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I. HAJDÚK VILÁGTALÁLKOZÓJA

J úlius 31. és augusztus 3. között változatos prog-
ramokkal zajlott városunkban az első Hajdúk 
Világtalálkozója elnevezésű rendezvénysoro-
zat, amelyet egy történész szakmai konferen-

cia nyitott július utolsó napján. A „hajdúk nyomába 
eredt” konferencián igen változatos témákat hoztak 
az előadók, amelynek anyaga a közeljövőben könyv 
formában is megjelenik. Augusztus 1-én és másodikán 
hagyományőrző csoportok varázsoltak egy csipetnyi 
15–17. századi hangulatot a mai kor emberének a vá-
rosi fürdő területén. A színpompás, látványos katonai 
bemutatók mellett több kísérő program is szórakoztat-
ta a nagyérdeműt, amelyek már augusztus elsején dél-
után elkezdődtek. Ekkor még elsősorban az aprónépé 
volt a főszerep, hiszen egy igazi népi játszótér várta 
őket, számtalan fából készült ősi játékkal, amelyeket a 
felnőttek is igen szívesen kipróbáltak. 

Hajdú eleink valószínű bajszuk alatt somolyogva 
nézhettek le a magas égből Kisasszony havának első 
napjaiban, amikor a városi fürdő területén tanyát ver-
tek a különféle katonai hagyományőrző csoportok, 
bandériumok, akiknél minden korhű volt, kezdve a 
színpompás öltözékektől az utolsó kupáig. A katonai 
bemutatóra érkezett csoportok nagyrészt magyarok 
voltak, de érkeztek vendégek Lengyelországból, Szlo-
vákiából és Csehországból is. 

A délután folyamán az erős emberek is kipróbál-
hatták magukat a Hajdú virtus elnevezésű versenyen.  
A hajdúnánási Spartacus Súlyemelő és Body Club már 
második alkalommal szervezte meg az önkormányzat-
tal közösen ezt a versenyt. A legerősebb hajdúnak ezút-
tal Pálóczi Dávid bizonyult öt induló közül.

Az ünnepélyes pénteki megnyitón a városháza előtti 
téren Szólláth Tibor, Hajdúnánás város polgármestere 
köszöntötte a résztvevőket, a 16–17. századra jellemző 
viseletbe öltözött katonai csapatokat, majd a hajdú őse-
ink tiszteletére muskétalövésekkel vette kezdetét a fák-
lyás kivonulás a gyógyfürdőbe. Már hanyatlóban volt a 
nap, amikor a díszmenet visszaérkezett, és a rendezvény-
sátor színpadán Szólláth Tibor polgármester úr, talpig 
korhű viseletben köszöntötte a vendégeket és mutatta be 
Kátai Zoltán énekmondó művészt, aki legújabb lemezé-
ről énekelt néhány megzenésített verset, 15–16. századi 
katonaéneket.

A lemezbemutató után kezdődött a NaNá Szín-
ház előadásában a Hajdú rege szabadtéri bemutató-
ja – amelynek különleges miliőt adott a környezet, a 
rendezvény, a sok korabeli öltözékben lévő katonák je-
lenléte. A szabadtéri színházi előadás után még sokáig 
pislákoltak a tábortüzek, majd végül egy rövid időre 
nyugovóra tért a tábor. 

Első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal rendezte meg Hajdúnánás városa a több napon át tartó színes rendezvénysorozatot. Az elmúlt évben 
megfogalmazott gondolat, a hajdú ősök és Bocskai István emlékének méltó ápolása, valamint a hajdúvárosok kapcsolatának erősítése idén július végén 
és augusztus első napjaiban testet öltött az I. Hajdúk Világtalálkozóján.

Csatazaj és vigalom: Változatos programok az I. Hajdúk Világtalálkozóján

Szombaton, augusztus másodikán virradt fel a nagy 
nap, amely reggeltől késő éjszakáig ígért gazdag prog-
ramot. Délelőtt 10 óra magasságában már sürgölődtek 
a gasztronómiai bemutatókra készülők. Bár Nánáson 
is nagyon sok főzési alkalom adódik, ez a mostani egé-
szen kivételes volt, hiszen a nap jellegének megfelelő-
en korabeli étkeket kellett készíteni. Sokféle különle-
ges étek készült, pl. áldosok és üstönyök, de forgott 
itt malacsült a nyárson, és meg lehetett kóstolni a 
bezermeni (böszörményi) ragulevest is.

Délelőtt 11 óra körül megindultak a hagyományőr-
ző csapatok, Magyar István Főkapitány uram vezetésé-
vel, akik a nap folyamán többször, különféle felállás-
ban színpompás csatajeleneteket játszottak el, sokszor 
bevonva a közönséget is. A fürdő vendégei, kicsik és 
nagyok egyaránt nagy élvezettel figyelték a szabadhaj-
dúk és a császári csapatok küzdelmét, sokan fülüket 
befogva próbálták tompítani az ágyúdörejek hangját. 
A csatajelenetekhez különlegesen élethű hátteret tu-
dott biztosítani a csónakázó tó nádasa, amelyből nem-
egyszer támadtak lesből a szabadhajdú csapatok.

Ezen a napon szervezték meg a hagyományos nép-
művészeti vásárt is, amelyre elsősorban helyi alkotók 
jöttek, de azért találkozhattunk más városokból érke-
zett árusokkal is. A nagy rendezvénysátor színpadán 
pedig a nap folyamán többször néptánc együttesek 
műsorát láthatták a vendégek.

A lassan-lassan leszálló estében színpompás látványt 
nyújtott a Hestia tűz- és fényzsonglőr csoport, akik 
a középkori tűzvarázslókat idézték meg műsorukkal.  
A korhű hangulatot erősítette a fáklyák sejtelmes fé-
nyénél táncolók látványa is, akik a Turba Luporum 
együttes zenéjére járták a moldvai táncokat, majd a 
nap egy fergeteges Hajdú-bállal zárult, ahol viseletbe 
öltözött vendégek ropták a táncot kivilágos-virradatig.

Vasárnap már az ünnepélyes pillanatoké volt a fő-
szerep. A hajdúvárosok képviselői további együttmű-
ködésére vonatkozó szándéknyilatkozatot írtak alá a 
város főterén, „Bocskai hadinépének” jelenlétében, 
akik ünnepélyesen puskalövésekkel tisztelegtek a 
nagy fejdelem szobra előtt.

A több napos rendezvény célja, hogy közös haj-
dú múltunkat ápoljuk, építsük, s utódaink számára 
tovább adjuk, hogy történelmünket minél közelebb 
vigyük az emberekhez és bemutassuk hajdú hagyo-
mányainkat, igen látványos volt – és mindemellett 
nem utolsósorban a fürdő vendégei kiváló szórako-
zási lehetőségeket találhattak ezekben a napokban.

(HNU)
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Bő egy hónap elteltével ismét nagy je-
lentőségű történész konferencia zajlott 
Hajdúnánáson, ezúttal a városháza dísz-
termében, az első hajdúk világtalálkozójá-
nak nyitányaként. A kiváló történészeket, 
néprajzosokat, muzeológusokat felvo-
nultató rendezvény nagy közös témája a 
hajdú múlt, a hajdú kutatás különféle te-
rületei voltak. A vendégeket, az előadókat 
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntöt-
te, aki többek között kifejtette, hogy Haj-
dúnánás város vezetése mennyire fontos-
nak tartja a múlt alapos megismertetését, 
a hajdú identitás kérdését. 

A levezető elnök Papp Klára professzor 
asszony, a Debreceni Egyetem Bölcsészet-
tudományi karának dékánja volt.

A konferenciát Buczkó József előadása 
nyitotta, aki a Bocskai koronáról tartott 
értekezés, majd mintegy meglepetésként, 
bemutatta a Bocskai Korona hasonmását, 
amely alig néhány hónap alatt készült el.

A délután folyamán igazán sokféle 
szempontok alapján közelítették meg az 
előadók a hajdú kérdést; így hallhattunk 
értekezést Illésházy István és Thurzó 
György titkos levelezéséről, akiknek nem 

„EU Önerő Alap” támogatásokban 
részesült Hajdúnánás

Sajtótájékoztató keretében jelentette be Szólláth Tibor, Hajdúnánás város 
polgármestere, hogy városunk közel 22 és fél millió forint vissza nem térí-
tendő támogatásban részesült az „EU Önerő Alap” pályázatok keretében.

A közelmúltban a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat négy közintézményén, az 
orvosi rendelő, a közétkeztetés, illetve az 
általános iskola két épületén napelemes 
rendszer kiépítésére, továbbá ez utóbbiak 
egyikének energetikai célú fejlesztésére 
nyert pályázatot. A közel 300 millió forint 
összértékű beruházás önerejének csök-
kentésére nyújt most Magyarország kor-

mánya a Belügyminisztériumon keresztül 
támogatást. A négy beruházás önerejét az 
újabb pályázatokkal sikerült a felére csök-
kenteni, hiszen a támogatási intenzitás, 
ezáltal 90% fölé emelkedett. Mindezen 
fejlesztések a környezettudatosságot és a 
fenntarthatóságot javítják Hajdúnánáson, 
és hosszú távon hozzájárulnak az üzemel-
tetési költségek csökkentéséhez is.

KEOP pályázat sajáterő támogatás

Épület Összköltség Támogatás Saját forrás Nyert 
Önerő

Bocskai Iskola,  
Magyar utca – Napelem 48 981 081 41 633 918 7 347 163 3 673 582

Rendelő Intézet – 
Napelem 53 876 931 45 795 391 8 081 540 4 040 770

Gyermekétkeztetés – 
Napelem 54 619 881 46 426 898 8 192 983 4 096 492

Napelem összesen: 157 477 893 133 856 207 23 621 686 11 810 844

Bocskai Iskola – Óvoda u. 
Épületenergetika 142 369 540 121 014 109 21 355 431 10 677 716

ÖSSZESEN 299 847 433 254 870 316 44 977 117 22 488 560

A hajdúk nyomában: Történész konferencia 
nyitotta az I. Hajdúk Világtalálkozója 
rendezvénysorozatot 
Július 31-én délután Hajdúnánás Város önkormányzata, a Doktoranduszok Or-
szágos Szövetsége, és a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori iskolája 
szervezésében került megrendezésre a hajdúk nyomában című szakmai konferen-
cia, amely bevezetője volt az I. Hajdúk Világtalálkozója három napos rendezvény-
sorozatának.

A Bocskai korona másolatának leleplezése

kis szerepük volt a zsitvatoroki béke létre-
jöttében, vagy éppen a zsitvatoroki béke 
végrehajtásáról. 

Nyakas Miklós, a Hajdúsági Múzeum 
nyugalmazott igazgatója egy nánási témát 
hozott, jelesül a hajdú-kerület első főka-
pitányáról Désány Istvánról szólt, illetve 
a nánásiak szerepéről a nemes került első 
évtizedeiben.

A délután folyamán hallhattunk még 
értekezéseket pl. a hajdúk és az ukrán ko-
zákság közötti párhuzamokról, vagy ép-
pen a hajdúk és a jezsuiták kapcsolatáról. 
Különleges volt témáját tekintve Móricz 
Péter történész, a körmendi múzeum igaz-
gatójának előadása is, aki a nyugat-dunán-
túli Körmend hajdúvárosi múltjáról szólt.

Meghívó
Szent István Napi Programok
Hajdúnánás, augusztus 19-20.
Augusztus 19–20. VI. Hazaváró Ünnep

A jó tíz évvel ezelőtt kezdődött szennyvíz-
beruházási program során a város jelentős 
részét tudta lefedni a szennyvízhálózat, 
azonban Tedej és még jó néhány belte-
rületi ingatlan kimaradt bizonyos okok 
miatt a rákötésből. A Víziközmű Társulás 
az elmúlt évben pályázatot nyújtott be az 
Új Széchenyi Terv Környezet és Energia 
Operatív Program keretében kiírt a De-
rogációs víziközmű projektek előkészítése 
című konstrukcióra. Az előkészítő sza-
kasz összköltsége 84 575 000 Ft, melyre 
a Hajdúnánás-Hajdúdorog Víziközmű 
Beruházási Társulás 71 888 750 Ft támo-
gatást nyert el. A fennmaradó 12 686 250 
Ft saját erő finanszírozásának segítése ér-
dekében a Társulás pályázatot nyújtott 
be a Belügyminisztérium által biztosított 
EU Önerő Alap Támogatásra, így az elő-
készítő projekt 100%-ban vissza nem 

2015-ben Tedej is bekapcsolódhat 
a szennyvízhálózatba
A Hajdúnánás – Hajdúdorog Víziközmű Beruházási Társulás még az elmúlt évben pá-
lyázatot nyújtott be a Derogációs víziközmű projektek előkészítése című konstrukció-
ra, amely pályázat pozitív elbírálásban részesült. A szennyvízhálózat és szennyvíztisztí-
tó telep bővítése és korszerűsítése fontos feladat, ennek előkészítő szakaszát képezi az 
a projekt, amelyet sajtótájékoztató keretében mutattak be, július 29-én a városházán.

térítendő támogatásból valósulhat meg.  
A két településen mintegy 1000 új rákö-
tést terveznek, – Hajdúnánás és Tedej 700, 
Hajdúdorog 300 – tájékoztatott Szólltáh 
Tibor polgármester úr, a Víziközmű Tár-
sulás elnöke.

A tervezés feladatait a budapesti székhe-
lyű Aqua-Vita Közmű kft. nyerte el, nyílt 
közbeszerzési pályázaton. Mint Vareha 
Beáta a program projektmenedzse re el-
mondta, az előkészítő szakaszban megva-
lósul a fejlesztésekre vonatkozó Vízügyi 
Létesítési Engedélyes Tervek beszerzése, 
valamint a pályázati dokumentáció alapját 
képező Megvalósíthatósági Tanulmány. 
Ha minden a terv szerint halad, akkor 
2015. második felében akár a konkrét be-
ruházási munkálatok is elkezdődhetnek, 
amennyiben kiírásra kerülnek a megvaló-
sítást realizáló pályázatok – tájékoztatott 
polgármester úr.

A sajtótájékoztató zárásaként aláírásra 
került az Aqua-Vita Közmű kft-vel kötött 
szerződés, amelyet Szólláth Tibor a Társu-
lás elnöke, Csige Tamás Hajdúdorog pol-
gármestere, valamint Ujváry István, a cég 
ügyvezető igazgatója látott el kézjegyével.

(HNU)

A konferencia előadásainak anyaga a 
közeljövőben nyomtatásban is napvilágot 
lát majd, ezzel ismét egy értékes hajdú-
múltat boncolgató helytörténeti-történeti 
kiadvánnyal gazdagodhat a hajdúság, és a 
magyar történettudomány. 

(HNU)

Augusztus 19. (kedd) 
 17 óra Néhai Főtiszteletű dr. Hege-

dűs Lóránt püspök úr, Hajdúnánás 
Város Díszpolgára mellszobrának 
avatása. Helyszín: Kőrösi Csoma Sán-
dor Gimnázium melletti szoborpark 
(Hajdúnánás, Szeles tér). A szobor al-
kotója Babusa János szobrászművész.

Augusztus 20. (szerdA)
 10.00 Istentisztelet a Református 

templomban és Ünnepi Szentmise a 
Katolikus templomban.

 11.00 Ünnepi megemlékezés a Ma-
gyar Államalapításról az Erődfal előtti 
téren. Beszédet mond: Szólláth Tibor 
polgármester. Az új kenyér megáldá-
sa, megszentelése és megszegése. Köz-
reműködik: az Aranyszalma Ifjúsági 
Néptáncegyüttes. 

 14.30 dr. Némethné Durkó Anna-
mária amatőr fotós kiállítása a mű-
velődési központ előcsarnokában. A ki-
állítást megnyitja: Szabóné Marth Éva 

képviselő, a MOISB elnöke. A kiállítás 
megtekinthető szeptember 16-ig.

A köztársAság téren:
 15.00–19.00 Ómagyar Hagyomány-

őrzők bemutatója (jurta állítása, kora-
beli fegyverek, viseletek bemutatója, 
íjászkodás) a művelődési Központ par-
kolójában

 16.00 a Kiskökényes Táncegyüttes 
(Dicsőszentmárton) műsora

 16.00–17.30 Játékok és fegyverbemu-
tató a Debreceni Arany-Keresztes Lo-
vagok Egyesülete közreműködésével

 17.00 Miskolci Csodamalom Bábszín-
ház: A kiskakas gyémántfél krajcárja

 18.00 a Miskolci Musical és Dal-
színház műsora

 18.45 Antal Timi műsora
 20.30 A Piramis zenekar koncertje

(Gallai P. – Závodi J. – Köves M. – 
Csoki – Vörös G.)

 kb. 22.00 a PG Csoport koncertje
 kb. 23.30 Tűzijáték
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A Nánási Vigasságok hagyományőrző 
rendezvénysorozat nagy nyitó program-
jának a Pásztorételek Főzőversenyének, a 
Hajdúnánási Gyógyfürdő adott otthont 
július 19-én.

A több mint 50 csapat főzőtudomá-
nyát húsos, húsnélküli és bio pásztoréte-
lek készítésében mérhette össze, és idén is 
ringbe szálltak a Nánás legfinomabb házi 
süteménye és a Nánás legfinomabb házi 
pálinkája címért.

A nap folyamán a készülő ételek íny-
csiklandó illatáradatában kulturális prog-
ramok is várták az érdeklődőket: Vajda 

Mária néprajzkutató a pásztoremberek 
mindennapjairól, életéről tartott előadá-
sa, Réti-Szabó Sándor és barátainak me-
sés-zenés bemutatója, a Nánási Népdal, 
Nóta és Tánc Kedvelők Egyesületének 
tagjai, a Lármafa Együttes és a Szalmaka-
lap Citera Együttes műsorai szórakoztat-
ták a közönséget.

A nap egyik fontos eseménye volt „Iz-
mos” Tóth József juhász beválasztása a 
Kendereskertben, a Hortobágy Örökös 
Pásztorai sorába, akik így ismét 12-en 
vannak.

A gyerekek számára egész napos kéz-
műves bemutatók, játszóház és népi já-
tékok nyújtottak tartalmas szórakozást, 
a felállított paravánokon pedig a pásztor-
élet emlékeiből összeállított fotókiállítást 
lehetett megtekinteni. Mindezek mellett 
múltidéző kiállítás, kirakodóvásár, és he-
lyi ízek kóstolója is szerepelt a kínálatban. 
Az elkészült ételek díjazásában a zsűrita-
gok között Szamosi Ferenc, Venesz díjas 
mesterszakácsot és a Hortobágy Örökös 
pásztorainak mind a tizenkét tagját, köz-

Az I. Hajdúk Világtalálkozójának szombati 
napján egész napos színes programkavalkád 
várta az érdeklődőket a fürdő területén.

A katonai bemutatók mellett népművé-
szeti vásár kínálta portékáit, ahol az árusok 
maguk is a hagyományoknak megfelelően 
öltöztek, ezzel is mutatva áruik színességét 
és szépségét, s egyben hovatartozását.

Láthatott köztük az érdeklődő, nézelődő, 
idelátogató kézzel készített bábokat, hor-
golt ékszereket, fafaragásokat, igazi nánási 
szalmaholmikat (kalapot, ékszereket, hasz-
nálati tárgyakat). Voltak még mindezeken 
kívül édesség- és pálinkaárusok, nemezké-

szítők, hagyományos viseleteket árusítók.
Aki az árukon kívül mindezek készíté-

sébe is bele szeretett volna kóstolni, 
an nak arra is volt lehetősége, hiszen a 
Start-Munkaprogram tagjai bemutatót is 
tartottak a bőr és a gyapjú feldolgozásá-
ból, hasznosításából.

A Nánási Portéka áruiból is lehetett a 
vásárlás mellett kóstolgatni, nézegetni a 
nap folyamán.

A népművészeti vásár árusai egész nap 
várták az érdeklődőket a fürdő árnyas fái 
alatt.

Fekete Andrea

Immár IV. alkalommal került megrende-
zésre városunkban a Hajdúknak Szépsége 
Szépségverseny. Bár több jelentkező nem 
érkezett meg, így is 14 leány vállalko-
zott a megmérettetésre. Az idő tökéletes 
volt, s a hangulathoz az előző esti Balkán 
Fanatik koncert is kellőképpen megágya-
zott. A versenyzők a reggeli regisztráció és 
a kötelező „méricskélés” után az Ifiházba 
fáradtak át ahol Görög Réka Dorottya 
modelloktató segítségével a színpadi moz-
gást, a koreográfiát gyakorolták az esti 
fellépéshez. A főtéren eközben különböző 
színpadi produkciók, gyermekműsorok 
szórakoztatták a közönséget. Estére a szép 
számú zsűri, s a még szebb számú néző-
sereg előtt megkezdődött a felvonulás. 
Először utcai ruhában, majd kétrészes 
fürdőruhában (férfi társaim kimagasló 
örömére) majd estélyi öltözetben mutat-
ták meg a hölgyek szépségüket, s idomai-
kat. Addig, míg egy-egy felvonulás között 
elmentek átöltözni a lányok, városunk, s 
testvérvárosaink tánccsoportjai szórakoz-
tatták a nagyérdeműt igen nagy sikerrel. 
Az estélyi ruhás felvonulásnál néhány szó-
ban be kellett mutatkozni a lányoknak, 
egy-két gondolatban beszélni terveikről s 
egy nagy kérdésre is felelniük kellett mi-
szerint „hogyan változtatnák meg a vilá-
got, ha lehetőségük lenne rá?

Szerencsére támogatókból, szponzo-
rokból az idén sem volt hiány: Hajdúná-
nás Holding Zrt. – Hajdúnánási Gyógy-
fürdő. Alakformáló Szalon, Angelface 
Modell Agency. Bizsumánia Ajándék 
Divatkollekció Bolt, Demeter Imre, fes-
tőművész, Mojitó-Lemon, Jámbor Edit, 
fodrász, Kakócz Lajosné (Mónika) fod-
rász, Spartacus Súlyemelő és Body Club, 
Avon helyi csoportja.
Eredmények:

I. helyezett: Murvai Klaudia
II. helyezett: Caragilov Melissa

III. helyezett: Simon Ivett
 Spartacus Body Club ajándéka: Murvai 

Klaudia
 Demeter Imre festőművész ajándéka: 

Simon Ivett
 Angelface Modell Agency különdíja: 

Síró Enikő
 Hajdúnánás Város Önkormányzat kü-

löndíja: Caragilov Melissa
 Érmihályfalva különdíja: Murvai Klaudia
 Pöstény város különdíja: Simon Ivett
 Kőszeg város különdíja: Murvai Klaudia
 Spartacus Body Club negyedéves bér-

let: Murvai Klaudia, Ruzsom Adrien, 
Ambrus Alexandra

 Közönségdíj: Murvai Klaudia

Kócsi Imre

Idén nyáron újra zeneestéket varázsoltak 
városunkba az Okkal Másokkal Ifjúsá-
gi Egyesület tagjai, valamint Varga La-
jos, aki nemcsak technikusként, hanem 
főszervezőként vett részt a programok 
megvalósításában.

Szerda esténként 8 órától igényes élő-
zenével vonzották a Művelődési Ház 
előtti térre a zene szerelmeseit, ahol min-
den korosztály választhatott a széles kí-
nálatból.

A július elején indult esték során össze-
sen 6 zenekart hallhattak az érdeklődők 
különféle zenei stílusokban, de célzottan 
akusztikus zene volt a fő szempont. Volt 
mediterrán kubai, latin-amerikai, 60-
as és 90-es évekbeli magyar és külföldi 
rockdalokat, igényes fúziós zenét játszó 

zenekar. Az ideérkező zenekarok remek 
hangulatot igyekeztek városunk főteré-
re varázsolni, még akkor is, amikor az 
időjárás kissé elijesztette a közönséget.  
A fellépő együttesek a következők vol-
tak: Malaga Quintet, Gergő és Lotti, 
Square, Kornélkül, Kalibra Kollektíva.

Az utolsó alkalommal városunk leg-
híresebb zenekara várta a rajongóit, a 
KülönKiadás zenekar, akiket mindig szí-
vesen fogad a hazai közönség.

Ugyan a Nyári Utca zenei sorozat vé-
get ért, de a szervezők várják a zenekarok 
jelentkezését hisz jövőre újra lesz és nem 
kizárható, hogy akár más városi progra-
mokban is lehetőséget kaphatnak a zene-
karok a be- illetve megmutatkozásra.

Fekete Andrea

Népművészeti vásár Pásztorételek főzőversenye 2014.

Fotó: Harsányi Zsolt

tük a hajdúnánási Máró Gábort is üdvö-
zölhettük. Az eredményhirdetésre délután 
került sor.

Hús nélküli ételek kategóriában:
 I. Nánási Betyárok – mezítlábas slambuc
 II. P-79 – paprikás krumpli
 III. Csuja Zsolt „Őrzők” – Erdélyi gánica
 Különdíj: Pesztonkák – tekerttészta leves

Húsos pásztorételek:
 I. Katona és barátai – birkapörkölt
 II. Hódos Antal – halászlé
 III. Nánási Nóta, Népdal és Táncked-

velők Egyesülete – mezítlábas köröm-
pörkölt

 Különdíj: Bocskai István Általános Is-
kola ás Alapfokú Művészeti Iskola – er-
délyi pacalcsorba

Bio húsos pásztorételek:
 I. Hajdúnánási Polgárőr Egyesület – 

kecskepörkölt
 II. Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Ki-

rendeltség – sertés köröm-csülökpörkölt
 III. Hajdúnánási Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség – pásztortűzön főtt mar-
hazsiványság a pásztorok kedvencével

 Különdíj: Tedeji Nyugdíjas Egyesület – 
juhpörkölt

Hajdúnánás legfinomabb házi süte-
ménye kategóriában első helyezést ért el 
Tóth Rudolfné, második Gupcsó Sándor-
né, a harmadik Ambrus Gáborné.

Hajdúnánás legfinomabb házi pá-
linkája kategóriában első helyezést ért el 
Reszegi Sándor, 2. Topi Sándor és 3. To-
ronyai Miklós. 

Fekete Andrea

Hajdúknak Szépsége

Zenés nyári esték
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Tájékoztatom a város lakosságát, hogy 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 413/2013. (X. 31.) 
számú, az 516/2013. (XII. 19.) számú, a 
15/2014. (I. 30.) számú és a 150/2014. 
(V. 08.) számú Képviselő-testületi Hatá-
rozatai alapján meghirdetett és közzétett 
rendezés alá vont területeire vonatkozóan 
– a településrendezési terv és helyi építési 
szabályzat módosításának véleményezési 
dokumentációja elkészült. 

A véleményezési dokumentáció meg-
tekinthető munkaidőben a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal Városfej-
lesztési és Gazdálkodási Irodájában (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám), illet-
ve a város honlapján: www.hajdunanas.hu

Hajdúnánás, 2014. augusztus 1.

Szólláth Tibor 
polgármester

Önkormányzati hírek

A Fecske időszaki irodalmi és művészeti 
folyóirat szerkesztősége várja a helyi alko-
tók prózai, dráma, lírai műfajokban ké-
szült alkotásait. a lap következő számába. 
A műveket le lehet adni a városi könyv-
tárba, Marth P. Ildikónál a művelődési 
központban, vagy Patai István levélcímére 
elküldve; 4080 Hajdúnánás, Hajdú utca 
21. sz. Érdeklődni telefonon: 06/30-245-
9665, e-mail cím: pataiz@freemail.hu

A pályázati anyagok leadási határideje: 
2014. október 10.

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza!

Egy alkotó legfeljebb 5 verssel, 2 no-
vellával, 3 rövidebb prózai művel, vagy 1 
drámai jelenettel, 5 db A/5 méretű fotó-
val pályázhat. A megjelenést illetően sze-
retnénk jelezni, hogy lektorok és a szer-
kesztő-kiadó közösen döntenek, mi kerül 
az újságba és mi nem. A színvonal tartása 
indokolja a válogatás szigorát! A Fecske 
megjelenése várhatóan 2014. decembere.

Patai István szerkesztő

„2014. július 19-én 90. születés-
napja alkalmából virágcsokorral, 
és Orbán Viktor miniszterelnök úr 
által megküldött emléklappal kö-
szöntötte Rácz Sándornét Szólláth 
Tibor, Hajdúnánás város polgár-
mestere. 

Isten éltesse sokáig Juliska né-
nit erőben és egészségben család-
ja körében!”

HIRDETMÉNY

Kelet-Európa legnagyobb röplabda után-
pótlás versenyén eddig 35 országból, négy 
földrészről vettek részt országos válogatot-
tak, egyesületek, de ez a szám folyamato-
san emelkedik – tájékoztatott Szombathy 
András, a Hajdú-Bihar Megyei Röplabda 
Szövetség elnöke, a torna főszervezője. 
Az eddigiekben több országos válogatott 
is megtisztelte már jelenlétével a tornát, 
érkeztek nemzeti csapatok Belgiumból, 
Chiléből, Grúziából, Izraelből, Katarból, 
vagy éppen Tajvanról, és természetesen 
a magyar válogatott is többször szerepelt 
a versenyen. Rajtuk kívül neves klubcsa-
patok érkeztek a hazaiakon kívül, többek 
közt az Amerikai Egyesült Államokból, 
az Egyesült Arab Emírségekből, Kínából, 
Dániából, Észtországból, Finnországból, 
Görögországból, stb. Az idei versenyen is-
mét újítanak a szervezők. A hagyományos 

teremröplabda-torna mellett 2014. au-
gusztus 21-én, városunkban nemzetközi 
leány strandröplabda tornát is rendeznek 
öt kategóriában. Szólláth Tibor a sajtótá-
jékoztatón kiemelte: a múlt év nyarán újí-
tottuk fel a meglévő két strandröplabda-
pályát és további hárommal bővítettük. 
Mindezen eredményeknek köszönhetően 
az öt pálya által immáron megfelelnek az 
országos minősítés feltételeinek és nem-
zetközi mérkőzések lebonyolítására is 
alkalmassá váltak, majd hozzátette: leg-
főbb célunk, hogy a fürdőben minél több 
sportolni vágyó közösség látogasson ki. 
Az először megrendezésre kerülő strand-
röplabda versenyt két vereséges vigaszágas 
rendszerben szervezik U13-as, U15-ös, 
U17-es, U19-es és U21-es korosztályokban.

(HNU)

Ebben az évben augusztus 17–19. között tizennyolcadik alkalommal kerül meg-
rendezésre az Eötvös Kupa nemzetközi röplabdatorna. Az idei verseny újdonsága, 
hogy a teremröplabda-torna mellett augusztus 21-én Hajdúnánáson nemzetközi 
strandröplabda tornát is rendeznek öt kategóriában – jelentette be sajtótájékozta-
tó keretében Szólláth Tibor, Hajdúnánás város polgármestere 2014. július 18-án, 
pénteken.

Eötvös Kupa nemzetközi strandröp-
labda-torna Hajdúnánáson

Felhívás – várhatóan év végén ismét 
megjelenik a Fecske

Szépkorúak köszöntése

Véradás ideje: 2014. augusztus 18 (hétfő) 
14.00–17.30
Véradás helye: Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ. Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.

Látványos programok mellett különböző egészségügyi 
szűrésekkel várunk minden kedves érdeklődőt!

A jó hangulatról retrós élőzene gondoskodik!

RETRÓ VÉRADÁS!

Véradóinknak sörrel és virslivel kedveskedünk! Segítsen beteg embertársainkon! 

JátékbArlAng: 
(10–14 éves korosztály)
 Augusztus 18. (hétfő): Tabu
 Augusztus 25. (hétfő): Gazdálkodj 

okosan!

tücsök kuckó: 
(alsó tagozatosoknak!)
 Augusztus 15. (péntek): Kézműves fog-

lalkozás: Pancsoló teknőc
 Augusztus 22. (péntek): Kézműves fog-

lalkozás: Állatkák tojástartóból
 Augusztus 27. (szerda): Készülj velünk 

a tanévre!

Minden gyereket sok szeretettel vá-
runk! A pénteki kézműves foglalkozások-
ra SZERDÁIG várjuk a jelentkezéseket!

Jelentkezés és bővebb információ: Ba-
goly Beáta, Csuja Dóra 06-52/381-620; 
06-30/427-4536.

MoziMűsor

 Augusztus 16. (szombat) 17 óra: Rep-
csik (Szinkronizált, amerikai animációs 
film).

 Augusztus 23. (szombat) 19 óra: 47 
Ronin (Szinkronizált, amerikai fantasz-
tikus kalandfilm).

Az Okkal-Más-Okkal 
Ifjúsági Egyesület programajánlója 

Jó minőségű fekete termőföld eladó!
Ár: 2000 Ft/m3 + fuvar. Tel.: 06-30/2928-492

14 | 08 | 05.

Sajtóközlemény

HajdúnánáS, dorogi u. 24. Szám alatti óvoda 
épületenergetikai fejleSztéSe valóSul meg 
HajdúnánáSon

Közel 60,06 millió forint támogatási összegből ez év nyarán elkezdődik a Hajdúná-
nási Óvoda Hajdúnánás, Dorogi u. 24. sz. alatti intézményegység épületenergetikai 
korszerűsítése. A felújítás magába foglalja a külső oldali nyílászárók cseréjét, a hom-
lokzati hőszigetelést, a világítási és a fűtési rendszer korszerűsítését a kazánok és 
a radiátor szelepek cseréjével, napkollektor és napelemes rendszer kialakításával.

A KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 azonosító számú, „Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám alatti 
meglévő óvoda épület épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva” című projekt keretében újabb nevelési intézmény épületenergetikai fejlesztése 
valósul meg, megújuló energiaforrás hasznosítására alkalmas műszaki megoldások kiépí-
tésével.
A projekt egyik része az épület hőtechnikai adottságainak javítását célozza, amely mellett 
megújuló energiaforrás (napkollektor, napelem rendszer) hasznosítása is megvalósításra 
kerül. 
A tervezett felújítási, korszerűsítési munkálatok között szerepel a homlokzati hőszigetelő 
rendszer felhordása az épületek külső falain, polisztirolhab anyagú hőszigetelő rendszer, 
illetve hőszigetelő vakolat alkalmazásával. Megvalósul a régi, még nem cserélt ajtók és 
ablakok teljes cseréje a meglévőkkel azonos kialakítású, műanyag szerkezetű, hőszigetelt 
nyílászárókkal, a meglévő födémszerkezet hőszigetelése, a fűtési rendszer korszerűsítése 
a kazánok és a radiátorszelepek cseréjével, valamint az épületvillamossági rendszer kor-
szerűsítése. 

A projekt megvalósításának köszönhetően Hajdúnánás városa egy újabb, korszerű, modern 
épületenergetikai szempontból fejlett intézményi épületben fogadhatja az új és a nyári szü-
netről visszatérő ovisokat és dolgozókat. A megújuló energiaforrást hasznosító technológiai 
megoldásoknak köszönhetően pedig hosszútávon jelentős mértékben csökkennek a telepü-
lést terhelő fenntartási és üzemeltetési költségek.

A projekt időtartama: 2014. 07. 01.–2014. 10. 31.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok
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Július 12–19 között „Porta” címmel Ifjú-
sági Képzőművészeti Alkotótábor került 
megrendezésre városunkban első alka-
lommal. A nemzetközi szinten működő 
„nagytestvér” már évek óta ad otthont 
az alkotni vágyó művészeknek nyaranta, 
akik visszatérő vendégként remek han-
gulatú táborban vesznek részt, s ebből 
merítve született az ifjabb művészeknek 
is teret engedő művésztelep gondolata, és 
megvalósulása.

Az alkotók a városunk környező telepü-
léseiről érkeztek – Nyíregyháza, Hajdúvid, 
Debrecen, Hajdúböszörmény – valamint 
Lengyelországból és a Partiumból, de ter-
mészetesen helyi alkotók is kibontakoztat-
hatták tehetségüket az egy hetes táborban.

Az Alkotóház árnyas udvara 
remek helyszínnek bizonyult, 
mely valódi ihletet adott a „Por-
ta” téma köré csoportosult alko-
tásoknak, a különböző techni-
kákkal megvalósított műveknek.

A tábor művészeti vezetője dr. 
Orosz Csaba képzőművész volt, 
a Nyíregyházi Főiskola, Böl-
csészettudományi és Művészeti 
Kar, Vizuális Kultúra Intézet, 
főiskolai adjunktusa, aki saját ta-
nítványait is elhozta kiemelkedő 

munkájuk jutalmául.
A tartalmas, munkával teli hét kiállí-

tással zárult, melyet Szemadám György 
Munkácsy-díjas festőművész nyitott meg, 
majd a telep művészeti vezetője osztotta 
meg a résztvevőkkel a „Porta-beli” gon-
dolatait. 

Városunk polgármestere Szólláth Ti-
bor a művésztelep sokoldalúsága mellett 
a közösség-formáló erőt emelte ki, mely 
a megszületett alkotásokon keresztül is 
lemérhető.

Bízva abban, hogy ez a tartalmas, alko-
tásokkal teli hét jövőre is megismétlődik, 
a város újra visszavárhatja a művésztelep 
alkotóit.

Fekete Andrea

A Magyar Látványtánc Szövetség idén is 
meghirdette a szokásos évi táncversenyét. 
Városunk gimnasztrádás lányai először a 
debreceni területi versenyen jutottak túl, 
majd Budapesten, az országos megméret-
tetésen kerültek be a legjobbak közé, így 
ismét kijutottak az Európa Bajnokságra 
mely ezúttal Székelyföldön, Székelyudvar-
helyen került megrendezésre. Rozgonyi 
Melitta táncpedagógust a Gimnasztráda 
csoport vezetőjét kérdeztük meg a 3 na-
pos bajnokság eredményéről.
 A és B kategóriában történik a meg-

mérettetés, s mi mindkettőben indultunk. 
A B kategóriába a kezdő táncosok tartoz-
nak, az A pedig a haladóké. Ezen belül 

A Repcsik című amerikai animációs film 
augusztus 16-án 17 órakor landol a 
nánási moziban. A Disney és a Pixar a Ver-
dák sikere után ezúttal a repülők világába 
kalauzolja el a nézőket. Rozsdás, a kisvá-
rosi permetezőgép a világ leggyorsabb légi 
versenyén készül elindulni. Azonban tér-
iszonya és adottságai miatt abszolút esély-
telen a győzelemre, ezért Kapitány Riley, 
a veterán katonai gép veszi a szárnyai alá. 
Az animáció látványos, a karakterek szó-
rakoztatóak, a film a Verdák rajongóinak 
figyelmébe különösen ajánlott. 

A helyi mozi augusztus 23-án 19 
órától az idősebb korosztálynak is ked-
vez, ugyanis megérkezik a 47 ronin című 
látványos amerikai fantasy kalandfilm. 
A történet egy ősi japán legendát mesél 
el: Kai (Keanu Reeves), a számkivetett 
harcos csatlakozik a gazdátlan szamurá-
jokhoz, vagyis a roninokhoz, hogy együtt 

A híradások szerint városunkban már 
1908-ban tartottak mozivetítést, 1911-
től pedig állandó helyen működött a 
mozi. A Bocskai Filmszínházat 1958-ban 
adták át a látogatók számára, s azóta az ki-
sebb-nagyobb megszakításokkal folyama-
tosan üzemel. Az elmúlt évben a 35 mm-
es filmek forgalmazásának megszűnése 
komoly gondot jelentett a filmszínház to-
vábbi működtetése terén, ezért az Okkal-

Más-Okkal Ifjúsági Egyesület technikai 
fejlesztést hajtott végre azért, hogy a mű-
velődésnek és a kikapcsolódásnak ez a for-
mája továbbra is fennmaradjon Hajdúná-
náson. A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 
alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához 
2013-ban nyújtandó támogatások jogcím 
keretében 2013 júniusában pályázatot 
nyújtott be „Az Okkal-Más-Okkal Ifjú-

Porta – I. Hajdúnánási Ifjúsági 
Képzőművészeti Alkotótábor

Gimnasztráda siker 
az Európa Bajnokságon

mi főként színpadi látványtánc, 
modern kortárstánc, illetve 
modern szólótánc kategóriá-
ban szoktunk indulni. Minden 
évben minden csoportnak leg-
alább 3 olyan koreográfiát készí-
tünk, ami nemcsak fellépéseken, 
hanem minősítő versenyeken is 
megállja a helyét. Ezek olyan fel-
tételek alapján készülnek, amik 
az adott táncműfajra jellem-
zőek. Mindegyik tánctípusnak 
vannak bizonyos szempontjai.  

A koreográfiákat úgy készítem, hogy elő-
ször kikérdezem a lányok véleményét. Sok 
függ attól, hogy milyen stílusú zenére sze-
retnének mozogni, milyen stílusú táncot 
kedvelnek. Igazából mindig ez adja meg a 
kezdő lépést. Az adott stílus formanyelvén 
készítem el a koreográfiát, nagy hangsúlyt 
fektetve a szempontokra. Igazából azon-
ban ez egy közös munka a csapattal. Fon-
tos az, hogy szeressék azt, amit tanítok, s 
meg is tudják azt tanulni, s minőségben 
versenyképesek legyenek. Egy koreográ-
fia elkészítése 3 – 4 hónap, de 6 hónap 
is eltelhet, mire versenyképessé alakul. 
Természetesen még ilyenkor is előfordul, 
hogy csiszolunk, finomítunk rajta. Cso-
dálatos, de egyúttal nagyon fárasztó volt 
ez a 3 nap – az egy híján 20 nánási leány-
nak – hiszen napi szinten 1200 versenyző 
is volt, s a bajnokság alatt több mint 400 
produkció ment le. Úgy érzem azonban, 
hogy remekül szerepeltünk, s mindent 
megtettünk a siker érdekében. A legfon-
tosabb pedig, hogy nagyon büszke vagyok 
a lányokra, s remélem hasonló sikereket 
fogunk ezután is elérni.

Az eredmények:
 Színpadi látványtánc formáció. Breath 

of life II. helyezés, különdíj
 Sport mazsorett és cheerlading. Fire – 

girls I. helyezés különdíj
 Kortárs kategória. Time II. helyezés
 Rácz Andrea szóló moderntánc. A me-

nekülés útja I. helyezés
 Rozgonyi Melitta Szóló moderntánc. 

Születésnapodra I. helyezés és különdíj

Mi megy a moziban…?

álljanak bosszút a nagyúron, aki elvette a 
szülőföldjüket, és megölte a gazdájukat. 
Látványos, fantasy elemekkel átszőtt bosz-
szúfilm, remek színészekkel. 

A Pain & Gain című amerikai akció-
vígjátékot augusztus 30-án 19 órától 
láthatjuk. A Transformers-széria és a Bad 
Boys rendezőjétől, Michael Baytől, ez-
úttal egy valós eseten alapuló sztorit ka-
punk az amerikai álomról. Miami a 90-es 
években: három személyi edző és kisstílű 
bűnöző, Daniel (Mark Wahlberg), Paul 
(Dwayne Johnson) és Adrian (Anthony 
Mackie) a nagy pénz reményében elrabol 
egy gazdag üzletembert, de bűnös akció-
juk iszonyatosan rosszul sül el. A filmet 
nyílt erőszak és groteszk humor jellemzi. 

Murvai Péter

Egy pályázati forrásnak köszönhetően 
továbbra is működik a mozi Hajdúnánáson

sági Egyesület eszközbeszerzése” címmel.  
A 4 906 161 Ft támogatási összegből közel 
3,5 millió forintot mozifilm vetítésére 
alkalmas nagy teljesítményű projektor 
és lejátszó beszerzésére fordította a szer-

vezet. Az új eszközök beüzemelését és 
a próbavetítéseket követően már kilenc 
hétvégén szórakozhattak filmkedvelő gye-
rekek és felnőttek a moziban.

Új eszközökkel bôvül az Ifjúsági Ház
A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-
ban nyújtandó támogatások jogcím keretében az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2013 júniusában pályázatot 
nyújtott be. „Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület eszközbeszerzése” címmel. A 8546689057 azonosító számon 
nyilvántartott pályázaton 4 906 161 Ft támogatást nyert. Az elnyert pályázati forrás jelentôs részét, közel 3,5 millió 
forintot olyan eszközök – mozifilm vetítésre alkalmas nagy teljesítményû projektor és lejátszó – beszerzésére fordítja 
a szervezet, amelynek révén Hajdúnánás továbbra is egyike lesz azon kisvárosoknak, amelyek a 35 mm-es filmek 
forgalmazásának megszûnését követôen is saját, mûködô mozival rendelkeznek. Az egyesület a fennmaradó támo-
gatási összegbôl az Ifjúsági Ház berendezésének és felszerelésének korszerûsítését, bôvítését valósítja meg asztalok, 
székek, vetítôvászon, és játékok beszerzésével.

Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa
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A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
műköves részlege vállalja:

• komplett egyszemélyes síremlék gyártását akciós 
130 000 Ft +áfa áron (a betűvésést az ár nem tartalmazza)


• síremlékek helyreállítását, kiemelését • járda készítését 


• sírhely gondozását • síremlék tisztítását.


Bocskai Koronával történő fizetés esetén 5% kedvezmény!

Érd.: Hajdúnánás, Liliom u. 1. (temetkezési iroda), 
vagy a 06-30-319-0492-es telefonszámon.

A Hajdúnánási Gyógyfürdő ezen a nyáron is várja 
a kikapcsolódni és gyógyulni vágyó fürdővendégeket! 
Vegye igénybe gyógyászati kezeléseinket az 
Aranyszalma Gyógycentrumban!

Színvonalas szaunaprogramjaink 
mellett próbálja ki fényterápiás 
infraszaunánkat is!

Szombati szaunaprogramunk helyett, péntekenként mostantól 
kettő szaunaprogrammal várjuk a kedves vendégeinket!

NáluNK is elKezdődött A Nyár! 
2014 július 1-től, minden nap reggel 8.00-tól este 20.00-ig tartunk nyitva! 

Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18. 
Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okulaoptika.huKeressen minket facebook-on is!

Iskolában, munkahelyen, de otthon is 
gondoljon szeme egészségére!
Védje családja szemét az okostelefonok, számítógépek, 
LED lámpák által kibocsátott káros kék fény ellen!

Válasszon
és egyéb márkás kereteink közül és így egyes komplett 
szemüvege árából most 20% kedvezményt biztosítunk!

Az akció augusztus 31-ig tart.

Mindhárom kibocsájtott SZÉP kártyát
elfogadjuk, mindhárom zsebbel!

2014.08.15-én (pénteken)
Kemencés étellel egybekötött pálinka kóstolós 

zenés est a Diófa Csárdába!
2014.08.16-án (szombaton)

ugyanígy, csak borral koccintunk!
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INGYENES EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

720 Ft
adag

Seres Erika  Tel.: 06-70/378-0817

Kemencében készített házias ízekkel „A” és „B” menü 
választékkal. Igény szerint szombat, vasárnapra is. 

 Továbbra is várom kedves vendégeinket, házi süteményekkel 
és három féle menüvel.

Korona Patika

Voltaren Dolo filmtabl. 20 db 1770 Ft 1430 Ft
Calcium Sandoz pezsgőtabl 20 db 1356 Ft 1145Ft
Exoderil Krém 15 g 1442 Ft 1220 Ft

Bocskai Korona elfogadóhely! 

www.szimpatika.hu
Boltunk szombaton 8–12-ig nyitva tart

Munkakör megnevezés Munkaköri feladat Elvárt végzettség, 
tapasztalat

CNC faipari felsőmaró 
gépkezelő 

műszaki, technológiai rajzok alapján számítógépes 
vezérlésű gépek beállítása, működésük folyamatosan 
nyomon kísérése

CNC kezelői tudás, 
1 év tapasztalat

Faipari asztalos gépkezelő műszaki, technológiai rajzok alapján gépek manuális 
beállítása, működésük folyamatosan nyomon kísérése –

Adagoló anyagmozgató a gépkezelő utasítása alapján a faipari gépek anyaggal 
való ellátását –

Anyagmozgató targoncás utasítás alapján a gépi (gyalogkíséretű vagy targoncás) 
anyagmozgatás elvégzése

targoncavezetői engedély
gyakorlat

Előszerelő
bútorok alkatrészeinek előkészítése az összeszerelés-
hez, ragasztások elvégzése, csavarok, tiplik elhelyezése, 
bútorpántok, tolózár szerelése, zárak szerelvényezése

–

Szerelő
bútorok alkatrészeinek összeállítása, a félkész alkatré-
szek, bútordarabok ellenőrzése, végső, készre szerelés 
ellátása

asztalos tapasztalat előny 

Csomagoló

bútor tartozékok egységbe készítése és csomagolása, 
bútoregységek és kész bútorok csomagolása, tartó 
és szállító tálcával való ellátása, szállításhoz tartozó 
élvédővel való felszerelése

–

Gyártáselőkészítő 
technikus

gyártási rajzok készítése, műszaki dokumentáció elké-
szítése CAD készség szintű használatával, a gyártás fo-
lyamatosságának biztosítása, gyártási hibák ellenőrzése 
és javítása

faipari technikus CAD 
készség szintű használata 3 
év tapasztalat

Készletgazdálkodó (rak-
táros)

alapanyagok minőségi és mennyiségi átvétele, érkezte-
tése, kész termékek kiadása, komissiózás, raktári rend 
kezelése, raktári folyamatokhoz kapcsolódó adminiszt-
ratív feladatok elvégzése

számítógépes tudás admi-
nisztráció

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

Új üzemrész megnyitása, 
új munkahelyek teremtése a Kézmű Nonprofit Kft. 

Hajdúnánás üzemében!
A Kézmű Nonprofit Kft. Hajdúnánás Üzemében faipari bútor összeszerelő üzemrészt nyit, 

melyhez felvételt hirdet! A jelentkezőket az alábbi munkakörökbe várják:

Munkaviszony, munkaidő: Határozatlan idejű, rész- vagy teljes munkaidős foglalkoztatás
Munkavégzés helye: 4080 Hajdúnánás, Polgári út 0855/15.
Munkába állás: szeptembertől, folyamatos kezdéssel
Munkakör betöltésének feltételei: Megváltozott munkaképességű munkavállaló jelentkezése esetén:
 A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv vagy Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvélemény, ame-

lyen a következő minősítések egyike szerepel: B1, B2, C1, C2, D, E,
 OOSZI, ORSZI, NRSZH szakvélemény, amelyen nem szerepel minősítés, azonban a következő ellátások 

egyikét folyósítják részére: rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás, rokkantsági járadék, rehabilitációs 
járadék,

 Fogyatékossági támogatásban részesülés
Jelentkezés: Önéletrajzát kérjük, szíveskedjék megküldeni 
az allas@kezmu.hu mail címre. Visszajelzést a meghallgatásra 
kiválasztott jelölteknek tudunk küldeni.

OTP 
Lakástakarékkal 
könnyebben 
megvalósíthatja 
álmait!

Magas 
hozammal 
és állami 
támogatással

EBKM:
14,38%*

*A 14,38% EBKM állami támogatással, 50%-os számlanyitási díjkedvezmény mellett, 4 éves Hozam Plusz 
szerződéssel (45 havi betét-elhelyezéssel) havi 20 ezer forint betétbefizetés esetén érhető el (EBKM állami 
támogatás nélkül 1,98%). A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A részletes feltételek 
megtalálhatók a bankfiókokban és a honlapon közzétett Általános Szerződési Feltételekben és a Hirdetményekben. 
Az OTP Lakástakarék Zrt. megbízásából az OTP Bank Nyrt. jár el.

Számlanyitási akcióink részleteiről, illetve további termékajánlatainkról érdeklődjön ügyintézőnknél.
Részletek: www.otplakastakarek.hu • 06 1 366 6888
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban
Felelős kiadó: Juhász Beáta ügyvezető • Főszerkesztő: Rigó Tamásné • Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda
E-mail: hajdunanasi.ujsag@nanasholding.hu • Tel.: 06/70-372-1517, 52-382-400
Hirdetésszervező: Szabó Endre • 06-30-523-6848 • Nyomás: Litográfia Nyomda • ISSN 1215-9689

AutÓAlKAtrÉszeK A leGJOBB árAKON!
Kenőanyagok, autófelszerelések, akkumulátorok, 

karosszériaelemek, gumiabroncsok, autóvillamosság, 
vegyi termékek, alkatrészek a legjobb árakon, raktárról 

vagy 4 órán belül több ár és minőségi kategóriában!

ÚJ!
Ajánljuk figyelmébe!

175/65r14 strial, eu nyári gumi 9 800 Ft
205/55r16 strial, eu nyári gumi 13 500 Ft
12V45AH Akkumulátor J.P. 2 év garancia 9 900 Ft

Mannol Germany motorolaj 10W40 4l 3 900 Ft
rowe Germany motorolaj 10W40 4l 4 900 Ft
total Quartz motorolaj 10W40 4l 5 500 Ft

Mesfém KFT. Hajdúnánás, Dorogi u. 7. • Tel.: 52/570-575, 52/570-576
Mobil: 06-20/9818-920 • E-mail: mesfem@gmail.com

http://mesfem.uw.hu

Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa

Pályázati forrásból újul meg az IPOSZ székház 
A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében a Hajdúnánási Ipartestület Egyesület 2013 
júniusában pályázatot nyújtott be „A Hajdúnánási Ipartestület székházának korszerûsítése, szolgáltatásainak fejlesztése” címmel. Az IPOSZ a 8546688164 azonosító számon nyilvántartott pályázatán 16 711 724 Ft 
támogatást nyert, melybõl a szervezet Attila utcai székházának energetikai korszerûsítése és felújítása történik meg.

Kedves Vásárlóink! 
Folyamatosan megújuló laptop, monitor
és számítógép készletünkkel és további
kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz,
karbantartás és vírusirtás! 

Hajdúnánás, Dorogi út 2. 1. emelet 2.
E-mail: nanaspc2013@gmail.com
Telefonszám: 06-70/358-5891
Weboldal: www.nanaspc.hu

Megkezdte felkészülését az NB I/B-és női 
kézilabda csapat, ennek apropóján idéz-
zük fel az elmúlt bajnoki szezont Molnár 
András edzővel. A tavalyi év egy nagyon 
fontos célkitűzése volt a rengeteg saját ne-
velésű játékosból csapatot kovácsolni. Sej-
tettük, hogy valahol a középmezőnyben 
fogunk végezni, ez így is történt. Azt gon-
dolom ez a fajta adaptáció sikeres volt, hi-
szen nagyon sok játékosnak adtunk lehe-
tőséget folyamatosan, akik nagyrészt éltek 
is a bizalommal. Végül is nagyon kétarcú 
volt a bajnokság, hiszen a szoros mérkőzé-
seket nem tudtuk megnyerni, ez elsősor-
ban rutintalanságnak köszönhető. A sima 
mérkőzéseket ahol jobbak voltunk, tehát 
játékerő alapján a mögöttünk lévő csapa-
tokat sikerült megvernünk. Sajnos előt-
tünk lévőkből kevesebbet így ez a nyol-
cadik helyet eredményezte. Amire akár 
büszkék is lehetünk, hiszen egy olyan mag 
van kialakulóban, akik nagyon hosszú 
időre lerakhatják az alapjait a hajdúnánási 
női kézilabdázásnak és hát azt gondolom, 
hogy átlag életkorban is ott vagyunk az 
első háromba, hiszen szerintem nagyon 
fiatal a társaság, nálunk már a 20–21 éves 
játékos is öregnek számít. Úgy hogy ezen 
a vonalon megyünk tovább így én összes-
ségében elégedett voltam a tavalyi évvel, 
de talán egy-két bravúr jó lett volna, ha 

Női Kézilabda NB I/B sikerül, de ezek elmaradtak, bízunk ben-
ne, hogy ebbe a szezonba sikerül, bár azt 
tudjuk, hogy az utóbbi évek legerősebb 
bajnoksága várható ránk. Íme, a tabella a 
2013–2014-es felnőtt bajnoki szezonról
 Kit emelnél ki a csapatból az elmúlt 

szezonból?
 Igazán kimagasló teljesítmény nem 

volt a csapatban egy-egy mérkőzésen 
esetleg volt, inkább azokról beszélnék, 
akiknek a beépítése sikerült, hiszen a 
múlt évben a Martinek Emőkéből stabil 
játékos vált végre. Vagy Kovács Krisztinek 
nagy szerepet tudtam szánni a védeke-
zésben, Takács Petra nagyon sokszor jó 
teljesítményt tudott nyújtani a balszélen, 
Lakatos Erika védőtevékenységére tudok 
kitérni. Tehát azt gondolom, hogy vannak 
olyan fontos dolgok, amik meghatározták 
az elmúlt szezont azokat kell kiemelni, 
akiknek sikerült beilleszkedni a felnőtt 
csapatba és stabil teljesítményt nyújtani.
 Mi várható a következő szezonba, 

vannak-e új játékosok?
 Vannak nálunk játékosok az biztos, 

hogy a fiatal játékos Dudás Georgina Kis-
várdáról hozzánk fog érkezni és vissza fog 
játszani kettőssel az NB II-be. A junior 
csapatba nagyon sokat fog segíteni, illet-
ve a hozzáállását látva a felnőtt csapatba 
is megpróbál helyet teremteni magának. 
Mellette Mikula Dóra a beállós helyén, 
aki biztos érkezőnek számít. Megemlíte-

ném még Simsik Szintinát, aki egyelőre 
sérült és Szilágyi Nikolettet a kapuban. Az 
ő sorsuk még egyelőre nem tudjuk, hogy 
mi lesz. A többiek ugye, konkrétan a ta-
valyi csapat teljesen egybe maradt, amire 
büszkék vagyunk, hogy senki nem akart 
elmenni. Sajnos a tavalyi évben a beál-
ló pozíció nem tartozott az erősségeink 
közzé. Jobb átlövő pozícióba szerettünk 
volna erősíteni, de minőségi játékost nem 
sikerült, és hát a kapuba is ránk férne az 
erősítés. 

Végül is alakulóban van a csapat, és, 
hogy erősebbek leszünk-e azt majd meg-
mutatják az eredmények. Nagyon nehéz 
évad vár ránk és ennek megfelelően dol-
gozunk. 

 Mik az elvárások a vezetőségnek erre 
a szezonra?
 A vezetőség is látja, hogy egyelőre az 

erősítés nem úgy sikerült, ahogy szerettük 
volna és látják azt is, hogy az utóbbi évek 
legerősebb bajnoksága következik. Így a 
vezetőség egyelőre egy erős középmezőnyt 
határozott meg, ami véleményem szerint 
egy 5–9. hely lehet, de szerintem az 5. 
hely óriási bravúr lenne. Megpróbáljuk a 
lehető legjobb helyezést elérni. Mindenki-
nek megvan a saját arspoétikája. Van, aki 
igazolni akar, mi nevelni. Bízom benne, 
hogy a középmezőnyt sikerül elérnünk.
 Köszönöm az interjút, és sok sikert 

kívánok a 2014–2015-ös bajnoki szezonra.
Kovács Balázs

 J. Gy. D. V. Dob. Kap. P.
1. Szeged KKSE 24 22 1 1 717 586 45
2. Orosházi NKC 24 16 2 6 653 620 34
3. Kispesti NKK 24 16 1 7 675 590 33
4. Vasas SC 24 14 2 8 716 630 30
5. Inárcs-Örkény KC 24 14 1 9 654 610 29
6. Nyíradonyi VVTK 24 13 2 9 634 584 28
7. Szent István SE Építők 24 10 4 10 615 605 24
8. Hajdúnánás Termál SC 24 10 1 13 647 610 21


