy itt az újabb 
alkalom, hogy dicsőséget szerezzünk 
Bocskai fejedelem városának. Két évig 
készültünk erre a 8 kategóriára és si-
kerre, majd valóban óriási sikerre vitt a 
hitünk bennünket! Bennünket politika 
soha nem támogatott, soha nem segített. 
Mindig egyedül maradtunk küzdel-
münkben , ígéretek ellenére.

De szeretett városunk, Szólláth Tibor 
polgármester úrral az élen nagyon sokat 
segített bennünket céljaink eléréséhez! 
Emberként, barátként, hajdúnánási-
ként!

Köszönjük hitüket, büszkeségüket 
mindazon embereknek, akik velünk 
akarták a világbajnoki aranyérmeket, 
és Isten segítségével győzelembe vezette 
kilőtt nyílvesszőinket!

Köszönjük!
Mónus József, a Fehér Farkas, a Keleti 
Gyepű harcosa

Városi Szent István napi ünnepség
Idén is, mint ahogy sok éve már, 
Hajdúnánás városi szintű ünnep-
ségen emlékezett meg államalapító 
nagy királyunkról, Szent Istvánról, 
ezredéves államiságunkról, az új 
kenyér ünnepéről augusztus 20-án.

Hajdúnánáson a rendszerváltást 
követően kezdetben civil szervezetek 
kezdeményezésére, majd később vá-
rosi szinten emlékezünk meg évről 
évre ezredéves államiságunkról, Szent 
István királyunkról.

Az idei városi ünnepség - a temp-
lomi szertartásokat követően - a Tri-

anoni emlékmű mellett vette kez-
detét. A Himnusz közös eléneklése 
után Molnár András a Hajdúnánási 
Gazdakör elnöke adta át jelképesen 
a város kenyerét Csiszár Imre alpol-
gármesternek, amely ezúttal is a Ma-
gyarok kenyere program keretében 
gyűjtött búzából készült, ezzel is szim-
bolizálva az ezredéves összetartozást. 
Az új kenyér ünnepélyes megszegése 
után alpolgármester úr köszöntötte a 
megjelenteket, majd Dr. Forisek Pé-
ter történész, a Debrecen Egyetem 
docense mondott ünnepi köszöntő 

beszédet, méltatva nagy 
királyunk máig ható és 
magyar népünk Kárpát-
medencei létét megala-
pozó bölcs előrelátást, 
évszázadok jogalkotását 
megalapozó törvényeit.

Az ünnepi perceket 
színesítette a Szalmaka-
lap Citeraegyüttes játé-
ka, majd a folytatásban 
városunk történelmi 

egyházainak lelkipásztorai szentelték 
és áldották meg az új búzából sütött 
új kenyeret. 

A Szózat hangjai után minden 
vendég, részt vevő, közreműködő 
részesült a megszentelt és megáldott 
kenyerekből.

A  délután folyamán már a köny-
nyedebb programoké volt a főszerep. 
A gyermekeket óriási ugrálóvár várta 
a művelődési központ parkolójában, 
de a kézműveskedést kedvelők is szép 
számmal gyűltek össze a művelődé-
si központ kiállítótermében, ahol a 
hímzés és a gyöngyfűzés rejtelmeibe 
avatták be az érdeklődőket. 

Az alkonyat közeledtével nyáres-
ti dallamokat sodort a szél, elsőként 
Varga Bence Glasso varázsolta el a 
közönséget Éneklő poharak című 
produkciójával. Hajdúnánás vendége 
volt ezen a délutánon a Jászai Mari- 
és eMeRton-díjas színművész, zenész, 
számtalan musical szereplője Sasvári 
Sándor is, az estébe hajlóan pedig 
Vincze Lilla és zenekara repítette visz-

sza hallgatóságát a rég- és közelmúlt-
ba.

Este tíz óra magasságában érkezett el 
a mindig nagy érdeklődéssel várt tűzi-
játék, ahol ismét gyönyörű tűzrózsák, 
égbeszökő tűzkígyók világították meg 
a református templomot és környékét. 

(r.zs.) fotó: Girus Zsolt
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Ismét nánási aratókoszorú köszöntötte 
államiságunk ünnepét a Szent István Bazilikában 

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep 
előtt pár nappal került elhelyezésre 
a Szent István Bazilikában az míves 
kivitelű, csigaformájú búzakoszo-
rú, mely a hajdúnánási szalmafonó 
asszonyok keze munkáját dicséri. A 
Kárpát-medence aratókoszorúját 
három hajdúnánási asszony - Bata 
Sándorné, Népi tárgyalkotó ipar-
művész, Nagy Sándorné Népi tár-
gyalkotó iparművész, az aratóko-
szorú tervezője és Pongor Gábor 
Lászlóné, valamint a Helyi Sajá-
tosságok szalmafonó csoportjának 
tagjai közel egy hónapig készítették 
el több ezer búzaszálból

A míves aratókoszorú súlya mint-
egy másfél kilogramm, amelyet a há-
rom szalmafonó asszony közel száz 
méternyi szalmából font meg. A ko-
szorú jellegzetessége az esőcsiga mo-

tívum, amely a következő évi eső ál-
dást jelképezi, valamint a körkörösen 
egyre tágabban ismétlődő körök, ami 
a nemzetegységre, az egyre távolabbi 
határon túli régiókban élő magyarság-
ra utal. A fonatok és díszítő elemek 
közül készítettek kunkorgókat, eső-
csigákat, csengőket több méretben, 
valamint rece és kettes fonatok is ke-
rültek az idei év aratókoszorújára.

A Hungarikum Bizottság két év-
vel ezelőtt felvette a Magyar Értéktár 
gyűjteménybe a hajdúnánási szalma-
feldolgozást, mint tradicionális há-
ziipari tevékenységet. A hajdúnánási 
szalmafeldolgozás legjelentősebb idő-
szaka a 19. század közepétől a 20. szá-
zad közepéig tartott és máig hatással 
van a város életére. A búza szárát fel-
használó ipari tevékenység keretében 
készültek a szalmakalapok Hajdúná-
náson, amely gazdasági és társadalmi 
fellendülést is teremtett a városnak.

Az otthon előállított szalmafonato-
kat eleinte házilag varrták össze, majd 
a polgári divatban is elterjedő kalapok 
iránti igény megnövekedett, a keres-
let hatására létesültek a szalmafonásra 
épülő gyárak, üzemek, az első 1860-
ban. Megnőtt a kereslet a szalmából 

készült használati tárgyakra. A kala-
pok mellett papucsokká, szatyrokká, 
szőnyegekké dolgozták fel a szalmát. 
A szalmaipar fénykorában évente 450 
000 darabnál több szalmakalapnál ké-
szült a városban, amelyet a Monarchia 
területére, és azon kívül Romániába, 
Szerbiába, Törökországba, Orosz- és 
Lengyelországba is szállítottak.

A szalmafeldolgozás nagymértékű 
fejlődése az 1920-as évekig tartott, 
amikor Trianon következtében piacai 
nagy részét elvesztette. Innentől kezd-
ve néha megújulva, átalakulva, szövet-
kezetté válva az 1960-as évekig tart a 
szalmafeldolgozás, egyre csökkenő 
mennyiségben és termékválasztékkal, 
de a szalmafonás máig jelen van váro-
sunk életében.

Szólláth Tibor Hajdúnánás polgár-
mestere elmondta, hogy a 21. századi 
kihívásokra válaszolt a város a Helyi 
Sajátosságok szalmafonó program-
mal, amely keretében ismét készül-
nek szalmatárgyak, immár turisztikai 
jelleggel. „A szalmafonó asszonyok 
keze munkáját dicsérik a szalmából 
készült tárgyaink - ebből kettő népi 
iparművész minősítéssel rendelkező 
munkatársunk van. Azt gondolom 

fontos kiemelni, hogy asszonyaink 
saját akaratukból, önszorgalom útján 
jutottak el ehhez a kiemelkedő szak-
mai teljesítményhez.”

A Magyarok Kenyere – 15 millió 
búzaszem program keretében készült 
Aratókoszorút a szervezők képvise-
letében Jakab István, az Országgyűlés 
alelnöke, a MAGOSZ elnöke, va-
lamint Szólláth Tibor, Hajdúnánás 
polgármestere, a NAK országos al-
elnöke, Hajdú-Bihar megyei elnöke 
helyezte el a Bazilikában. Az ünnepé-
lyes átadáson a búzakoszorút Mohos 
Gábor az Esztergom-Budapesti fő-
egyházmegye segédpüsköke, a Szent 
István Bazilika plébánosa áldotta 
meg. Az aratókoszorú szeptember 
végéig megtekinthető lesz a Bazilika 
szentélyében is.

Egy szalmaszálon múlott a hajdúnánási szalmafeldolgozás sorsa
Megszámlálhatatlan dicséretet, 
pozitív visszajelzést kaptak az ara-
tókoszorú elkészítéséért a Helyi 
Sajátosságok Munkacsoport szal-
mafonó asszonyai, amelyet augusz-
tus 15-én a budapesti Szent István 
Bazilikába vittünk el.

Azt gondolom ez egy sikertörté-
net, hiszen több mint tíz évvel ezelőtt 
hittünk közösen egy célban, hittünk 
abban, hogy az egyik legnagyobb ér-

tékünket az aranyszalmát újjá tudjuk 
éleszteni és újra nemcsak a szalmafonó 
mesterség, de maga a szalmafeldolgo-
zás is régi fényében ragyoghat tovább.

Hittünk abban, hogy a nánási em-
bereknek és az ideérkező turistáink-
nak többet tudunk adni egy hűtő-
mágnesnél vagy egy silány minőségű 
külföldről behozott ajándéktárgynál. 
És többet tudunk adni, hiszen mára 
a Helyi Sajátosságok munkacsoport 

rengeteg kézműves terméket készít 
szalmából, nemezből, bőrből legyen 
szó férfi-női táskáról, kalapról, pénz-
tárcáról vagy épp övről. Az ország 
szinte minden szegletében jártak már 
a termékeikkel, sőt ország határain-
kon túl is, a megrendeléseik pedig 
folyamatosak.

De persze sok sikertörténet, mint 
a miénk is, nem indult könnyen, ko-
rántsem. A hajdúnánási szalmafeldol-

gozás legjelentősebb időszaka a 20. 
század elejéig tartott, amely gazdasági 
és társadalmi fellendülést is terem-
tett a városnak. Akkoriban a kalapok 
mellett papucsokká, szatyrokká, sző-
nyegekké dolgozták fel a szalmát. A 
szalmaipar fénykorában évente 450 
000 db szalmakalapnál is több készült 
a városban, amelyet a Monarchia te-
rületére, és azon kívül Romániába, 
Szerbiába, Törökországba, Orosz- és 
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A Balmaz-Sütödében készült az Ország Kenyere
A Magyar Pékszövetség idén már 
tizenegyedik alkalommal hirdette 
meg szakmai versenyét, amelyre 
bármely sütőipari vállalkozás je-
lentkezhetett. Két kategóriában 
mérkőzhettek meg a pékek, egyrészt 
a hagyományos búzakenyereket fel-
ölelő Szent István-napi kenyér kate-
góriában, illetve egy kötetlenebb Év 
Innovatív kenyere csoportban. 

Augusztus 18-án délelőtt a debrece-
ni Divinus Hotelbe várták a sajtó kép-
viselőit az ország minden tájáról, ahol 
egy finom reggeli keretében ismer-
kedhettek meg az idei Szent István 
napi Kenyérverseny győztes terméké-
vel, a Balmaz-Sütöde Gulyás kenyeré-
vel, amely egyben az Ország Kenyere 
címet is kiérdemelte. A sajtótájékoz-
tatón részt vett és köszöntőt mondott 
Tiba István országgyűlési képviselő, 
Septe József a versenyt meghirdető 
Magyar Pékszövetség elnöke, Pajna 

Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Köz-
gyűlés elnöke és Fülep Zsolt a Bal-
maz-Sütöde Kft. ügyvezetője.

Mint a cégvezető elmondta az or-
szág kenyere címet az államalapítás 
ünnepére készülő Szent István-napi 
Kenyér kategória versenyzői közül vá-
lasztották ki. A kenyereknek komoly 
kritériumoknak kellett megfelelniük: 
a tészta készítéséhez döntő részben 
gabonaőrleményeket használhattak a 
versenyzők. Hagyományos, kovászos 
technológiával, legalább kétféle liszt 
felhasználásával kellett készíteni a 
megmérettetésre kínált kenyeret. 

A feltételeknek mindenben megfe-
lelő győztes Gulyás kenyér a balmaz-
újvárosi Balmaz-Sütöde pékjeinek 
kezei alatt gyúródott. A generációkon 
átívelő magyar vállalkozás már 30 éve 
látja el pékárukkal a hajdúságiakat 
a minőségre fektetve a hangsúlyt, és 
mára már 30 üzlettel rendelkeznek 

összesen 10 városban. A Fülep család 
nem először nyert a Szent István napi 
kenyér kategóriában, legutóbb 2020-
ban a Hajdúsági házi kenyerük vitte 
el az első helyet. A családi vállalkozás 
számára mindig is meghatározó volt 
a magyarságtudat, ezért az anyáról le-
ányra, szálló kovászt, az apáról fiúra 
öröklődő gulyás mesterséget és a csa-
ládról családra fennmaradt kenyér-
készítés hagyományát a modern kor 
technológiájával és trendjeivel keltik 
életre több évtizede.  

Ezzel az innovatív megoldással ké-
szült, a helyi tradíciót magában fog-
laló Gulyás kenyér, az ország kenyere 
is, 4 féle lisztből és hosszú érleléssel. 
A kézműves terméknek a vastagon át-
sült héjzata kellemesen ropogós, a bel-
seje pedig kellően puha és foszlós. Az 
Ország Kenyerét ünnepélyes keretek 
között Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar 
Megyei Közgyűlés elnöke szegte meg.

A Balmaz-Sütödében hagyomány 
és innováció kézenfogva jár, hiszen a 
tradicionális receptúra alapján készült 
termékek forgalmazása mellett nagy 
jelentőségű kutatás-fejlesztési prog-
ram részesei a Debreceni Egyetemmel 
együttműködve.

A Gulyás kenyeret ezekben a na-
pokban és az ünnep múltával is 
számtalan helyen megízlelhetik az 
érdeklődők, így a nánásiak is, hiszen 
a Balmaz-Sütöde termékei amúgy is 
népszerűek városunkban. 

(hnu)

Lengyelországba, sőt New Yorktól 
egészen Tokióig is szállítottak.

Az 1960-as évekre szinte teljesen 
a feledés homályába veszett a szal-
mafeldolgozás. Szerencsére voltak 
még „őrzők”, akiknek „kezében” ott 
szunnyadt a mesterség minden csín-
ja-bínja, segítségünkre volt a kezdetek 
kezdetén Reszeginé Nagy Mária népi 
iparművész, akinek ezúton is köszön-
jük a támogatást.

2012-ben megalapozódhatott a 
közfoglalkoztatás keretében az a kéz-
műves csoport, ahol - ma már a Haj-
dúnánási Helyi Sajátosságok ügyes 
kezű asszonyai dédanyáink szintjén 
művelik a szalmafonást, ahogy akko-
riban mondták, „megfonja még a 12 

ágost is”, azaz nem ismer lehetetlent 
a fonás terén. A csoport minden léte-
ző és lehető alkalommal megmutatja, 
hogyan lesz a szalmából formálható 
anyag, amelyből nagyobbrészt tradi-
cionális tárgyakat, - táskákat, kala-
pokat, papucsokat, aratókoszorúkat, 
dísztárgyakat, szőnyegeket – készíte-
nek.

Sok-sok éven keresztül tanultak, 
gyakoroltak, tudásuk legjavát az on-
line térből, valamint a Kőrispatakon 
élő, még a mai napig is kalapfona-
tokat készítő idős emberektől sajátí-
tották el asszonyaink. Itt szeretném 
megköszönni az erdélyi Kőrispatak 
közösségének és a Szőcs családnak, 
hogy sok-sok alkalommal fogadták 

csapatunkat és segítik munkánkat 
mind a mai napig, ahonnan nem csak 
a tudást, de értékes, jó minőségű szal-
mát is hozunk.

A szalmafonás újraélesztésével pe-
dig idővel a hírnév is visszatért: ne-
gyedik éve már, hogy folyamatosan 
a hajdúnánási asszonyok készítik 
augusztus 20-ra, a Szent István Ba-
zilikában elhelyezett aratókoszorút, 
amelyre idén is felkérést kaptak. Mes-
terségbeli tudásuk ékes bizonyítéka, 
hogy Bata Sándorné, Nagy Sándorné 
és az azóta már nyugdíjba vonult Fe-
jesné Szebenyi Éva – elnyerték a Népi 
Tárgyalkotó Iparművész címet.

Mindezek mellett a Hungarikum 
Bizottság néhány évvel ezelőtt felvet-

te a Magyar Értéktár gyűjteménybe a 
hajdúnánási szalmafeldolgozást, mint 
tradicionális háziipari tevékenységet.

Joggal mondhatjuk, talán kicsit 
humorral is megszínesítve, hogy egy 
szalmaszálon múlott a hajdúnánási 
szalmafeldolgozás újraélesztése, hi-
szen akkor sokan nem hittek ebben 
a kezdeményezésben. Mi hittünk 
benne, és az idő és a sok-sok pozitív 
visszajelzés a hajdúnánási embereket, 
a közfoglalkoztatási csoportban dol-
gozókat igazolja.

Köszönet és hála nekik, hogy élet-
ben tartják ezt a sok százéves értékün-
ket.

Szólláth Tibor
Hajdúnánás polgármestere

Dr. Marosi Csaba, Hajdúnánás volt 
házi gyermekorvosa hosszas, méltó-
sággal viselt betegség után, 70. élet-
évében július 19-én elhunyt. Ennyi 
a rövid, hivatalos hír, de mennyi 
történet, évtizedek munkáját takarja 
ez. Olyan embert ragadott el ismét 
a gyilkos kór, aki még sokat tudott 
volna tenni embertársainkért, gyer-
mekeinkért. Hiszen ő a jövő, az élet 
orvosa volt. Megszámlálhatatlan ap-
ró kis betege volt, legtöbbjük rövid 
időn belül legyőzte a fehér köpeny, 
a rendelő iránti félelmét, hiszen ked-
ves, sokszor tréfálkozó szavakkal kö-
zeledett a doktor bácsi kis betegeihez. 

Sokunk emlékeibe kitörölhetetle-
nül beleégett alakja, amikor kis ke-
rékpárjával „tekert” a rendelőbe, vagy 

éppen egy betegéhez. Ő már akko-
riban is környezettudatosan élt. Ő 
azok közé a gyógyítók közé tartozott, 
aki nem váltogatta munkahelyeit, jó 
kapcsolatban volt szülőkkel, betegek-
kel és minden intézménnyel, ahol 
gyermekekkel foglalkoznak. Két év 
híján négy évtizeden át szolgált Haj-
dúnánáson, és csak egyre hatalmaso-
dó betegsége szólította el néhány év-
re, de végső nyugalomra a városunk 
akáclombos temetőjében lelt.

Dr. Marosi Csaba 1979-ben sze-
rezte orvosi diplomáját a Szegedi Or-
vostudományi Egyetemen. Röviddel 
diplomaszerzése után, 1984 augusz-
tustól 2017-ig, nyugdíjba vonulásáig 
Hajdúnánáson dolgozott, mint házi 
gyermekorvos. Kezdettől fogva a 

gyermekgyógyászat érdekelte, emel-
lett kötelezte el magát. Tisztában 
volt azzal is, hogy nemcsak a kis be-
tegekkel kell majd foglalkoznia, ha-
nem a szülőket is meg kell győznie 
az általa javasolt gyógymódok betar-
tásáról. Nem egy nemzedék nőtt fel 
féltő gondoskodása mellett. Munká-
ját magas szakmai színvonalon, nagy 
odaadással és szeretettel végezte. 

A gyógyító szakmai munkája mel-
lett önkormányzati képviselőként, 
külsős bizottsági tagként segítette a 
város fejlődését. Emberileg és szakma-
ilag mindig a maximumra törekedett, 
mindenkivel jó kapcsolatot ápolt.  

Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete ezt a hosszú 
évtizedeken át magas színvonalon, 

odadással végzett munkát ismerte el, 
amikor 2020-ban megítélte számára 
a Kabay János Közegészségügyi Dí-
jat, amit 2021-ben a Semmelweis 
napon személyesen vett át. Akkor 
még nagyon bizakodó volt, remélte, 
hogy sikeresek lesznek a kezelések, és 
jut még számára néhány napfényes 
esztendő. Nem így történt. A lesel-
kedő kór ismét támadásba lendült, 
és ezúttal nem kegyelmezett. Elvitte 
a kedves „Doktor Bácsit”, aki azóta 
már az égbe költözött kisdedek kö-
zött térül-fordul, nyújt nekik gyógy-
írt, vigasztalást. A Teremtő Úristen 
adjon számára örök nyugodalmat, 
és munkás élete, közösségért végzett 
szolgálata legyen követendő példa 
mások számára.         Rigó Tamásné
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A nyarat tanévbúcsúztatóval kezd-
tük. Június 23-án a Bocskai István 
Általános Iskolával közösen szervezett 
Olvasni jó! című olvasó pályázatunk 
zárásaként író-olvasó találkozót tar-
tottunk. A gyerekek a pályázat során 
olvasott könyvek írójával, Bosnyák 
Viktóriával és könyvei illusztrátorá-
val, Dudás Győzővel találkozhattak. 
Az írónő rímekbe szedve, humorosan 
mesélt egy-egy regényéről. Az Olvasni 
jó! pályázaton 120 gyerek vett részt.

Az oktatási tanév végével azt hihet-
nénk, hogy az intézményben is kezdő-
dik a vakáció, szünetelnek a könyvtári 
és múzeumpedagógiai órák, elcsitul-
nak a gyerekhangok. 

De a nyári táborok kezdetével a 
könyvtárban és múzeumban is vártuk 
a táborozó gyerekeket, ahol kötetle-
nebbül, felszabadultabban vehettek 
részt egy-egy foglalkozáson.

Az iskolai tanév zárását követően, 
a Csodaszarvas Iskolai Közösségi 
Program keretében idén is több gyer-
mekcsoport látogatott el hozzánk. A 
könyvtárban a Játék a nyelvvel foglal-
kozásunk során a magyar nyelv sajá-
tosságaira építve játékos feladatokat 
oldottak meg a gyerekek, Tündéror-
szág mezején című foglalkozásunkon 
pedig a mesék világába utaztak egy 

könyvtárosaink által kitalált társasjá-
ték segítségével.

A helytörténeti gyűjteményben a 
Kalapkötők nyomában című kiállítás 
segítségével Hajdúnánás szalmaipará-
val, míg az És te viselsz fuszeklit? című 
foglalkozásokon régebbi korok, fő-
ként a hajdúk öltözékeivel ismerked-
hettek meg a gyerekek. Több csoport 
a Régi idők játékai foglalkozást kérte, 
melyen népi játékokon tesztelhet-
ték ügyességüket.A foglalkozásokon 
több, mint 300 gyermek vett részt, 
Balmazújváros, Bocskaikert, Hajdú-
böszörmény, Tiszagyulaháza és Újti-
kos városokból, településekről.

Június 11 - 15. között zajlott Kincs-
kereső - nyári napközis táborunk, 
amely az olvasás népszerűsítésén és 
a helyi hagyományok megismerésén 
alapult. A résztvevő 16 gyereknek kü-
lönböző programokon volt lehetősége 
a kincskeresésre: megismerkedtek az 
íjászkodás rejtelmeivel, a kenyér törté-
netével a közös kenyérsütés alkalmá-
val, illetve a Kendereskerti kirándulá-
son, ahová kisvonattal utaztak. Nap 
végére aranytallérokkal tömték tele 
tarisznyájukat, melyet a tábor utolsó 
napján tartott vásáron elkölthettek. A 
tábor programjai játékosan alapozták 
meg és erősítették tudásukat a hagyo-

mányok körében, segítettek az olvasás 
megszerettetésében. A Dési Viktória 
pszichológus vezetésével tartott fog-
lalkozások pedig hozzájárultak az ön-
magukban levő kincsek megismerésé-
hez, a társas kapcsolatok építéséhez is. 

Augusztus 8 – 12 között került 
megrendezésre a Túl az Óperencián 
népmese tábor. Az itt résztvevő 16 
gyerek elindult a Tájházba, és ott telje-
sítette a tízpróbát. Voltak Tündérlesen, 
majd nemezeléssel készítettek varázs-
karkötőt is. Utaztak lovas szekérrel, 
bolyongtak az Elvarázsolt erdőben, 
ahol különböző feladatokat kellett 
megoldaniuk. Pénteken a hozzávalók 
megszerzése után a múzeum udvarán 
elkészült a kőleves, melyet jó étvágy-
gyal el is fogyasztottak. Délután nagy 
volt az izgalom, ugyanis a tábor záró 
programjaként egy kis színházi előadás 
várta a szülőket. Az előadás szereplői 
maguk a gyermekek voltak. Sok-sok 
gyakorlással készült el a kis produk-
ció, „Mint a sót az ételben” címmel. A 
gyerekek nagyon ügyesen szerepeltek, 
méltó zárásaként az 5 napnak.

A felnőtteknek, az ide látogatóknak 
is több programot szerveztünk, hogy 
megismerjék intézményünket.  A 
Múzeumok éjszakáján nyitottuk meg 
Veterán motorok kiállításunkat, 

ahol a Becske Imre gyűjteményében 
található régi motorokat tekinthetik 
meg szeptember közepéig. Két alka-
lommal szerveztük meg a Társasjá-
tékok éjszakáját, ahol sok játékot 
megismerhettek és kipróbálhattak 
a résztvevők. A győzelemig tartó jó 
hangulat, játékos kedv és küzdelem 
hajnalig kitartott.

Július 5 – augusztus 17 között na-
ponta 10-től 18 óráig várta a fürdőbe 
látogatókat a Strandkönyvtár, ahol 
könyvekkel és folyóiratokkal vártuk 
azokat, akik a nyári pihenés közben 
is szeretnek olvasgatni. A kölcsönzők 
egy regisztráció után elvihették a kivá-
lasztott olvasnivalót, melyet nap végén 
vissza is hoztak az ott levő diákoknak. 
A Strandkönyvtári kölcsönzést 10 di-
ákmunkás és 4 közösségi szolgálatot 
teljesítő középiskolás diák segítségével 
valósíthattuk meg. Ezúton is köszön-
jük munkájukat.

Augusztus 6-án és 7-én a Hajdúk 
Világtalálkozóján vettünk részt, ahol 
helyi kiadványokat ajánlottunk az ér-
deklődők figyelmébe. Mozgalmasan 
telt az idei nyarunk, és bízunk benne, 
hogy minden korosztálynak sikerült 
tartalmas időtöltést biztosító progra-
mot kínálnunk.

Rékasiné Zágonyi Margit

Elmúlt a nyár a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjteményben

Folyamatosan várja az adományokat a Vöröskereszt helyi szervezete
Adni jó! - Főleg akkor, ha meg-
tehetjük és olyanoknak tudunk 
örömet okozni, akiknek szüksége 
van a segítségre. Nemcsak az ün-
nepi időszak körül tehetjük meg 
azt, hogy segítséget nyújtunk akár 
adományok tekintetében, hanem az 
év bármely szakaszában. A Magyar 
Vöröskereszt Hajdúnánási Terüle-
ti Szervezete is folyamatosan várja 
az adományokat, amit aztán olyan 
családoknak és idős embereknek 
adnak oda, akinek igazán sokat 
számít egy kis segítség.

A szervezet Dorogi utcai irodájába 
bárki vihet kisebb-nagyobb adomá-
nyokat, akár tartós élelmiszer, ruha-
nemű és kisebb használati tárgyak 
formájában. Az adományok gyűjtés-
ében, és annak megítélésében, hogy 
kinek is van a leginkább szüksége rá, 
önkéntesek vállalnak szerepet. Önkén-
tes kicsiktől a nagyokig bárki lehet. A 
hajdúnánási területi szervezetnél is szí-
nes a paletta a korosztályokat tekintve, 
ami azért is jó, mert így különböző tár-
sadalmi rétegekben és különböző he-
lyeken tudják feltérképezni, hogy hol 

is van szükség leginkább a segítségre.
A véradások fontosságáról sem le-

het eleget beszélni. „Adj vért és ments 
meg 3 életet! „- szokás mondani is.  
Nagyon fontos a lakosság részéről ez 
az önzetlen cselekedet, amire a haj-
dúnánási területi szervezet rendsze-
resen, szervezett formában igyekszik 
lehetőséget biztosítani.  Nemcsak 
Hajdúnánáson, de a járáshoz tartozó 
valamennyi településén szerveznek 
véradásokat, hogy minél több ember-
nek legyen lehetősége a segítségnyúj-
tásra és ezáltal a gyógyulásra is.

A meghirdetett váradásokon bárki 
lehet önkéntes véradó, amennyiben 
megfelel a kritériumoknak és nem 
beteg. Minden hónapban biztosíta-
nak szervezett véradások keretén be-
lül lehetőséget arra, hogy aki szeretne 
élni ezzel a joggal, nyugodtan elmehet 
véradónak.

Dobos M. 
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Az arany babérkoszorús cigányprímás 
Ma már csak 
kevesen van-
nak olyanok, 
akik emlékez-
nek még arra 
a nagyhírű 
muzsikusra, 
akinek a neve 
fogalom volt 
nem csupán 
itthon, ha-
nem a határo-
kon túl is.

R é z m ű v e s 
Tódorról van szó, akit egyszerűen 
csak Tódorként emlegettek, s ebben 
a névben minden tisztelet benne fog-
laltatott. 1872 május 26-án született 
Tiszadobon, s Gróf Dessewffy Au-
rél, az utolsó országbíró családjánál, 
a bűdszentmihályi (ma Tiszavasvári) 
kastélyban nőtt fel. Amolyan foga-
dott gyerek volt. Természetes hát, 
hogy komoly nevelésben részesült. Itt 
sajátította el azt a zenei tudást, amely 
aztán egész életének vezérfonala lett. 
Ez nyújtott anyagi biztonságot csa-
ládjának, s ez hozott számára megbe-
csültséget és hírnevet is. 

Szerelmi kapcsolata Csíki Mária 
révén 1895-ben Hajdúnánásra vezé-
relte, s bő fél évszázadon át e város ze-
nei életének meghatározó alakja lett. 
Zenekara nélkül komoly kulturális est 
elképzelhetetlen volt Hajdúnánáson. 
Zenekarával muzsikált a tánciskolá-
ban, az Úri Kaszinóban, a Bocskai 
Szállóban, levente rendezvényeken. 
De rendszeresen adtak például térze-
nét is a város főterén, amellyel való-
ságos polgári kultúrát teremtettek a 
városban. Egy-egy ilyen hétvégi estre 
nem csupán a helybéliek, hanem tá-
volabbi településekről is eljártak a ze-
neszerető emberek. Nyaranta egyéb-
ként „vándorútra keltek”. Visszatérő 
vendégei voltak ugyanis a Balaton, a 
Mátra, és a Magas-Tátra szórakozóhe-
lyeinek, de még az óceánjárók utasai 
is megtapsolták Tódor muzsikus ze-
nekarát. 

Hatalmas zenei tudásával, szerény, 
intelligens magatartásával nagy nép-
szerűségnek örvendett itthon és szer-
te a világban. Nem véletlen hát, hogy 
a két háború közötti időben elnyerte 
a közönség legmagasabb elismerése-
it: előbb Aranyéremmel tüntették ki, 

majd Arany Babérkoszorú elismerés-
ben részesült, melyeket 1954-ig, élete 
végéig büszkén őrzött a Tinódi utca 
4. szám alatti házában, közismert ne-
vén a Tódor-közben. Itt állt ugyanis 
szépen karban tartott polgári stílusú 
lakóháza, melyet 2021-ben bontott el 
új tulajdonosa.

Csakúgy, mint felesége, ő is refor-
mátus vallású volt, s hitét egész életén 
át gyakorolta.  Amíg tehette, rendsze-
resen részt vett a vasárnapi istentisz-
teleteken, ám élete végén fáradt lábai 
csak a házához közelebbi katolikus 
templomig vitték el.  Már csak egye-
dül, megözvegyülve imádkozgatott 
Isten házában, hiszen feleségét korán 
magához szólította a Teremtő.

Utolsó útjára csikorgó januári hi-
degben kisérték, s hírnevét, megbe-
csültségét jelzi, hogy 200 cigánymu-
zsikus hegedűje siratta az öreg prímást 
az Új Alsó-temetőig, a végső nyughe-
lyig.

A hegedű szerelmesének életút-
ja még ebben az évben kőbe fogal-
mazódott. Mégpedig Vitányi István 
kőfaragó mester által, aki saját és az 
egész város tisztelete jeléül különleges 

műkő sírjelet készített. Dombormű-
be mintázta Rézműves Tódor mindig 
mosolygó arcvonását a babérkoszorú-
val és az aranyéremmel. (A dombor-
mű egy példányát később nem csupán 
a mester úr, hanem a család is büszkén 
őrizte.) De ugyancsak mesterkézre vall 
a sírig hűséges társ, a hegedű megmin-
tázása is. Húrjai elszakadtak, húrtartó 
pallója kidőlt, melyek a derékba tört 
művész-életútra utalnak. Az 1980-as 
évek végén, az akkor szanált Alsó Te-
metőből sikerült megmenteni sírkö-
vét, amely ma a múzeum udvarán áll.

Azóta az itt kiállított fa sírjelek öle-
lésében mesél a híres cigányprímás-
ról, aki még e kövön is „hű testvérével, 
elnémult hegedűjével beszélget.” Nos, 
éppen 150 éve annak, hogy földi út-
jára küldte a Mindenható. Hegedűjé-
vel e város  hírnevét öregbítette egész 
életén át. 1954-ben kőbe formázták 
arcának vonásait, nekünk, maiaknak 
csupán annyi a dolgunk, hogy arany-
betűkkel kőbe is véssük emlékezetét 
egy rá emlékező márványtáblán.

Buczkó József

A családja által 
őrzött dombormű.
Készült Vitányi Ist-
ván kőfaragó mester 
műhelyében. (1954)

„Mozdulj magadért” – Tiszacsegén járt az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület

2022. júniusában Tiszacsegén vet-
tünk részt a Hajdú-Bihar Megyei 
Nyugdíjas Szervezete által, szenior 
korosztály részére szervezett „Sza-
badidő, Sport és Egészségügyi Na-
pon”. A verseny fő szervezője Mike 
Zoltán sportbizottsági elnök volt. 
A rendezvénynek kb 400 résztve-
vője volt, a Tiszacsegei camping 
területén. A Tisza békésen folyt a 
közelünkben. Lehetett kompozni, 
sétahajózni.

A nap fénypontja Katus Attila világ 

és Európa bajnok fitnesz-edzővel tör-
tént reggeli bemelegítés volt. Senkinek 
nem fájt semmije, boldogan tornász-
tunk a műsorhoz felállított dobogó 
körül. A torna jutalma a „Mozdulj 
magadért” feliratú ajándék póló volt.

A sportnapra csapatokat lehetett 
nevezni női, férfi; íjászat, darts, ügyes-
ségi sorverseny   versenyszámokban. 
Nagy létszámú klub lévén több csa-
patot neveztünk. Mielőtt a verseny 
lezajlott volna, még finom vaddisznó 
pörkölt főtt az üstben, mely jószág 
ajándék volt számunkra Hadadi Im-
rétől. Ezúton is megköszönjük támo-
gatását. Erdei László és Jóna Antal 
tagtársunk néhány segítséggel főzte a 
finom ételt, amellyel 2. helyet értünk 
el. A csapat tagja volt Baloghné Tóth 

Irén süteményével. Az étel után Papp 
Imre  ajándék borát kóstolhattuk.

A sportolók számára csak annyit 
ígértünk, hogy tőlünk zeng a biztatás a 
Tisza-parton, hogy HAJRÁ NÁNÁS! 
A biztatás meghozta az eredményét, 
mert az ügyességi sorverseny 3. helye-
zését hozta el a klubunk II.(női) csa-
pata , az íjász versenyen a férfiak össze-
sített versenyben 3. helyezést értek el.

A sorversenynél Tímári Balázs ja-
vaslata az volt , hogy jövőre korosz-
tályos verseny legyen, mert az ő 84 
évével szemben  a 65 éves korosztály 
teljesen más teljesítményre képes.

Nagyon büszkék vagyunk az íjász-
verseny legeredményesebb egyéni 
versenyzőjére, Nagy Miklós tagtár-
sunkra, aki megnyerte a versenyt. Kö-

szönjük a felkészítést Harangi Zsolt 
tanár úrnak!

Gratulálok minden sportolónak az 
elért eredményéért! A folytatásban a 
kultúráé volt a főszerep, a hangulatot 
Sebestyén Kátya a TV2 énekes sztárja 
alapozta meg a nagy melegben. Őt kö-
vették a közösségek: ének, tánc, egyé-
ni vers produkciókkal. Itt fellépett az 
Éneklő csoportunk kedvenc kerin-
gőkkel, a Rokolya Tánccsoport pedig 
Hajdúsági friss c. műsorát adta elő.

A nap végén több kupával, sok ok-
levéllel indultunk otthonunkba. Meg 
is jegyeztem a buszon, hogy legköze-
lebb bőrönddel induljak útnak, hogy 
a nyereményeket elhozhassuk. 

Szabó Gáborné elnök
Fotó: Fülöp Emilia

Különös osztálytalálkozó 

1970  - ben két általános iskola mű-
ködött Hajdúnánáson : az  1. számú 
és a 2. számú Általános Iskola. Az 1. 
számú Általános iskolában  végzett- a 

jelenleg Németországban dolgozó Tí-
mári Julianna, aki elhatározta, hogy az 
1970 - ben végzett 8.c osztály tanulóit 
2020-ban összehívja az 50 éves osz-
tálytalálkozóra. A 8. c osztály különös 
helyzetben volt, ugyanis a leányok haj-
dúnánásiak voltak, a fiúk pedig az ak-
kor  működő Fiúnevelőotthon állami 
gondozott növendékei  - a " kollégisták 
"! 1970-ben a Fiúnevelőotthon igazga-
tója voltam, Tímári Julianna  megkért, 

hogy segítsek felkutatni a volt állami 
gondozott osztálytársakat.  16 fiú és 12 
leánytanuló volt az osztályban.

Sajnos 2020 -ban  a Covid járvány 
miatt nem sikerült megrendezni  a ta-
lálkozót, de a szervező munka tovább 
folyt.  Nagy segítség volt  a  szerve-
zésben  a Hajdúnánáson élő Gerőné 
Lós Irén. Végül is 2022 július 23-án  
7 volt osztálytárs boldogan találkozott 
a délutáni órákban a Sörbár teraszán!  

Elhatározták, hogy jövőre ismét talál-
kozót rendeznek. A további szerve-
zésben segítséget nyújt Oldalné Bakó 
Éva. Csak az  a szomorú  hír árnyékol-
ta be a találkozót, hogy 1 fiú osztály-
társ már elhunyt. Kívánjuk, hogy jö-
vőre jó egészségben találkozhassanak 
az immár 53 éves találkozón!

Szöveg: Tar József
Fotó:Szabó János
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KócsiSztori: Életmentés a Hajdú napon
Előrebocsátom, hogy nem célom műve-
lődési központunk dolgozóit szuperla-
tívuszokban dicsérgetni, de mivel már 
több éve köztük vagyok, így tanúja is 
lehetek mennyire odaadóan, lelkiisme-
retesen dolgoznak azért, hogy minél 
sikeresebben, gördülékenyebben bo-
nyolódjanak le városunkban a rendez-
vények.

Ezek egyike a Hajdúk Világtalálkozója 
is, mely immáron VIII. alkalommal került 
megrendezésre városunkban.

Hetekkel – sőt talán már hónapokkal 
– ezelőtt megkezdődtek az előkészületek, 
a tervek. Legyen elég annyi, hogy mikor 
eljött az első, a nyitónap, a felvonulás, a 
harcok ideje, mindannyiunk azon ügy-
ködtünk, hogy – ahogy mondani szokás – 
ne menjen porszem a gépezetbe, minden 
sikerüljön, s mindenki jól érezze magát.

Jómagam szerepem és feladatom szerint 
hol a ház előtt adtam felvilágosítást az ér-
deklődőknek, hol az információs fülke 

előtt útbaigazítást a kisgyermekes anyu-
káknak, akik az ágyúlövésektől megriadt 
gyerkőcökkel siettek a mellékhelyiségbe.

Egyszer csak nagy meglepetésemre 
egyik kedves hölgy kollégám rohant be 
lélekszakadva az ajtón, arcán egyre foko-
zódóbb rémülettel. Mire megkérdeztem 
volna tőle, hogy csak nem ő is a dörrené-
sektől ijedt meg, vagy a „törökök” üldözik 
(hiszen javában folytak a harci jelenetek 
a templomunk előtt) ő már el is tűnt az 
egyik terem mélyén. Pár pillanat múlva 
azonban egyik kezében egy kancsó vízzel, 
másikban egy műanyag pohárral rohant 
felém. Arcán a rémületet felváltotta az 
elszántság és a felelősségtudat. Komolyan 
mondom, ha fürdőruhában lett volna drá-
ga munkatársam, azt hittem volna, hogy 
a „Baywatch” című sikeres életmentő so-
rozatból látok egy részletet, csak nem egy 
piros bója van a hölgy kezében, hanem 
egy kancsó víz.

Annyi időm azért volt, hogy megkér-

dezzem - még ijedtebb arccal -, hogy mi 
a baj, elvégre kigyulladhatott a bástyafal, 
lehet, azt megy oltani.

−Valaki rosszul van! – kiáltotta mellet-
tem elrohanva ki az utcára s már el is tűnt 
az emberek forgatagában.

Izgatottan vártam a fejleményeket. 
Segíteni nem tudtam mindenesetre fel-
készültem, hogy minden pillanatban 
tárcsáznom kell a segítséget. Kisvártatva 
újra feltűnt „hősnőnk” az ajtóban az ar-
cán ezúttal fásultság és csalódottság. Rö-
vid faggatásomra végre elmesélte az egész 
„sztorit”.

Történt pedig, hogy a Kossuth szobrunk 
lábánál a közönség egyik 60 év körüli férfi 
tagjára rátört egy köhögő roham. Vagy az 
ágyúk füstjétől, vagy a meghatódottságtól, 
de egyre jobban elhatalmasodott rajta ez a 
légúti inger. Olyannyira, hogy a mögötte 
álló barátai már a hátát kezdték ütögetni 
hátha segítséget tudnak nyújtani.

Ezt látta meg a művelődési központunk 

kiváló dolgozója s egy párduc gyorsaságá-
val rohant be a házba egy kancsó vízért 
s egy teljesen tiszta originált műanyag 
pohárért. Viszont, mire megérkezett az 
„áldozat” már egykedvűen cigarettázott és 
tapsikolt önfeledten élvezve a műsort. A 
„megmentőnk” egész közel lépett hozzá s 
felé nyújtotta a poharat s a teli kis üveg-
kannát.

−Mi van ebben kedves? – kérdezte az 
úriember kissé bizalmatlanul.

−Víz – felelte a hölgy némileg megszep-
penve, látva, hogy akit meg akart menteni 
a legjobb egészségnek örvend.

−Meg akar mérgezni? – válaszolt az tet-
tetett feldúlással, kissé mosolyogva, majd 
előrébb lépett, talán, hogy jobban lássa az 
izgalmas csatákat.

Kócsi Imre

Sajtóközlemény
Új gyártóeszköz beszerzése és 

korszerűsítő energetikai-, IT fejlesztés 
a Bocz-N Kft.-nél 

2022/08/08

A fejlesztés a „GINOP Plusz-1.2.1-21, 
A mikro-, kis- és középvállalkozások mo-
dern üzleti és termelési kihívásokhoz való 
alkalmazkodását segítő fejlesztések támo-
gatása” elnevezésű pályázati felhívás kere-
tében kerül megvalósításra. A kivitelezés 
helyszíne Hajdúnánás, Petőfi út 85. szám, 
amely a Bocz-N Kft., mint kedvezménye-
zett saját telephelye. A projekt célja a több 
mint 20 éve fémforgácsolással foglalkozó 
családi vállalkozásnál a növekvő vevői el-
várásoknak való I. osztályú megfelelés. A 
beruházás során üzembe helyezésre kerül 
egy kétorsós technológiájú, átlagon felüli 
gyorsaságú japán gyártóeszköz, valamint 
kivitelezésre kerül egy 40kw-os napelemes 
rendszer és 105 kw teljesítményű levegő-
víz hőszivattyús rendszer. Az Információs 
technológia-fejlesztés révén felhő- és loká-
lis alapú komplett vállalatirányítási rend-
szer is bevezetésre kerül.

Mindez feltételesen visszatérítendő 
153,14 millió forint európai uniós tá-
mogatásnak köszönhetően valósul meg. 
A fejlesztés jelentősen hozzájárul a vállal-
kozás fémipari tevékenységéhez, melynek 
eredményeképpen összetett fémmegmun-
kálás érhető el, biztosítva ezáltal a legma-
gasabb színvonalú és minőségű egyedi- és 
sorozatgyártást, továbbá a legkülönbö-
zőbb geometriájú, (gép) alkatrészek, szer-
számok precíz gyártását.

A kivitelezés befejezésének tervezett 
időpontja 2022. december 15., a projekt-
ről bővebb információt a www.bocz-n.hu 
oldalon olvashatnak.

További információ kérhető: 
Bocz Imre (Ügyvezető)
elérhetőség: 
+36-70/397-90-93, 
bocz.imre@bocz-n.hu

Megkezdődött a Bocz-N Kft. fejlesztési projektje a Széchenyi Terv Plusz 
program keretében Hajdúnánáson. A beruházás feltételesen visszatérítendő 
153,14 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósul meg, mely 
tartalmaz egy világszínvonalú gyártási technológiájú termelőeszközt, továbbá 
megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (napelem és hőszivattyú) 
kivitelezését és komplett vállalatirányítási rendszer bevezetését.
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Az elmúlt napokban csapatunk a DA-
SE ellen játszott felkészülési mérkő-
zést. A kupára készülő társaság, egy 
góllal maradt alul a Megye I-es ve-
télytárssal szemben. A játék nem volt 
rossz, de a Józsa elleni meccsel ellen-
tétben, most a góllövés ment kevésbé. 
Bár egyszer betaláltunk kapujukba, de 
ez csak szépségtapasz volt. 

DASE - Hajdúnánás FK 2-1
Gólunkat, Linzenbold Zsolt szerezte.
Edzőnk elmondta, hogy nem az ered-
mény a fontos, ez egy újabb mérföld-
köve volt felkészülésünknek.
A hibáinkat kielemeztük és felkészül-
ten várjuk a ránk váró feladatot!

Hajdúnánás FK - Bestrong SC 1-2 
(0-2)
Gólok: Lovas Márton a 49. illetve 
Tisza Tibor a 33. és Kincses Dániel 
a 43. percben
És következett az első kupameccsünk. 
Ellenfelünk a frissen feljutó Bestrong 
csapata volt, akik nem véletlenül 
nyerték meg a megye II-es bajnok-
ságot. Jó erőkből álló társaság, így 
tudtuk, hogy nem lesz könnyű a 90 
perc. Az ilyen találkozókra szokták azt 
mondani, hogy: "Ha holnap reggelig 
játszunk, akkor sem..."
Csapatunk a Megyei Kupa első for-
dulójában, a frissen feljutó Bestrong 
SC gárdáját fogadta. A Tisza Tibort 

is soraiban tudó vendég egylet, a szél 
hathatós támogatása mellett, egy jó 
első félidőt produkált. Igaz ehhez kel-
lettek a mi apróbb hibáink, melyet a 
vendégek kegyetlenül kihasználtak. 
Ez nem azt jelentette, hogy nekünk 
nem voltak ziccerjeink, de azok rend-
re kihasználatlanul maradtak. Egy 
remek szabadrúgás gól, valamint egy 
közelről bepofozott lövés már kétgó-
los hátrányt jelentett számunkra az 
első 45 perc után.
A folytatásban mezőnyfölényt tud-
tunk kialakítani, mely a 49. perc-
ben góllá érett. Lovas Marci remek 
szabadrúgása talált utat a vendégek 
hálójába. Azonban innentől kezdve 
mintha be lettünk volna oltva góllö-
vés ellen. Rengeteg ziccert kialakít-
va, de azokat folyamatosan kihagyva 
játszottuk le a maradék időt. Tényleg 
olyan volt, mintha valami burok véd-
te volna a vendégek kapuját, pedig 
ahogy mondani szokták: " Voltak 
olyan időszakok, amikor dörzsölte a 
háló a vendégjátékosok hátát".
Azonban a debreceni alakulat kihúzta 
további kapott gól nélkül, így ők lép-
nek tovább a második fordulóba!
Nekünk pedig nem marad más, mint 
felkészülni a bajnoki rajtra
Van még miben fejlődni, így a szűk 
két hét még akár jól is jöhet.
Hajrá Hajdúnánás!

Kócsi Imre

Fuss a labda után
A Nánási Focisuli várja óvodások 
és kisiskolások jelentkezését.  A foci 
nem más, mint egy tökéletes erőnléti 
edzés. A legjobb, ha 5-6 éves korban 
kezd el gyermekünk edzésekre járni. 
Ebben a korban  nagy szükség van 
olyan gyakorlatokra, amelyek a moz-

gáskoordinációt, egyensúlyérzéket-, 
és a koncentrációkészséget fejlesztik.
Folyamatosan várjuk az U14-U13-
U11-U9-U7-es korcsoportba a fociz-
ni szerető gyerekek jelentkezéseit.
Bátran hívd a korcsoport edzőjét!

Felhívás asztalitenisz 
kedvelőknek

A hobbi asztaliteniszezők részére szeretnénk versenyzési lehetőséget biztosítani 
„KI A LEGJOBB VÁROSI HOBBICSAPAT” elnevezéssel.
2022. október 1-től városi bajnokságot rendezünk, őszi és tavaszi fordulókkal. 
A csapatok min. 2, max. 6 fővel nevezhetnek. A mérkőzések a Hajdúnánási 
Spartacus SE edzési napjain lesznek megtartva, a későbbi sorsolás szerint.
Bővebb információ és nevezés: 
Magyar Levente, Hajdúnánás, Tiszavasvári u. 9.
Tel.: 06-70/420-5573


