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Hajdúnánás a magyarorszá-
gi Hajdú-Bihar megyében, 
az Alföld északi peremén, 

a Keleti-főcsatornától két kilomé-
terre fekszik, Nyíregyházától 25 
kilométerre. Az 1916-os román 
támadás után több mint három-
ezer csíki talált átmenetileg me-
nedéket és otthont ott. A két város 
2017-ben kötött testvértelepülési 
megállapodást. A testvérvárosi 
kapcsolat részeként a Hajdúná-
nás Városi Önkormányzat Csík-
szereda Polgármesteri Hivatala 
küldöttségét, csíki vállalkozókat, 

fejlesztési társulások tagjait fo-
gadta az elmúlt hétvégén. A csí-
ki csapat a tizedik alkalommal 
megtartott aratóünnepség tizen-
hét csoportja mellett mutatta be, 
hogyan arattak annak idején a 
székelyek. „A hagyományok ápo-
lása, a múltunk egy darabjának 
megőrzése és átadása a követ-
kező generációknak számunkra 
nem lehetőség, hanem köte-
lesség” – fogalmazott a meg-
nyitón Jakab István, a magyar 
Országgyűlés alelnöke, a ren-
dezvény fővédnöke.

Szűzmária arca a szemekben

Buczkó József muzeológus, 
a hajdúnánási Móricz Pál Vá-
rosi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény igazgatója, a Hajdú-
Bihar megyei közgyűlés és Haj-
dúnánás képviselő-testületének 
tagja rámutatott, régen úgy tar-
tották, minden búzaszemben Sar-
lós Boldogasszony, Szűzmária 
arca ragyog. A Kárpát-meden-
cében évszázadokon keresztül 
sarlóval arattak, és jellemzően 
asszonymunkának számított. „A 
tizennyolcadik század végén kö-
vetkezett be az eszközváltás, ek-
kortól kezdtek kaszával aratni. 
Sarlós Boldogasszony napját (jú-
lius 2.) követően fogtak hozzá az 
aratáshoz, mindig a tábla kele-
ti sarkában, imádságos kezdés 
mellett. Lényeges volt, hogy a gye-
rekek is részt vettek a munká-
ban, vizet szállítottak, kévéket 
hordtak össze a keresztrakás-
hoz. Mire felnőttek, mindent meg-
tanultak. Ez a hagyományos világ 
az 1970-es évek derekától foko-
zatosan eltűnt, a kézit felváltot-
ta a gépi aratás. Ez a rendezvény 
már hagyományápolás azoknak a 

közreműködésével, akik még vé-
gezték ezt a munkát. Olyan mér-
tékben alakul át a világ, hogy 
mindaz, amit az idősek éltek, 
örökre eltűnik, ha nem mutatjuk 
meg a fiataloknak” – hangsúlyoz-
ta lapunknak az aratóünnepség 
kapcsán. Hozzátette, amikor száz 
évvel ezelőtt megérkeztek a több-
nyire asszonyokból, gyerekekből 
és idősekből álló székely mene-
kültek, beálltak azok helyére, aki-
ket elszólított a háború, váll váll 
mellett arattak a nánásiakkal, 
mert csak így lehetett kenyeret 
tenni az asztalra. 

Különdíjjal jutalmazták

Ezúttal is beálltak a csíkiak a 
hajdúsági csoportok mellé, szé-
kely ruhában kötötték a kötelet, 
hordták a kévéket, majd a szom-
szédos téglási csapattal közö-
sen dalra is fakadtak, táncra 
is perdültek a búzatábla szélé-
ben. „Én még gyermekkoromban 
kaszáltam, segítettem a szü-
leimnek a szedésben. Kévébe 
kötöttük, kalongyába raktuk a 
búzát. Tizenhét kévéből állt a ke-
reszt” – magyarázta Dánél Sán-
dor, a csíki aratócsoport egyik 
tagja. „Kicsi gyermekként arat-
tam. Most nem volt olyan egysze-
rű, mert nem gyakoroljuk, de a 
mozdulat megmaradt. Jó élmény 
volt ez az aratás” – tette hozzá 
a csoport egy másik tagja, Szé-
kely Csaba. A szemlélőbizottság 

különböző szempontok szerint 
értékelte a csoportok munkáját: 
öltözet, rendvágás módja, kéve-
kötés és annak összerakása, a 
keresztrakást és a tarló rendbeté-
telét. Az eredményhirdetéskor a 
csíkiak különdíjban részesültek. 

Közös értékek

A rendezvényre a térség min-
den szegletéből érkeztek bará-
ti társaságok, amelyek közösen 
főztek, és nézték meg a kulturá-
lis programokat. „Fontos, hogy 
legyenek az életünkben olyan 
vállalható közös értékek, ami-
től közösséggé válunk. Mert attól 
vagyunk közösség, hogy vannak 
közös értékeink, ha nincsenek, 
megszűnünk. Azok a közös érté-
kek tartják össze ezeket a baráti 
köröket is, amelyek arról szólnak, 
hogy szeretünk egymással len-
ni, szeretünk közösen ünnepelni 
és közösen megélni ezeket pilla-
natokat. Ehhez találtunk egy em-
bert Nyakas András személyében, 
aki tud és hajlandó is erre áldozni 
– ő a rendezvény házigazdája. Azt 
próbáltuk az elmúlt néhány évben 
megvalósítani, hogy hogyan lehet 
a település életében azokat a kö-
vetendő példákat, értékeket meg-
menteni, amelyek a 21. századi 
körülmények között is megállják 
a helyüket” – mutatott rá Szólláth 
Tibor, Hajdúnánás polgármestere.

PÉTER BEÁTA

Közösen ünnepeltek a csíkiak és nánásiak a hétvégén

Csíkszereda testvértelepülésén arattak

Gyermekkorukban mindketten végeztek mezei munkát. Most ezt elevenítette fel a csíkszeredai Dánél házaspár

         Új köntösben a régi lap
Kedves Olvasónk,  amint arról számtalan forrásból értesülhetett, 
lapcsoportunk új tulajdonoshoz került. Az új tulajdonos az Erdélyi 
Médiatér Egyesület, amely 2013-tól azon dolgozik, hogy jobbá 
tegye az erdélyi magyar nyilvánosságot. Az egyesület jelentős 
támogatást kapott a magyar kormánytól arra, hogy ezt a célját 
elérje. Az Erdélyi Médiatér Egyesület úgy tekint a médiára, mint 
a magyar kultúra hordozójára, mi több, számunkra 
a kultúrateremtés eszköze is. Az elmúlt fél évben ennek jegyében 
dolgoztunk. Alapvetésünket a székely írófejedelemtől, Tamási 
Árontól kölcsönöztük, némileg magunkra igazítva: azért vagyunk 
a világon, hogy Önök otthon legyenek benne.

Az első eredményekkel nemsokára találkozhatnak. A Csíki Hírlap 
júliusban megújult külsővel és tartalommal jelenik meg. Lapunk 
a részleges fekete-fehérből átállt a teljesen színes nyomtatásra. 
Modernebb és tetszetősebb formában, a XXI. századi olvasói 
igényekhez igazodva adjuk ki. 

Nevet is váltunk. A különböző székelyföldi városokban kiadott 
lapjaink egy médiacsoporthoz tartoznak, és meggyőződésünk, 
hogy össze is kell nőnie annak, ami összetartozik. Ezért ezután 
mindenhol Székelyhon elnevezéssel kapják kézhez a napilapot. 
De a négy újságunk, az Udvarhelyi Híradó, a Csíki Hírlap, 
a Gyergyói Hírlap és a Vásárhelyi Hírlap nem olvad össze, a közös 
név ellenére továbbra is különálló helyi lapokként jelennek meg – 
sőt, a két utóbbi 16 oldalasra bővül. Több lesz ugyanakkor a lapban 
a vélemény, a szórakoztató (rejtvény, fejtörő vagy sport) tartalom, 
az apró- és az álláshirdetés.

Nyomtatott lapjaink és hírportálunk (a Székelyhon.ro) tartalma 
között tapasztalhatnak ugyan átfedéseket, de ezek nem lesznek 
egymás tükörképei. A hírportál gyorsan értesít az eseményekről, 
míg a nyomtatott lap feltárja hátterüket, és összegzi a témában 
összegyűlő véleményeket.

Megújulunk, de értékeinkben mégis ugyanazok maradtunk. 
Célunk a székelyföldi magyarság korrekt tájékoztatása a helyi 
és az országos hírekről, az anyaország, valamint a nagyvilág 
eseményeiről. Emellett feltárjuk és elemezzük a történtek okait 
és következményeit is. 

Hálával tartozunk olvasóinknak, amiért kitartanak mellettünk, és 
lapunk megvásárlásával a székely közösség erősödését segítik elő. 

Györfi Áron portfóliómenedzser

KIADÓI KÖZLEMÉNY

Száz évvel ezelőtt köttetett meg a hajdúnánásiak és csíkszeredaiak között az 

a kötelék, amelyet aztán tavaly hivatalosan is megpecsételtek. Ezúttal, július 

6-8. között a Jubileumi Hajdúnánási Hagyományőrző Aratók Találkozójára 

látogatott el egy csíkszeredai küldöttség a magyarországi alföldi városba.
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