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Együtt Hajdúnánás fejlődéséjért, avagy Hajdúnánás újratöltve 

 

1. Hajdúnánás helytörténete 

A Hajdúságban, az Alföld északi peremén található 

Hajdúnánás, a Keleti-főcsatornától 2 km-re. Területe 259,62 

km2, ebből 10,32 km2 a belterület. Hajdúnánás Hajdúdoroggal 

és Hajdúböszörménnyel együttesen alkotja a 

Hajdúböszörményi Kistérséget. Hajdúnánás népessége 17168 

főből áll. 

Nánást először a Váradi Regestrum említi, ahol 

később Nánásmonostora néven bukkan fel, tehát templomos 

község volt. A hajdúvárosok egyikeként 1606-ban kapott városi 

jogot. (1605. december 12.). Bocskai mozgalma nyomán mintegy 1800-2000 hajdú települt le a nemesi 

szabadságjogok birtokába került mezővárosban. A lakosság a törökök elől többször menekülni kényszerült 

és sokat szenvedett a kuruc háborúk idején is. 

1676-ban annyira lerombolták, hogy 10 évig pusztaság volt. A lakosok a királytól kértek segítséget az 

újjáépítéshez. Később Nánás Rákóczi oldalán vett részt a szabadságharcban. Megtorlásként a császáriak 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hajd%C3%BAs%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Alf%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/Keleti-f%C5%91csatorna


      

    

kétszer is feldúlták a várost, 1709-ben még pestis is pusztított. A 18. században az őslakosság és a 

bevándorló nemesek között okozott feszültséget a teherviselés és a határbirtoklás kérdése. A helyzet csak 

a 19. század derekára rendeződött, ekkor vett nagyobb lendületet a földművelés az addig jellemző 

állattenyésztés mellett. 

Az 1848–49-es szabadságharc idején a hajdúk két népfelkelő századát egyedül Nánás szolgáltatta. Az 

oroszok és az osztrákok által is megsarcolt város a Bach-korszak alatt az eladósodás ellen és az 

önkormányzatáért küzdött. A fejlődés csak 1876-ban vett nagyobb lendületet. A két világháború során nem 

szenvedett jelentősebb károkat a város, annál nagyobb volt az állatállomány és a mezőgazdasági felszerelés 

pusztulása. 1940-ben a lakosság száma 17996 fő volt, ebből 17978 magyar, 7 német, 5 szerb, 5 szlovák, és 1 

horvát. A lakosság kb. 80%-a református, 9%-a római katolikus, 6%-a zsidó, 5%-a egyéb vallású volt. 

Az 1950-es évektől a korábbiaknál lényegesen erőteljesebb iparosodás kezdődött a városban, Országos 

jelentőségű üzemek telepedtek meg a térségben 

(pl. az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt.). 

Kezdetét vette a közmű- és a közvilágítás 

kiépítése. 1962-ben nyitották meg a Városi 

Fürdőt.  A rendszerváltás után a fejlődés 

látványosan visszaesett, ma a város fő vonzereje a 

termálfürdő, és a struccfarm. A város lakossága 

elsősorban a jó minőségű löszháti földterületek 

megműveléséből él. Itt működik az ország egyik 

legnagyobb és legkorszerűbb gabona-feldolgozó 

malomüzeme. Hajdúnánás 1992 óta tagja a 

Hajdúvárosok Szövetségének. 

 

2. Hajdúnánás jelen állása helyiek vásárlási és termelési szempontjából 

A helyi lakosoknak több lehetőségük is van az 

otthonaikban szükséges élelmiszer és eszközök 

beszerzésére. A városban található egy LIDL áruház, 

Penny Market, Reál üzletlánc, Privát, Rossmann, és kisebb 

élelmiszer üzletek. Ezek mellett megtalálható még  



      

    

 szakboltok is (festék vegyi, elektronikai, számítástechnikai üzlet, 

szerszámbolt, takarmánybolt, ruhaüzletek, papírírószer, méter és rövidáru 

boltok, ruha üzletek, hentesáru bolt, virágüzlet.) A város központjában 

helyezkedik el a városi piac, amin belül termelői piac is működik, ahol a 

helyi termelőknek van lehetősége helyi termelői védjegy igénylésére, ez a 

Nánási Portéka. A felsorolt boltok, üzletek mindegyikét szokták használni, emellett van még arra példa, 

hogy a helyiek háznál vásárolnak meg egyes termékeket.    

A városnak van még egy sajátossága: igen erősen törekednek arra, Hajdúnánás úgy fejlődjön, hogy közben 

teljesen önálló lesz, és megvédve gazdaságát, megelőzve a hazai pénzek külföldre vándorlását, létre hozták a 

helyi fizető eszközt, a Bocskai Koronát, amit most már egyre többen használnak, és egyre több boltban 

elfogadják. 

Mivel Hajdúnánás megőrizte agrárváros mivoltát, így jellemző rá az is, hogy a helybeliek otthon, saját kis 

kertjeikben tevékenykednek, vagy esetleg van saját termőföldjük.  

Az otthon termesztett növények átlagban csak éppen annyira elegendők, amik egy háztartásnak elegendő. 

Ezek között megtalálható a borsó, hagyma, krumpli, tök, eper, málna, paszuly, bab, paradicsom, paprika, 

barack, meggy, szilva.  

A növénytermesztés mellett állattartással is foglalkoznak egy némelyik háznál. Leginkább kacsa, tyúk, 

disznó, kakas, nyúl, kecske, bárány a jellemző, de akik nagyobb telekkel rendelkeznek azok szoktak lovat és 

tehenet is tartani.  

 

3. Felmérés a település jelen helyzetéről a lakosok szemszögéből 

Szerettük volna megismerni a helyi lakosok 

nézőpontját Hajdúnánás jelen helyzetéről, 

arról, hogy mit tartanak fontosnak, mit nem, 

mire volna szükség, s ők mivel szeretnének 

hozzájárulni a helyi termelés fellendüléséhez. 

Továbbá rákérdeztünk arra is, hogy a korábbi 

jelen pillanatban is tartó kezdeményezések 

(Nánási Portéka, Bocskai korona) mennyire 

ismertek és beváltak. 



      

    

 

Az alábbiakban olvashatják a kérdőív kérdéseit és az arra adott válaszok kiértékelését: 

 

1. kérdés: Miért tartja fontosnak a helyi termékek előtérbe helyezését? 

A válaszolók több mint fele azért tartja fontosnak, mert a helyi piac, a helyi termelés fellendülne, és a 

bevétel nagyobb része maradna Magyarországon, pontosabban a termelőnél.  

A többi válaszoló, azért tartotta fontosnak, mert a helyi termékek finomabbak, nem tartalmaznak (legalábbis 

kevésbé annyit) tartósítószert, emulgálószereket és ehhez hasonló szereket, azaz jobb minőségűek, finomak. 

 

2. kérdés: Mikor bevásárolni megy, mennyire veszi figyelembe, hogy helyi termék kerül-e a kosarába? 

36 válaszolóból: 15- leginkább az árakat figyeli; 15-próbál, de nem mindig sikerül; 6-100%ig odafigyel 

 

3. kérdés: Volt már olyan eset, hogy a külföldi terméket részesítette előnyben, a hazai helyett, csak 

mert olcsóbban tudta beszerezni? 

36 válaszolóból: 24 válasza: IGEN  

 

4.kérdés: Ismeri e a Nánási Portékát? 

A válaszolók közül 27-en ismerik. 

 

5. kérdés: Szeretné e „annak a szervezetnek” a további/nagyobb kiterjedésű működését? (a Nánási 

Portékának) 

Egy fő válaszolt nemmel, azaz a nagytöbbség szeretné. 

 

6. kérdés: Ön szerint milyen helyi terméket/szolgáltatást kellene előtérbe helyezni a településen? 

Ötletek:   

- kézzel készített ajándéktárgyak (pl.: turistáknak) 

- zöldségek, gyümölcsök nagyobb választékban 

- kézművesek előtérbe helyezése (többen is említették) 

- a tejtermelést említették többen jelentősebb ágazatként, ezért az ötletben ez szerepel: házi készítésű 

fagyi, joghurt, túró 

- egyéb mezőgazdasági termékek 



      

    

„Szolgáltatásként”:  

- több lift a bérházakba 

- és a Skate Park felújítása vagy rendezése 

- szórakoztatás (fürdő) 

 

7. kérdés: Ön szerint van elég támogatottsága a helyi termelőknek/vállalkozóknak? Ha igen: milyen 

támogatásokról tud? Ha nem: Miért nincsenek és van-e bármilyen ötlete mivel lehetne? 

A nagy többség úgy tartja, hogy nincs, vagy ha van, akkor az nem elegendő. 

Páran támogatásként említették: „földalapú támogatást az őstermelőknek, állattenyésztés után járó 

támogatást, egyéni vállalkozóknak pályázati lehetőségeit” 

 

8. kérdés: Ha lenne lehetősége rá, Ön szeretne-e saját terméket árusítani, akár a saját 

kertjében/földjén megtermett/előállított termékekből? 

18db nemleges, 18db igen válasz érkezett 

 

9. kérdés: Ha a 8. kérdésre IGEN volt a válasza, akkor milyen termékkel jelenne meg a helyi piacon? 

- bőrtárgyak 

- zöldség (paradicsom, paprika) 

- gyümölcs 

- tojás 

- takarmány/takarmánynövények (kukorica, gabona) 

 

10. kérdés: Használja-e a Bocskai koronát? 

A 36 válaszolóból mindössze 6-an használják. 

 

11. kérdés: Hajdúnánási lakos? 

Csak hárman nem ottani lakosok. 

 

12. kérdés: Neme? 

A válaszadókból 15 nő volt és 21-férfi. 

 



      

    

13. kérdés: Életkora? 

A válaszadókból 33 fő 25 év alatti és 3 fő 25 és45 év közötti volt. 

 

4. Mivel lehetne még fejleszteni Hajdúnánás gazdaságát? 

Fontos, hogy tegyünk azért a környezetért, amiben 

benne élünk, hiszen, ha körülöttünk lévő világ 

nem fejlődik, akkor mi is csak hátra fele haladunk. 

MI is szerves részei vagyunk annak, hogy 

Magyarország hova tart, s ennek az útnak a 

javítását, először a saját környezetünkben kell 

elkezdeni kicsi apró dolgokkal, s ha mindenki 

ellátja ezt a 

kicsi apró feladatát, saját településén, akkor ezek a sikeres 

eredmények összeadódnak, és ez által Magyarország is elindul a 

fejlődés útján, ami megakadályozza azt, hogy teljes mértékben 

eladjunk mindent, ami magyar kezekben van most. 

Éppen ezért kell törekednünk nekünk, Hajdúnánási lakosoknak, hogy 

településünk megfelelően fejlődjön, s erre rengeteg nagyon jó 

lehetőség van: 

 Helyi lakosok ösztönzése az otthontermelésre (kisebb nem használt földek odaajándékozásával, 

vetőmagok adományozásával). 

 Előadások, oktatások szervezése a helyi termelésről, az otthongazdálkodásról. 

 Helyi termelők megismertetése (tanya és műhely látogatások szervezése iskolásoknak), termelőkről 

kisfilmek készítése, amit a helyi médiával közreműködve lehetne rendszeresen vetíteni, hangoztatni. 

 Több termékbemutató, kóstoltatás a termelők által előállított termékekből, hogy azokat is jobban 

megismerhessék a lakosok. 

 Több helyi szokásokkal, termelőkkel kapcsolatos rendezvények szervezése, lebonyolítása. 

 Tájház működésének elősegítése, ami turisztikai szempontból igen fontos lenne.  


