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Szarvas-Szabó Kata

Jövőbe rejtett hagyomány 

Hajdúhét. Maga ez a szó, kifejezés sok min-
dent jelent és mindenkinek mást mond. Hagyo-
mányt - múltat, rendezvényt - jelent, várakozást 

- jövőt.  A múltban gyökerező hagyomány a hét 
hajdúváros bemutatkozását jelentette. 

1937-ben rendezték meg az első Hajdúhetet, 

majd az ötvenes években egy alkalommal meg-
ismétlődött az esemény. Az rendezvény 1993-
ban éledt újjá.
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Ahogy 1937-ben a megnyitón Darányi Kál-
mán miniszterelnök fogalmazott, a rendezvényen 
megemlékeztek a hajdú ivadékok dicső őseiről. A 
miniszterelnök úgy fogalmazott, a magyar gaz-

dasági élet külső megnyilvánulásában a Hajdú-
hét egy új színt jelentett. 

Vagyis elsősorban mezőgazdasági bemutatko-
zási lehetőség volt ez. A környék és a hajdúság 

egyik legféltettebb kincse a termőföld. Büszke-
ség volt felvonultatni az éves termést, az állat-
állományt. 

De mit is  örököltünk még a hajdú múltunk-
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ból? Kitartást, erőt és büszkeséget. Huszonhat 
éve ezek a jellemzők mind benne vannak a Haj-
dúhétben. Volt, hogy egy héten keresztül tar-
tottak a rendezvények, volt, hogy majdnem két 
hetes volt a Hajdúhét. Sokan reklamálják a mos-
tani négy napot. És mégis a Bocskai tér teljesen 
tele van, mert a hajdúböszörményiek büszkék a 
rendezvényükre. 

1993-tól kezdve a rendezvény meghatáro-
zó részét jelentették a kulturális programok. A 
hagyományőrzés ezt is jelenti. A kultúra, amely-
ben rejlenek az érzések, hangulatok. Ezek az ese-
mények voltak gyerek műsorok, koncertek, gaszt-
ronómiai progrmok. Érzések, hangulatok társul-

tak mindehhez, amit egész éven keresztül vittünk 
tovább magunkban és őriztük ezeket. 

A városi gyerekcsoportok egész évben készül-
tek arra, hogy bemutatkozzanak a Bocskai téren, 
megmutassák mit tanultak. Az önfeledt szóra-
kozás és beszélgetések egy nagyobb családi ese-
ménnyé tették ezt a rendezvényt. Mindenki egy 
család része lett, aki a Hajdúhétre látogatott. 

Lapozzuk fel az idei Hajdúhét képeit!
Érdekes visszatekintés ez, hiszen már terve-

zés alatt van a 2020-as rendezvény. 
A szervezés szempontjából az, amit fontosnak 

tartunk, hogy valamennyi korosztály megtalál-
hassa a neki tetsző programot. Az a stáb, amely 

a szervezésen dolgozik, korosztály és érdeklődési 
terület alapján állítja össze a programot. 

A helyszín adott Hajdúböszörmény Főtere, a 
művelődési ház és a Hajdúsági Múzeum.

A cél az volt, hogy ez a rendezvény ne kimon-
dottan a fesztivál hangulatról szóljon, hanem töb-
bet is adjon ennél.

Fontos elemei a koncertek, hiszen nagyon sok 
látgatót vonzanak. A koncertekkel kapcsolatban 
az a cél, hogy mindenképpen élő koncertekkel, 
zenekari fellépésekkel várjuk az érdeklődőket. 

„A Hajdúhét átörökített múlt, sok érzés, ami 
mi vagyunk, négy napon keresztül a Bocskai 
téren. Ez  egy ajándék, amely az újkori időszá-
mítás szerint immár huszonhatodik alkalommal 
viszi tovább az 1937-ben elindult szellemiséget. 
Változatlan a név, mégis fejlődik. A Bocskai tér 
környezetében, ahogy a Városban is újdonságo-
kat tapasztalhatunk. A Hajdúhét ennek a jelképe. 
Nem ragadhatunk le ugyanannál. Az visz előre 
bennünket, ha megőrizve a kiindulópontot, évről 
évre igyekszünk valami újat is mutatni.” Fogal-
mazott idén, 2019-ben Kiss Attila polgármester.

Az előkészületek és a szervező munka a körül 
zajlott, hogy be tudjuk mutatni, melyek a hagyo-
mányinak. Zenében, táncban, ízekben, eszkö-
zökben. 

A Hajdúhetet nem nevezhetjük fesztiválnak, 
sem koncertsorozatnak. Ugyanakkor fontos ele-
mei a látványos programok, élő koncertek. Még-
is a Hajdúhét leginkább egy hagyomány. Idén a 
XXVI. Hajdúhét alkalmával több, mint 14 ezren 
látogattak ki Hajdúböszörmény Főterére. 

Az előző évekhez hasonlóan idén is volt 
népi játszóház, ahol természetes anyagból 
készült hagyományos játékokkal játszhattak 
a kicsik és nagyok. Ezeket az eszközöket az 
érdeklődők egyébként a Szabadhajdú Köz-
hasznú Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő 
Hajdúböszörményi Tájházakban is megtalál-
ják. Folyamatos karban tartásukról és pótlá-
sukról gondoskodunk.

A slambucfőző verseny is nagy múltra tekint 
vissza. A Hajdúsági Múzeum udvarán készül a 
hagyományos étek, bográcsban. A nevezők egy-
re inkább fiatalok, akik évközben otthon, a csa-
ládtagoktól lesik el a receptet. Leírni ezt nem is 
lehet. Érezni kell az arányokat, ízeket és feltét-
lenül bográcsban kell elkészíteni. A versenyen 
érdeklődők és versenyzők is szép számmal vol-
tak. Tizenhat csapat nevezett a versenyre, melyen 
sok versenyző fontosnak tartotta a pásztorhagyo-
mányok tovább vitelét is.

A programok között természetesen a hajdú-
böszörményi tehetségek bemutatása volt a cél. 
A városban és a Sillye Gábor Művelődési Köz-
pontban működő csoportok közül a nagy múltra 
visszatekintő Bocskai Néptáncegyüttes és a Haj-
dúböszörményi Népzenei Együttes is fellépett. 

Tapasztalatok szerint különösen népszerűek 
a hagyományőrző programok. A szervezés során 
külön odafigyelünk erre, hiszen egyre nagyobb 
az igény rá a kisgyerekes családok körében is. A 
digitális világban még mindig fontosnak tartjuk, 
hogy egy-egy programon ne csak nézők, hanem 
aktív résztvevők legyenek az érdeklődők. Barátsá-
gok szülessenek, megerősödjenek a családi kap-
csolatok, a gyökerek. Ezek nélkül nincs stabil 
önismeret, amelyre a mai gyerekeknek leginkább 
szükségük van. 

Ez a mi küldetésünk, ezt fűszerezzük élő kon-
certekkel, tevékeny programokkal, idén pedig 
azzal is büszkélkedhetünk, hogy a Hajdúbö-
szörményi Mazsorett Együttes két csoportja is 
minősítő műsort tartott, amelyen kiemelt arany 
minősítést érdemeltek ki.


