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2006 óta minden évben nyár végén, ősz 
elején Rózsa Péter biogazda a Balmazúj-
város-Tiszacsege között fekvő tanyáján – 
Vókonyapusztán- főzőversennyel összekö-
tött pásztortalálkozót szervez-rendez egyre 
nagyobb tömegeket és érdeklődőket vonz-
va. Első alkalommal a Hortobágyi Nemze-

ti Park vezetőivel 12 pásztorembert hívtak 
a környékről, akiket Hortobágy Örökös 
Pásztorai címmel illették a pásztorhagyo-
mányok őrzéséért, követéséért mondhatni 
megtiszteltetésül, kitüntetésül.

Köztük volt – és azóta is ott állja a he-
lyét Máró Gábor, városunk nyugalmazott 
tűzoltóparancsnoka, aki 18 éves koráig 
foglalkozott pásztorkodással, majd a jobb 
megélhetés reményében más pálya felé 
sodorta az élet. Az állatokhoz és a pász-
toremberekhez – hagyományokhoz való 
ragaszkodását azonban azóta is őrzi, sőt, 
nem rejti véka alá sem, hiszen rendszeres 
publikációiban ezzel a témakörrel foglal-
kozik. 12 könyvet írt, melyből 3-at ki is 
adtak, a Nánási Kalendáriumban is jelen-
nek meg évről-évre írásai, melyek szinte 
mindegyike honismereti és néprajzi pá-
lyázatok dobogós helyein szerepelt.

A vókonyai találkozó szép példája a 
pásztoremberek megbecsülésének, a pász-
tortűz gyújtásával és a pásztorkürt megfú-
jásával az égi mezők őrzőinek is emléket 
állítva. A 12 Örökös Pásztor közül már 
2-en is eltávoztak, de helyükre új tagokat 
választanak, akik a Hortobágyi 12 szám-
adó asztalához tartozva jeles események 
oszlopos és nagyrabecsült résztvevői.

Talán kevesen tudjuk, hogy a rendez-
vény hazánk és egyben a világ legnagyobb 
gémeskútja – melynek átmérője 9,6 m! – 
árnyékában zajlik, valamint ezen a tanyán 
egy olyan kápolna épült, mely a pásztor-
embereknek állít örök emléket. A kápol-
na mennyezeti és belső freskóit Makoldi 
Sándor festőművész készíti – erről nagyon 
érdekes előadásban tartott magyarázatot a 
helyszínen.

Az égig érő fa című magyar népmese – 
melyet Harangozó Imre néprajzkutató az 
előadás előtt ízes magyarsággal mesélt el a 
közönségnek – alapján készült falfestmé-
nyek a Nap járásával vannak párhuzamba 
állítva, a napéjegyenlőségek napjának he-
lyét megjelölve.

Az értékes előadások, a szebbnél szebb 
pásztorviseletek, a népművészeti vásár 
portékái mellett igazi különlegességek 
kóstolására is volt lehetőség a helyszínen, 
hiszen a szürkemarha- és bivalypörkölt 
mellett lólábszárral, sőt még szamárhússal 
is jóllakhattak az ínyencek.

Mindezek mellett persze mi, nánásiak 
azért mégiscsak Máró Gábor bácsi láttán 
lehettünk a legbüszkébbek és kívánjuk 
neki, hogy sokáig emelhesse a magasba 
borral teli pásztortülkét a számadók asz-
talánál. 

Szöveg és kép: Fekete Andrea 

A Nánási Vigasságokon, a Bocskai Ko-
rona egy éves szülinapján a vásárlói 
elégedettségi közvélemény kutatást a 
Boglár Élelmiszer Kft. nyerte. A Kft. 
tulajdonosát, Szihalmy Leventét, aki 
mindössze két éve van Hajdúnánáson 
– sokan megkedvelték. Egy hétköznapi 
kora reggelen váltottunk néhány szót 
életéről, hajdúnánási tapasztalatairól

Boglár Élelmiszer…picit másképp
Hűvösek már a kora reggelek, kicsit 

fázósan húzzák össze magukon a kabátot 
a munkába, iskolába igyekvők. Nyitnak 
az élelmiszer üzletek, és sokan betérnek a 
Bocskai utcai üzletbe néhány frissen sült 
péksüteményért, miegyébért. Szihalmy 
Leventét is a helyén találjuk. Reggel fél hét 
van. Mindig ilyen korán kezdi a napot? 
 Igen. Általában 6-kor kelek és az 

első vásárlók érkezésével én is felveszem 
a munkát.
 Hány üzletre és dolgozóra van gondja 

nap mint nap? 
 Hat üzletünk van, és 29 főt alkal-

mazunk. Vannak üzleteink a körúton és 
a belvárosban is. Mindnek sajátos vevő-
köre van, amihez mi maximálisan alkal-
mazkodunk. Munkatársaink kizárólag 
helyi emberek. Büszkék vagyunk rá, hogy 
minden a cégünknél dolgozó eladó, bolt-
vezető, hajdúnánási. Akárcsak a cégünk 
székhelye, hiszen azt is fontosnak tartjuk, 
hogy minden helyi adót, kötelezettséget 
az adott városnak fizessük
 Az elsők között voltak, akik Bocskai 

Korona elfogadóhely lettek. Mi a tapaszta-
lata egy év után? 
 Azt gondolom, hogy egy ilyen nagy-

szabású, város specifikus és a településen 
tevékenykedő vállalkozók érdekeit védő 
pénzbevezetést támogatni kell teljes váll-
szélességgel. Végigéltük és testközelből 
tapasztaltuk az első élményeket a Korona 
elfogadásával kapcsolatban. A lakosság 
úgy kezelte, mint valami elkölthetetlen 
valutát, amitől szabadulni kell. Ehhez 
képest most egy év távlatában elmond-
hatom, hogy teljes mértékben beépült 
a mindennapi életünkbe. Egy hatékony 
csapatnak köszönhetően egyre nagyobb 
lehetőségem van vállalkozóként nekem is 
tovább költeni a koronát a településen be-
lül. Hiszen ez a cél, hogy itt tartsuk.

 Ezt hogyan tudja 
megvalósítani?
 Amit csak lehet, 

helyben szerzünk be. Ha az üzletünkben 
vásárol, akkor hajdúnánási tojást vagy 
zöldséget kap. Helyben vásároljuk a gyü-
mölcsleveket, de gondot fordítunk arra is, 
hogy az autóinkat a településen tankoljuk 
meg, sőt még a hűtőinket is helybéli vál-
lalkozóval tartatjuk karban. Ez egyébként 
elmondható bármilyen javítási munkála-
tok esetében. Helyben intézzük a biztosí-
tásokat és a hajdúnánási távfelügyeletet is 
bekötöttük. A városi újságban és rádióban 
hirdetünk. 
 Nem hajdúnánásiként miért érzi eny-

nyire fontosnak mindezeket?
 Mint már mondtam kötelességünk-

nek érzem. Emellett üzleti szempontból 
is ezt tartom helyesnek. Ez egy körforgás, 
amit életben kell tartani. Valaki vásárol az 
üzletben egy olyan terméket, amit lehet, 
hogy attól a termelőtől vettem, ahol eset-
leg a szülei dolgoznak és azért tudnak ott 
dolgozni, mert a termelő el tudja adni a 
termékét. Vagy esetleg a boltban elköltött 
összegből javíttatom meg a vízvezetéket 
egy helyi vállalkozóval, ahol esetleg a fia 
dolgozik. A pénz így dolgozik eszközként. 
Emiatt fontos ez. Ezért tartom hibás dön-
tésnek beengedni a városba olyan „multi-
nacionális” üzleteket, akik csak elveszik a 
pénzt, de nem forgatják vissza a városba. 
Ráadásul sok esetben ellehetetlenítik a he-
lyi kereskedőket. 
 A fiatal, elkötelezett üzletember ma-

gánéletéről nem sokat tudunk, de mint 
mondja, erről nem is szokott beszélni. Amit 
most elárult nekünk az annyi; 32 éves, nős, 
3 fiú gyermek boldog édesapja, aki az el-
múlt két évben nagyon sok városi rendez-
vényt támogatott. Miért?
 A társadalmi szerepvállalás kihagy-

hatatlan a cégünk életéből. Támogatunk 
óvodákat gyermeknapokon, sportrendez-
vényeket, bálokat és nagyon fontos, hogy 
az ünnepek alkalmával lehetőségeinkhez 
mérten a jótékonykodás sem maradhat 
el. Ilyen dolgokkal tudjuk viszonozni a 
városnak, a város lakóinak, hogy nálunk 
vásárolnak. S hogy milyennek ismertem 
meg a hajdúnánásiakat? Az első benyo-
másom az volt, hogy nagyon akaratosak, 
céltudatosak. Tetszik, hogy őrzik és tiszte-
lik a hagyományaikat. 

Köszönöm a beszélgetést és további sok 
sikert kívánunk Szihalmy Leventének és 
csapatának.

(HNU)

Pásztorünnep Vókonyán Bocskai Korona híradó

A Hajdúnánási Református Egyházközség 
augusztus 29-én úrvacsorai istentiszteletet 
tartott, melynek alkalma az Új kenyér volt. 
A szertartáson olyan eseményre is sor ke-
rült, amely csak 150–200 évenként törté-
nik. A gyülekezet számára Gacsályi Gábor 
lelkipásztor bemutatta azokat az új terítő-
ket, amelyek a szószékre, a Mózes-székre 
az úrvacsorai és az orgona előtti asztalokra 
kerültek. A régi úrasztali terítőket Oláh Ja-
kabné Pély Antónia 145 éve adományozta 

az egyháznak. A mostaniakat dr. Szécsi 
Anna presbiter 2013. augusztus 18-án ado-
mányozta. A szőlőmotívumokkal ellátott 
textíliákon Isten üzenetei is olvashatók. 
„Békesség néktek…” (Jn. 20,21), „Megvál-
tottalak…” (Ézs. 43,1) „Ezt cselekedjétek 
az én emlékezetemre” (1 Kor. 11,24), „Di-
csérjétek az Urat!” (Zsolt. 150,1)

A régi, kopott terítőket restaurálás után 
kiállítják. 

Nagy Ágnes

145 éves Úrasztali terítők cseréje

Az örökös Pásztorok egy csoportja – középen 
Máró Gábor

Asztalitenisz
Mint minden évben, az idén is megren-
dezte a Hajdúnánási Spartacus SE az au-
gusztus 20-i, ünnepi férfi egyéni asztalite-
nisz versenyt. A versenyre a helyi játékosok 
mellett neveztek debreceni, hajdúböször-
ményi, tiszavasvári és újfehértói verseny-
zők is. Két kategóriában, úgy mint igazolt 
és amatőr kategóriában lehetett nevezni.
Amatőr kategória helyezettjei:
1 Horváth Csaba, Hn.

2. Majoros István, Hn.
3. Horváth László Hn. és Fodor Kristóf Hb.
Igazolt kategória helyezettjei:
1. Dr. Száz Árpád Db.
2. Szendi Csaba Db.
3. Cserép Tibor Hn. és Nagy Zoltán Db.
A helyezést elért versenyzők mind a két ka-
tegóriában kupa és érem díjazásban része-
sültek, akiknek ezúton is gratulálunk.

Magyar Levente SE. elnök


