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ugusztus első hétvégéjén ismét 
katonai hagyományőrző csopor-
tok találkoztak Hajdúnánáson a 

III. Hajdúk Világtalálkozóján, akik pedig 
velük tartottak azok jó néhány évszázadot 
visszarepültek időben, egészen a 16. szá-
zad végéig. Augusztus 5-én este a hagyo-
mányőrző csapatok színpompás viseletek-

ben, teljes hadfelszereléssel, kardokkal, 
baltákkal, muskétákkal, pikákkal vonul-
tak végig a városon. Képviselve volt itt a 
16–17. századi hazai „haderő”, azaz haj-
dúk, császári zsoldosok és nem utolsósor-
ban törökök. Idén nem pusztán köszöntés 
és díszlövés volt, hanem igazi harcra is sor 
került; a hajdú seregeknek ugyanis meg 
kellett védenie, majd felmentenie a várost 
az ellenséges török csapatoktól. Négy év-
századdal ezelőtti élt őseink valószínű mo-
solyogva sodorintottak egyet bajszukon, 

hiszen annál a bástyafalnál álltak helyt a 
késői utódok, ahová anno éles helyzetben 
is visszavonult a város lakossága, a temp-
lom körül kiépített bástyafal mögött. 

A sikeres csata után a találkozó ünnepé-
lyes megnyitójára került sor a főtéren, 
ahol Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat közgyűlésének elnöke és 
Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármes-
tere köszöntötte a katonai csapatokat és 
a nagyszámú érdeklődőt. Ezt követően a 
hadbafogadás ünnepélyes pillanatai kö-

vetkeztek, melynek során a hajdútelepü-
lések polgármesterei, alpolgármesterei, 
képviselői vették át a csapatok tisztelet-
beli vezetését, majd a fáklyás felvonulást 
követően a Nemzeti Színház nagysikerű 
előadását a Betyárjátékot tekinthette meg 
a közönség.

A találkozó másnapján a kulturális és 
gasztronómiai programok mellett látvá-
nyos, korhű katonai bemutatók színesí-
tették a napot, hiszen akik kilátogattak 
a Hajdúnánási Gyógyfürdő fesztiválte-
rületére a 16–17. század csata jelenetek 
kavalkádjában találták magukat. Az idén 
megrendezett világtalálkozónál sem volt 
más a cél, mint élethűen bemutatni a 
bandériumok, a kor hagyományait, emel-
lett pedig a látványos fegyver- és harcbe-
mutatókat is. A programsorozaton több 
mint 200 katonai hagyományőrző vett 
részt, a hazaiak mellett érkeztek csapatok 
Lengyelországból, Szlovákiából, Ausztriá-
ból és Csehországból is.

A nap folyamán volt hadijáték, katonai 
kiképzés, termelői és népművészeti vásár, 
várfundáló, pikás, muskétás és tüzérsé-
gi bemutatók, népi játékok kavalkádja, 
gasztronómiai különlegességek, apród-
iskola, fegyverbemutató. Ismét vendége 

Középkori csaták, vigalom, fáklyás felvonulás, tábori mulatozás, gasztronómiai 
különlegességek, színházi est, népi játszóház – ezt mind átélhették azok, akik idén 
is ellátogattak Hajdúnánásra a Hajdúk Világtalálkozójára augusztus 5–7. között.

AAAAAA
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volt a rendezvénynek Mónus József több-
szörös világrekorder íjászunk is, akit elkí-
sért két kiváló, többszörös bajnok tanít-
ványa, Prokaj Kiara, és � a Mónus László 
is. A napszállta utáni, sötétben leadott, 
korántsem veszély nélküli világító lövé-
sei sokakat megborzongatott. A délutáni 
órákban a világtalálkozó újdonsült, a né-
hány hét alatt rengeteg kedvelőt magához 
vonzó kabalája, Nevenincs Kapitány is 
kihirdette nevét, aki Duhaj Kapitányként 
üdvözölte rajongóit. 

A gasztronómia, de kiváltképpen a sör 
kedvelőinek jelentettek igazi élvezetet a 
Békésszentandrási Szent András Sörfőzde 
termékei, azaz a prémium minőségű kéz-
műves sörök. 

A találkozó egyik különlegessége volt, 
hogy valódi pákász-falut láthattak az ér-
deklődők a csónakázó tó partján, ősi 
eszközökkel, varsával, szigonnyal, vejszé-
vel, lopótökből készült edényekkel. Bár a 

pákászat inkább a Sárrét vidékére volt jel-
lemző, de városunk életében is egykoron 
szerepet játszott a vízivilág, hiszen sokszor 
meglátogatta a szeszélyesen kanyargó Ti-
sza ezt a vidéket is. Még a18. század elején 
is nagyon sok vizes terület volt a határban, 
oklevelek szólnak arról, hogy az Előháton 
telepük volt a halászoknak. 

A nap a Tabulatúra Együttes koncertjé-
vel és a Harcosok Táncosainak előadásával 
zárult egy fergeteges táncház keretében. 
A programsorozat vasárnap hadijátékkal 
és tábori istentisztelettel zárult.

Az immár harmadik alkalommal meg-
rendezett Hajdúk Világtalálkozójának 
idén sem titkolt célja és szándéka volt, 
hogy a nagy és kis hajdútelepüléseket 
felkutatva a hajdú azonosságtudat és ösz-
szefogás jegyében a településeken élőket 
egyfajta kulturális és művészeti találkozó-
ra invitálják Hajdúnánásra. 

Találkozzunk jövőre is!
HNU

Fotó: Encziné Varga Andrea

Huj-Huj-Haj Hajdúnánás!
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A három művészeti ág legaktívabb tagja 
ezen a nyáron is a néptánc tanszak volt. 
Alig fejeződött be a tanév az 5. éve a Vá-
rosi Sportcsarnokban megrendezett nagy-
szabású és emlékezetes Néptánc Vizsga- és 
Gála előadását követően néptánc pedagó-
gusaink már Sátoraljaújhelyen rendezték 
a Cinegelábúak Néptánccsoport sorait. 
A Duna Televízió Felszállott a Páva gyer-
mek tehetségkutató versenyén Szilágysági 
táncával jelentkező hagyományőrző kö-
zösség a max. elérhető 70 pontból 62-t, 
a 2 szólista produkció, melyet a Bohács 
Bence- Rab Nóra és a Nagy Marcell- Rab 
Réka páros neve fémjelzett 60–60 pontot 
gyűjtött be. Ez az adásba kerüléshez ke-
vés, de újabb büszkeségre és tapasztalat 
gyűjtésre kiváló volt. Már június közepé-
től egymást érték a nevesített csoportjaink 
néptánc szakmai táborai köszönhetően az 
áldozatkész, fáradhatatlan néptánc peda-
gógusoknak.

A sikeresen elnyert NTP-s pályázat � -
nanszírozásával Makkai Andrea és Már-
ton Attila vezetésével Cserépfalun táboro-
zott a Cinegelábúak közössége. Meghívott 
koreográfus-oktató páros segítségével a 
Gömöri tájegység szép, új táncával gaz-
dagodtak, mely az új tanévben kerül szín-
padra. Júliusban két csoport is Nagykál-
ló-Harangodon gazdagította tánctudását 
és közösségi élményeit. Név szerint az 
Aranyalma és Aranyvessző csoportok tán-
cosainak egyesített tánckarának sátrai tar-
kították a rétet, melyekből csak egy hajnali 
vihar tudta kikergetni i� ú lakóit. Itt már 
Bedő Melinda kollégánk is csatlakozott a 
táboroztató tanárok sorához. Szilágysági 
dallamoktól és a táncoktól zengett a Ha-
rangodi domboldal.

Őket követték az Aranyszalma I� úsági 
Néptánccsoport táncosai, akik az erdélyi 
Magyarózd szép táncrendjével ismerked-
tek csoportvezető tanáraik irányításával, 
valamint újabb meghívott oktatópáros 
közreműködésével. Nemcsak az új tánc-
renddel, de egymással is ismerkedtek az i�  
csoport tagjai, hiszen az új tanévben a ré-

giek már együtt táncolnak a volt Bocskai 
Apródjai kiválóságaival.

Az elmúlt tanév kiemelkedő művészeti 
munkájának elismeréseként a Falvak és 
Városok Szövetsége jóvoltából, a Hajdú-
nánás Városi Önkormányzat támogatá-
sával 16 válogatott néptáncosunk még 
eltölt 5 szép napot a Balaton partján, a 
Csopaki Néptánc Táborban. Ők a ma-
gyar tenger illatával érkeznek meg az első 
tanítási napra.

Az augusztus is tartogatott eseményeket 
és feladatokat: Makkai Andrea és Bistey 
Attila néptánc tanáraink a Hajdúk Világ-
találkozójához kapcsolt Szórvány Prog-
ram mintegy 60 határon túli magyarjának 
tartott interaktív bemutatót a Hajdúság 
dal- és tánckultúrájáról. A tanárnő és pár-
ja még egy remek hangulatú táncházzal is 
gyarapította a találkozó programját. 

És a hab a néptáncosok tortáján, hogy 
Márton Attila tanár úr remek kezdemé-
nyezésére az 50. Debreceni Virágkarnevál 
esti néptánc gáláján együtt lép színpadra a 
Debreceni Népi, a Főnix és a Hajdúnáná-
si Aranyszalma I� úsági Együttes!

A Bocskai AMI tanévkezdése a május-
júniusi beiratkozásokkal elkezdődött és 
folytatódik az alábbiakkal: 2016. szep-
tember 1. 17.00-kor a VMK színházter-
mében a Bocskai AMI tanévnyitó ün-
nepsége lesz mindhárom művészeti ág 
növendékeinek és a tisztelt szülőknek.

2016. szeptember 8. 17.00 ugyanott: 
Szülői Értekezlet minden érdeklődő csa-
ládnak elsősorban a művészetoktatásba 
először jelentkezőknek a gondviselők teen-
dőiről, költségekről, kedvezményekről stb.

Ezúton is tájékoztatjuk az érdeklődő 
családokat, hogy 2016. szeptember 8-ig 
van még lehetőség korlátozott létszámban 
jelentkezni a néptánc a klasszikus és nép-
zene, ill. a festészet-gra� ka tanszakokra.

Érdeklődni, jelentkezni a szaktanárok 
személyes megkeresésével lehet a fenti ha-
táridőig bezárólag.

Bistey Attila

Bennem régóta érlelő-
dik az a gondolat, hogy 
írjak arról, hogy milyen 
volt egyszer régen, na-
gyon régen hajdúnánási 
diáknak lenni. Ahogy 

nőtt bennem a megírás vágya, úgy bővült 
a láthatár. Egyre inkább éreztem, hogy az 
„én” és a „mi” átfedi egymást, s ha tanári 
portrékat varázsolok elő a múltból, ah-
hoz kell egy nagy színes háttér-szőttes is, 
melyben az én emlékeim csak mozaikok. 
Ez a bizonytalan és mégis bátor vállalko-
zás tulajdonképpen így nőhet egy ezerar-
cú képvarázzsá. Más az „enyém” és más 
a „Tied”. Mindenkiben új mozaikokkal, 
napocskákkal, csillagocskákkal; másutt 
szürke felhőkkel és fekete lyukakkal bő-
vülhet a megütött akkord. 

Remélem, hogy visszaemlékezésem sok 
iskolatársamban kimondott és ki nem 
mondott szavakká, rábólintásokká, taga-
dásokká, álmokká, írásokká válnak. Na-
gyon szeretném, ha folytatása lenne az én 
emlékidézésemnek! 

Aki időutazásomnak társa akar lenni, 
azt meghívom magammal az 1950-es és 
60-as évek hajdúnánási általános iskolájá-
ba és gimnáziumába

[…]
Összeszorul a szívem, amikor a tanár-

portrék közül „Tante Vali” nevét leírom. 
Rejtélyes volt az érkezése Hajdúnánás-

ra, és torzó a távozása.
Úgy ment el, hogy nem tudtam elkö-

szönni Tőle, s nem tudtam megköszönni 
Neki, hogy Ő nyitotta meg az utat a né-
met szakos tanári pályám felé. Most meg-
köszönöm, amit akkor elmulasztottam, s 
most elköszönök Tőle. „Fogalompár” vol-
tak ők ketten Hajdúnánás történetében. 
Egy igazi bárónő és férje: egy igazi lovas-
sági tábornok: Báró Vidák Valéria és Pa-
dos Gusztáv lovassági tábornok.

Hogy hogy került egy bárónő és egy lo-
vassági tábornok Hajdúnánásra?

Csupán történelmi ismereteinket kell 
egy kicsit leporolni, s már soroljuk is a 
kulcsszavakat: a Rákosi-rendszer kitele-
pítési politikája, az elhurcoltak, a kito-
loncoltak, a hortobágyi, a tedeji kény-
szermunkások, a megbélyegzettek, a 
„malenkij robot áldozatai… Nevek és a 
névtelenek ezrei.

A „sors” különös kegyeltjei megóvta 
ezt a házaspárt Szibériától és Recsktől, és 
„megajándékozta” őket egy barátságosabb 
száműzetéssel, mint amilyen a fent felso-
rolt iszonyatok voltak. Tulajdonképpen 
ajándékba kaptak egy kis hajdú városban 
egy pöttöm albérleti szobát. Vali néninek 
nem csupán Guszti bácsi öregségének ezer 

gondját kellett felvállalnia, hanem egy 
első pillanatra kilátástalannak tűnő hely-
zetben megfelelő életfeltételeket kellett 
tudni kettőjük számára biztosítani. Vali 
néni életösztönéhez inspirációnak elég 
volt egyetlen német könyv, illetve kellett 
egy város, amelyik kiállt a kivitelezhetet-
lennek tűnő terv megvalósításához: a né-
met nyelv oktatásához. Képzelj magad elé 
a nyelvi laborok világában egy kuckósított 
csoportfoglalkozást, mint magánórát!

Hogy milyen volt Tante Vali, mint 
bálkirálynő-bárónő, azt nem tudom, de, 
hogy milyen volt, mint diploma nélkül 
oktató német tanárnő, azt tudom. S ez 
előtt a német tanárnő előtt fejet hajtok.

Csöppnyi szobájukba németül tanulni 
akaró gyerekeket toboroztak. S a csapat 
egy-kettőre megalakult! Kiállt mellettük a 
város vezetése, hiszen elküldte erre a külö-
nórára a gyereküket a rendőrkapitány és 
az orvos; a gyógyszerész és az állatorvos; 
a csizmadia és a postás; a tsz-elnök és a 
varrónő.

És akkor valami nyelvoktatási-mód-
szertani csoda történt, amit az alterna-
tív idegen nyelvoktatás is nagybetűvel 
ír. Létrejött a tankönyv nélkül oktató, a 
nyelvtant mellőző irányzat, a szóbeliség 
primátumának nagy „projektje”. Azt is 
mondhatnánk, hogy csupán egy varázsü-
tés kellett és megvalósult az élet diktálta 
modern nyelvoktatás. Ha jó idő volt, a 
ligetbe vonult ki a csoport, ahol csak né-
metül beszéltünk játék közben. Ha jött a 
karácsony, Guszti bácsi motivációs céllal 
gyártotta az üdvözlő lapokat; mi pedig 
összebújva a mini-tanteremben dalol-
tunk, mondókáztunk, társasjátékoztunk. 
Persze csak németül. Jó mókának tartot-
tuk a rendhagyó tanórákat. Persze a gim-
náziumra azért bőven hagyományozott 
Tante Vali házi feladatokat: a száműzött 
nyelvtant, hiszen arról fogalmunk sem 
volt, hogy hány igeidő van a németben, 
vagy, hogy mit jelent a melléknévrago-
zás lehetetlen rendszere. Mi akkor csak 
beszéltünk és játszottunk. Szerencsére a 
gimnáziumi oktatás helyre tette a hiányzó 
nyelvtani egységeket.

Különös volt a „tandíj-rendszerünk” 
is: APEH-mentes disznóölési kóstolók, a 
vegyszermentes, bio-szüreti � nomságok, 
vasárnapi ebédek.

Kár, hogy gyakran változott a csoport 
felállása. Sokat vesztettek, akik lemorzso-
lódtak. De ők is jó szívvel emlegetik külö-
nös nyelvi közösségünket. 

Én büszkén jelentem: Tanárnő! Német 
szakos tanár lettem… Köszönöm.

Kósáné Oláh Júlia
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annak valamelyik szeletkéjéről. Lehet, hogy csak úgy magának, az íróasztal-
� ókjának; de lehet, hogy gyermekeinek; sőt az is meglehet, hogy a költő szavai 
nyomán azt érzi valaki, hogy „Nem mondhatom el senkinek, / elmondom hát 
mindenkinek”. (Karinthy Frigyes)

 NOSZTALGIA FILMKLUB
 2016. augusztus 29. (hétfő) 14.00
 FILMKLUB

– 2016. szeptember 5. (hétfő) 17.00 
Jurassic Park

– 2016. szeptember 19. (hétfő) 17.00 
Jurassic Park 2.

 Várunk szeretettel minden � lmkedve-
lőt, hogy kötetlen baráti társaságban 
megvitassák a � lm nyújtotta élménye-
ket. A részvétel ingyenes.

 A részvétel ingyenes.

Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület 
programajánlójaprogramajánlójaprogramajánlójaprogramajánlójaprogramajánlójaprogramajánlója  JÁTSSZ AZ IFIHÁZBAN!

 Hétköznapokon 14.00 és 20.00 kö-
zött lehetőség nyílik darts, biliárd, 
pingpong és társasjátékok használatá-
ra az I� házban. A játékok használata 
ingyenes, de előzetes bejelentkezéshez 
kötött. Részletes információ hétköz-
napokon 9–20 óra között személyesen 
a Teleházban, a 06-52/381-620-as va-
lamint a 06-20/919-0838-as telefon-
számon, illetve az info@okmasok.hu 
e-mail címen kérhető.

Okkal-Más-Okkal 
I� úsági Egyesület
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A III. Hajdúk Világtalálkozójának első 
estéjén különleges produkció várta a ren-
dezvény helyszínére kilátogatókat. Be-
tyárjáték címmel egy koncert, � lm, szín-
ház, táncjáték – 4 az egyben volt látható 
a szalmabála székekkel kialakított szabad-
téri színpadon.

A fővárosi Nemzeti Színház előadásá-
ban Ferenczi György és a Rackajam 
együttes kíséretével olyan „élő, videoklip-
szerű, zenés � lm” tárult a nézők szeme elé, 
melyben nem a megszokott színpadi kép- 
szereplők, párbeszédek, kellékek szolgál-
tak a történet megjelenítésére, hanem egy 
narrátor által felolvasott alap különböző, 
egymástól látszólag eltérő zenei stílusok 
táncos és � lmes egyvelegével.

Szomjas György, a darab rendezője – 
aki a Kopaszkutyát is rendezte anno – ál-
lította össze a dramaturgiát, melyet � lm-
bejátszások és autentikus táncok kötöttek 
össze, olyan előadók tolmácsolásában, 
akik egyszerűen fogalmazva igen-igen 
sokat tettek már le a néptáncmozgalom 
asztalára. Szomjas szerint: „A rockoperá-
ban oldalt áll a zenekar, vagy a zenekari 

Nagyboldogasszony napja, augusztus 15-e 
a Boldogságos Szűz Mária mennybevitele 
főünnep a Mária-ünnepek között. XII. 
Piusz pápa hirdette ki 1950-ben hitté-
telként, hogy a „Boldogságos Szűz Mária 
földi életpályája befejezése után testével és 
lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőség-
be” – írják. Krónikák szerint Szent István 
e napon ajánlotta Magyarországot a Szűz-
anya oltalmába, (ezért nevezi a katolikus 
egyház Szűz Máriát Magyarország égi ol-
talmazójának, vagyis Patrona Hungariae-
nek), s e napon hunyt el 1038-ban.

Ehhez az ünnephez igazodva augusz-
tus 9–15-ig Boldogasszony tábor volt az 
Aranyszalma Alkotóházban.

A tábort Szabó Antónia, a Debrecen-
ben élő képzőművész és Orosz Adél so-
mogyi nemezes szervezte azzal a céllal, 
hogy a hajdúsági pásztorművészetet hite-
les helyen tanulmányozhassák és tovább-
vihessék mintakincseit saját alkotásaikba. 

Közel két éve annak, hogy Marth P. Ildikó 
elküldte hozzám készülő darabjának nyers-
változatát. Emlékszem, milyen kedvtelve 
ízlelgettem a szöveget, s próbáltam magam 
elé képzelni a majdani színpadi megjelenést.

Két évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy 
megnézhessem az előadást. És még csak 
utaznom sem kellett érte. A darabot házhoz 
hozták. Ez év nyarán ugyanis Mátészalka 
adott otthont annak az amatőr színjátszó 
fesztiválnak, melynek keretében műsorra 
tűzték a „Csillag és liliom”-ot is. S bár ere-
detileg aznap egy jótékonysági esten kellett 
volna részt vennem, mégis a Szentpétery 
Zsigmond Kulturális Központ színházter-
mét választottam, ahol kiváló előadással ho-
norálták elkötelezettségemet a nánási NaNá 
Színház előadóművészei. 

A történelmi múltba visszatekintő zenés 
játék az Árpád-kor utolsó századának vész-
terhes éveit idézi meg. IV. Béla királyunk 
uralkodásának zaklatott éveit, ezen belül is 
Béla lányának, Margitnak a legendáját dol-
gozza fel – így üzenve a jelen generációjának 

A „szellemi táplálkozás” mellett tehát a 
közös alkotások, a nemezelés és a selyem-
festés folyamataival, fajtáival, valamint a 
szalmafonással a Helyi Sajátosságok dol-
gozóinak segítségével ismerkedtek.

Esténként vetített képes előadásokat 
tartott Szabó Antónia Viselet és viselke-
dés, illetve Évkör és művészet témakö-
rökben. Az előbbi főleg az Alföldhöz, il-
letve a női viseletekhez kötődött, az utóbbi 
a magyar népművészetből és az úgyneve-
zett „magas művészetből” merített.

Mindezek mellett Szántai Lajos nép-
mese- és magyarságkutató művelődéstör-
ténész is tartott előadást a Nagyboldog-
asszony ünnepének gondolataival.

A tábor egy napján a résztvevők el-
látogattak a Hortobágy területén fekvő 
Vókonya-puszta Pásztorszentélyébe, aho-
vá Makoldi Sándor, az egész építmény 
megálmodója kísérte és vezette a csapatot, 
aki a szentély valamennyi képét, freskó-
ját, kőfaragását bemutatva mondta el a 
gondolatait, az építés fázisait, a freskók 
jelentéseit, a Nap járásával összefüggő 
fény-árnyék tartalmait.

Az alkotótábor fő tevékenységei mellett 
jutott idő a közös éneklésekre, az ünnep-
hez kapcsolódó Mária dalokra. A résztve-
vők az ország különböző helyeiről érkez-
tek (szám szerint 12-en, de az előadásokon 
illetve a kiránduláson „külsősök” is részt 
vettek), s a tábor végére megállapítható: 
jól érezték itt magukat, tetszett nekik a 
városunk, a templomok, a műemlékek, az 
itt élők.

Tartalmas hetet töltöttek el olyan szel-
lemet és testet átmozgató közös mun-
kával, mely gazdagította őket tudásban, 
műveltségben, szellemiségben.

Fekete Andrea

A III. Hajdúk Világtalálkozója – hasonlóan az előző két évihez – idén is egy törté-
nész konferenciával vette kezdetét augusztus 5-én. A tudományos konferencia elő-
adói ezúttal is a hajdúmúlt különböző területeit vizsgálták, különös tekintettel a 
Hajdúkerületre, a hajdútelepekre, a haditechnikára, a viselet- és életmódtörténetre. 

Társadalom és hadtörténeti Társadalom és hadtörténeti Társadalom és hadtörténeti 
tudományos konferencia Hajdúnánáson tudományos konferencia Hajdúnánáson tudományos konferencia Hajdúnánáson 
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árokban játszanak, de nálunk természete-
sen középen. A mögöttük kifeszített vász-
non � lmbejátszásokat látunk, máskor a 
táncosaink árnyjátékot adnak elő a vászon 
mögül. Narrátor, amolyan 19. századi ki-
kiáltó segíti a nézőket, hogy könnyebben 
követhessék a történetet.”

Az előadás egy dalciklus, mely egy be-
tyártörténetet jelenített meg a Kukorica 
Jancsi betyárrá válásával kezdve. Táncok-
ból láttunk Galga mentit, Kalotaszegit és 
szatmárit hagyományos öltözékükkel és 
táncstílusaikkal.

A közel másfél órás darab nézői nem 
unatkoztak, aki azért ment ki, amit a da-
rabtól várt nem csalódott, sőt része volt 
a vastapsnak, amivel a produkciót jutal-
mazták.

Fekete Andrea

Több éve hagyomány már, hogy a Debre-
ceni Egyetem tudós tanárainak, történész 
hallgatóinak részvételével évente legalább 
két-három alkalommal különböző tema-
tikájú történész konferenciát tartanak 
Hajdúnánáson.

Az idei nagy városi rendezvény, a III. 
Hajdúk Világtalálkozója ismét alkalmat 
adott arra, hogy történészek, néprajzosok 
találkozzanak augusztus 5-én, délután a 
Városháza dísztermében. A Debreceni 
Egyetem és Hajdúnánás városa közötti 
stratégiai együttműködés már sokadik 
esemény ezúttal is a hajdúvárosok, a haj-
dúsággal összefüggő különböző témák 
köré szerveződött. A szervezők fő célja, 
hogy az egyre magasabb színvonalú ka-
tonai hagyományőrző fesztivál minőségét 
tovább javítsák tudományos háttérkutatá-
saikkal. 

A megjelent vendégeket, előadókat 
Csiszár Imre alpolgármester úr köszön-
tötte, aki többek között kiemelte az egye-
tem és Hajdúnánás stratégiai együttmű-
ködésének jelentőségét. 

A tudományos ülés levezető elnöke ez-
úttal Forisek Péter történész, a Debreceni 
Egyetem oktatási dékánhelyettese volt, 
aki köszöntőjében kiemelte az egyetem 
küldetését múltban és jelenben, kapcso-
latát városunkkal. 

A konferenciát Nyakas Miklós törté-
nész, a Hajdúsági Múzeum nyugalmazott 
igazgatójának előadása indította, A haj-
dúvárosok parasztvármegyéje címmel. Az 
előadás során érdekes dolgot tudhattunk 
meg az ún. parasztvármegyéről, amely 

a parasztság önvédelmi szervezete volt 
a közbiztonság fenntartása érdekében a 
török hódoltság idején és még ezután is 
rövid ideig a 16–18. század idején. Főleg 
a hódoltsági területen a hadjáratok út-
vonalán és a peremvidékeken működött, 
ahol a nemesi vármegye intézményei 
nem működtek, vagy nem voltak elég 
hatékonyak. Nyakas Miklós előadásában 
sok párhuzamot vont a parasztvármegye 
és a hajdúvárosok „parasztvármegyéje”, 
azaz a Hajdúkerület között. A nagyrészt 
protestáns vallású, kálvinista hajdúváro-
sok sajátos kiváltságokat élveztek a 18. és 
19. században. A középfokú közigazgatási 
egységnek számító Hajdúkerület élén álló 
főkapitányt maguk választhatták, akár-
csak az egyes városok tisztikarát. Sajátos 
kiváltságaikból adódóan önálló közigaz-
gatással, adóigazgatással és büntetőbírás-
kodással rendelkeztek, pallosjoguk is volt. 
Az előadás további részében is sok érde-
kességet, példát hallhattunk a Hajdúke-
rület sajátos jogállásáról, a hajdúvárosok 
életében betöltött szerepéről.

A plenáris előadást követően értekezés 
hangzott el két hajdúvárosi főkapitány 
Buday István és Szemere László életéről, 
a regéci uradalom településeinek helyze-
téről és a hajdúk számának megoszlásáról, 
a sarkadi hajdúk portyáiról a Rákóczi 
szabadságharc idején, valamint Kemecse 
község és a hajdúk kapcsolatáról. A kon-
ferencia záró előadása a hajdúk részvételét 
mutatta be népünk különböző szabadság-
küzdelmeiben 1514-től 1848-ig.

HNU

az emberről, az isteni szándékról, a megma-
radás esélyéről.

Remek dramaturgia, feszes dialógusok, 
kitűnő zene, töprengésre késztető dalszöve-
gek, ragyogó színészi játék, megkapó színpa-
di háttér, korhű kosztümök – és lenyűgöző 
előadás. Mindehhez csak gratulálni tudok a 
darab megálmodójának – írójának, rendező-
jének – Marth P. Ildikónak,valamint a zene-
szerzőnek, Kazár Pálnak és az előadás vala-
mennyi szereplőjének, közreműködőjének, 
háttérmunkásának. Jó érzés volt a nézőtéren 
ülve a szülővárosomból érkezők előadásában 
gyönyörködni.

Oláh András

Mátészalkát is Mátészalkát is Mátészalkát is 
meghódította meghódította meghódította 
a Csillag vagy liliom a Csillag vagy liliom a Csillag vagy liliom a Csillag vagy liliom a Csillag vagy liliom a Csillag vagy liliom 
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Az autós, motoros és kerékpáros balesetek 
visszaszorítása és a vezetéstechnikai tudás 
bővítése céljából a KPM-NÁNÁS Kft., 
a Hajdúnánási Rendőrkapitányság és 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
közlekedésbiztonsági napot szervez 2016. 
szeptember 10-én, szombaton 8–14 óra 
között Hajdúnánáson a Pető�  u. 82. sz. 
alatt lévő műszaki vizsgaállomáson. 

A nyílt nap célja, hogy a közlekedők 
széles rétegeinek gyalogos, kerékpáros, 
gépjárművezető, utas � gyelmét ráirányít-
sa a biztonságos, balesetmentes közleke-
désre, annak megelőzésére és felhívja a 
� gyelmet a szülői példamutató magatar-
tás fontosságára. A programon közleke-
désbiztonsági szempontból díjmentesen 
átvizsgálja a társaság a járműveket, mo-
torokat, kamionokat, mezőgazdasági jár-
műveket és a kisebb beállításokat is elvég-
zi szintén díjtalanul. 

A nyílt napon bárki bővítheti vagy 
frissítheti elméleti és gyakorlati tudását: 
ügyességi versenyeken, közlekedési elő-
adásokkal, bemutatókkal, KRESZ tesztek 
kitöltésével.

Mindemellett a vizsgaállomás a részt 
vevők között egy új kerékpárt is kisorsol. 

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat

Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegy-
zője pályázatot hirdet a Hajdúnánási Kö-
zös Önkormányzati Hivatal költségveté-
si ügyintézői álláshelyének betöltésére.
 A közszolgálati jogviszony időtartama:
 2016. október 1-től kezdődő határo-

zatlan idejű közszolgálati jogviszony
 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
 A munkavégzés helye: 4080 Hajdúná-

nás, Köztársaság tér 1.
 A munkakör betöltője által ellátandó 

feladatkörök:
Analitikus nyilvántartás, főkönyvi köny-
velés, beszámolók és jelentések készítése, 
valamint számlázási feladatok az önkor-
mányzat és a Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal vonatkozásában.

 Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapításá-
ra és a juttatásokra a közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény (Kttv.) rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:
– Felsőoktatásban szerzett gazdaság-

tudományi, közszolgálati, műszaki 
menedzser, gazdasági agrármérnöki, 
jogi, szakképzettség; vagy felsőok-
tatásban szerzett szakképzettség és 

Közlekedésbiztonsági Közlekedésbiztonsági Közlekedésbiztonsági Közlekedésbiztonsági Közlekedésbiztonsági Közlekedésbiztonsági 
nyílt nap Nánásonnyílt nap Nánásonnyílt nap Nánásonnyílt nap Nánásonnyílt nap Nánásonnyílt nap Nánáson

gazdaságtudományi, statisztikai, in-
formatikai, műszaki, logisztikai fel-
sőfokú, illetve mérlegképes könyvelő 
szakképesítés; vagy gazdasági közép-
iskolai végzettség; vagy középiskolai 
végzettség és gazdaságtudományi, 
statisztikai, banki ügyintézői, infor-
matikai, műszaki, logisztikai, mene-
dzserasszisztens szakképesítés,

– számítógépes felhasználói ismeret 
(Word-, Excel-, internet-használat),

– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet.
Az elbírálás szempontjából előnyt je-

lent az államháztartási könyvelésben való 
jártasság és a közigazgatásban szerzett 
szakmai tapasztalat.
 A pályázat részeként benyújtandó 

iratok, igazolások:
– három hónapnál nem régebbi erköl-

csi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget, szakképesítéseket 

igazoló dokumentumok másolata,
– fényképpel ellátott szakmai önélet-

rajz a Kttv. 5. mellékletében foglalt 
adattartalommal.

 A munkakör betölthetőségének leg-
korábbi időpontja: 2016. október 1. 

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. szeptember 14.

 A pályázati kiírással kapcsolatosan in-
formációt dr. Kiss Imre jegyző nyújt, az 
52/381-411/104 mellék telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-

nánási Közös Önkormányzati Hivatal 
címére történő megküldésével. (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.)

 Kérjük a borítékon feltüntetni az adat-
bázisban szereplő azonosító számot 
13681-1/2016., valamint a munkakör 
megnevezését: költségvetési ügyintéző.

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírá-
lásának módja, rendje:

 A pályázókat Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat Jegyzője és Polgármestere 
együtt hallgatja meg. 

 Ezt követően történik a jegyző döntése 
alapján – a polgármester egyetértésével 
– az ügyintéző kinevezése.

 A pályázat kiírója fenntartja a jogot, 
hogy a pályázati eljárást eredményte-
lenné nyilvánítsa.
– A pályázat elbírálásának határideje: 

2016. szeptember 28.
– A pályázati kiírás további közzététe-

lének helye, ideje: www.hajdunanas.
hu – 2016. augusztus 19.

 Hajdúnánási Újság – 2016. augusz-
tus 25.

– A KÖZIGÁLLÁS publikálási idő-
pontja: 2016. augusztus 22.

– A pályázati kiírás közzétevője a Köz-
szolgálati Személyzetfejlesztési Fő-
igazgatóság (KSZF)

– A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által a KSZF részére megküldött ada-
tokat tartalmazza, így annak tartal-
máért a pályázatot kiíró szerv felel.

Dr. Kiss Imre jegyző

A magyar nép köztudottan lovas nemzet. 
A gyerekek megismertetése a lovaglás kul-
túrájával, a ló megismerése és megszeret-
tetése, a magyar lovasok utánpótlás neve-
lése a célja évek óta az ismételten sikeres 
évet záró Martinek Lovasudvarnak. Már 
6. éve, 2011 óta rendeznek a gyerekek 
számára az iskolai időszakokon kívül tá-
borokat kezdő és haladó szinten is. Idén 
nyáron 6 turnussal működött nyári lo-
vastáboruk, ahol 150 gyerek töltött el 
1–1 hetet nemcsak országunk különböző 
tájegységeiről érkezve, hanem a világ más 
pontjairól is (pl.: Dubai, Izrael, Auszt-
ria, Szlovákia, Csehország, Németország, 
Franciaország, EAE, USA)

Lovastábor HajdúnánásonLovastábor HajdúnánásonLovastábor HajdúnánásonLovastábor HajdúnánásonLovastábor HajdúnánásonLovastábor HajdúnánásonLovastábor HajdúnánásonLovastábor HajdúnánásonLovastábor Hajdúnánáson
A gyerekek a táborban szoros időbe-

osztásban és állandó napirend szerint 
ismerkedtek a lovaglás szabályaival, mód-
szereivel (naponta 2-szer lovagoltak), be-
kapcsolódtak a lovak körüli munkákba, 
megismerkedtek a Lovasudvar területén 
található házi állatokkal (kecske, racka-
juh, bütykös lúd).

Pihenésképpen kézműves foglalkozá-
sokon vettek részt, ahol újrahasznosított 
anyagokból készítettek használati- és 
dísztárgyakat, valamint kikapcsolódhat-
tak a Lovasudvar területén található fa 
játszótéren. A gyerekekkel lovasoktatók 
és felügyelő tanárok foglalkoztak a tábo-
rokban, ahol minden turnus végét egy 
családias hangulatú rendezvénnyel zártak 
bemutatván a szülőknek, barátoknak, 
ismerősöknek a táborban elsajátított is-
mereteiket. A gyerekeket látván a napok 
végén jóleső fáradtság és boldog elége-
dettség jellemezte az arcukat. Jól érezték 
magukat a táborokban, hisz jó levegőn, 
hasznosan teltek napjaik.

Az év táborainak zárásaként a Martinek 
Lovasudvar tulajdonosa Martinekné Var-
ga Ágnes a Hajdúnánási Lovas Klubbal 
együttműködve 2016. szeptember 17-én 
egy Lovas Ügyességi Versenyt szervez, ahol 
több évre visszamenőleg a náluk tanult is-
mereteiket mutatják be majd a gyerekek.

Fekete Andrea

Az idei esztendő – immáron a második is, 
– az első világháború vagy, ahogy nagy-
apáink emlegették, a Nagy Háború száza-
dik évfordulójára való emlékezés jegyében 
telik. De centenáriumi ez az év abban a 
tekintetben is, hogy az akkori világ leg-
nagyobb népmozgása zajlott le éppen a 
háború miatt. 

Székely népünkről van szó, akiknek 
egy román, eleink szóhasználatában oláh 
katonai támadás miatt százezreknek kel-
lett elhagyniuk szülőföldjüket. Egy évszá-
zaddal ezelőtt ezekben a napokban nehéz 
időket kellett átélnie a végtelenségig ki-
szipolyozott népünknek, köztük székely 
testvéreinknek. 

Az elkövetkező néhány héten ezekről 
az időkről kívánunk tájékoztatást adni, 
tekintettel arra, hogy Hajdúnánás városa 
Csíkszeredával karöltve közösen emléke-
zik meg a székely menekülés és befogadás 
történetéről.

Lássuk hát, mi is történt éppen egy év-
százada ezekben a napokban.

„Az erdélyi közönség – írja visszaemlé-
kezéseiben Betegh Miklós Erdély kor-
mánybiztosa, – állandóan a román tá-
madás lehetőségével foglalkozott, de igazán 
senki nem készült reá.” A helyzet azonban 
egyre súlyosabbá vált. Gróf Tisza István 
miniszterelnök 1916 július elején memo-
randumban kérte az uralkodót, „küldjön 
elrettentő katonai erőt a keleti határra, 
mivel a román veszély nagyon komoly, 
és bármely pillanatban aktuális lehet.” 
A románok úgy ítélték meg – akik eddig 
kívül maradtak a háborún, zsebükben az 
oroszok területi ígérvényével, amely Ro-

Centenáriumi évCentenáriumi évCentenáriumi évCentenáriumi évCentenáriumi évCentenáriumi évCentenáriumi évCentenáriumi évCentenáriumi év mánia új határát a Tisza vonalánál jelölte 
volna ki –, közel van a központi hatal-
mak (Ausztria és Németország) veresége, 
ezért augusztus 17-én Bukarestben titkos 
szerződés keretében csatlakoztak az An-
tanthoz. A román koronatanács ülésén 
Bratianu miniszterelnök ekképpen fogal-
mazott: „Ki tudja, vajon a századok során 
lesz-e még egy ilyen kedvező pillanat, mint a 
mostani.” Ezt a kedvező pillanatot a romá-
nok nem halasztották el. 1916. augusztus 
27-én este 9 órakor Bécsben átadták a 
hadüzenetet. Az I. Károly helyébe lépő új 
román király, Ferdinánd parancsára pedig 
a román csapatok betörtek a Kárpátok 
alig-alig őrzött hágóin, hiszen katonáink 
ekkor a keleti és a nyugati hadszíntereken 
ontották vérüket.

„A hadüzenettel egyidejűleg Románia 
nekizúdította teljes mozgósított haderejé-
nek háromnegyed részét” – írja ugyancsak 
Erdély kormánybiztosa. Nos, ez a kipi-
hent román hadsereg egyszerűen hátba 
támadta a védtelen székely társadalmat. 
Beözönlött 18 keleti hágónkon több mint 
420 ezer katona. Bár a belügy- és a hon-
védelmi minisztérium kidolgozott erre az 
eshetőségre egy evakuálási tervet, ám „az 
ellenséget még sohasem látott nemzedék, 
mint az égő házban rekedt emberek, elvesz-
tette fejét.” (Betegh Miklós)

Igen, egy nép menekült százezer szám-
ra, mégpedig augusztus utolsó és szep-
tember első napjaiban. Be az Alföldre, az 
ország belsejébe, hogy fedélhez és élelem-
hez jussanak.

Következő számunkban kálváriájukról, 
és befogadásukról emlékezünk meg.

Buczkó József
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– csoport kategóriában, erős mezőnyben, 
valamint Melitta felnőtt – színpadi lát-
ványtánc – szóló kategóriában versenyzett.

Mivel a fellépések a késő esti órákban 
kerültek megrendezésre, így a nap többi 
része színpadi hajak és smink elkészí-
tésével, készülődéssel, melegítéssel telt. 
A felnőtt csoport kortárs koreográ� ájá-
val lépett színpadra először, majd gyors 
öltözés után Melitta következett, így az ő 
táncát már az összes gimnasztrádás együtt 
nézte és izgult érte. 

Az eredményhirdetésre éjfél körül 
került sor, ahol már mindenki nagyon 

fáradt volt, de megérte 
a várakozás, ugyanis fel-
nőtt csoportunk Európa 
bajnoki ezüst, Melitta 
pedig Európa bajnoki 
aranyat hozott haza. 

Az utolsó napon a két 
csoport közös koreog-
rá� át mutatott be. Az 
izgalmunk már fogyott, 
de a lelkesedésünk nem 
hagyott alább, így ezt a 
táncot is legjobb tudá-
sunk alapján adtuk elő. 
Az eredmények kihirde-
téséig már nem kellett 
sokat várnunk, azonban 

még egy kis közös táncolásra volt időnk, 
a többi csapattal együtt, amíg a zsűri meg 
nem érkezett. 

A közös produkciónk színpadi lát-
ványtánc – látványtánc – formáció kate-
góriában indult „Bukott angyalok” című 
koreográ� ájával, mellyel Európa bajnoki 
második helyezést szereztünk, ám ez sen-
kit nem keserített el. 

A verseny után, este indultunk haza. 
Összességében nagyon eredményes ver-
senyt hagyhattunk magunk mögött. A szü-
lők és családtagok hétfőn hajnalban várták 
itthon, Hajdúnánáson, a kissé fáradt, de 
elégedett táncosokat. 

Végül, de nem utolsó sorban, ezúton 
is szeretnénk megköszönni a Hajdúná-
nási Gimnasztráda támogatóinak, hogy 
folya matosan segítik csapatunk munkáját, 
és ebben az évben is támogatták csopor-
tunkat, hogy részt vehessünk ezen a ver-
senyen.

Mindezek után csoportunk már több 
kategóriában is háromszoros Európa baj-
noki címet tudhat a háta mögött, amire 
a sok munka után nagyon büszkék va-
gyunk, szülők, táncosok és vezetők együtt!

Egy kis pihenés után szeptemberben 
új lendülettel folytatjuk a munkát, ahova 
szeretettel várunk minden érdeklődő tán-
cos palántát a beiratkozásra szeptember 
5-én délután a művelődési központba!

Lejegyezte: Kócsi Imre

A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura 
Nonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlója

 Augusztus 25–28.: Moto-Rock Wee-
kend Motoros Találkozó
Bulizz velünk a nyár utolsó hétvégéjén!

Kapunyitás: 
augusztus 24. (szerda) 15.00
Motoros felvonulás: 
augusztus 27. (szombat) 13.00

 Kirakodás, 600 négyzetméteres sörsá-
tor és vetélkedők várják vendégeinket!

 Koncertjeink:
Szerda

18.00 Farkas Family Band
20.00 Kerozin
22.30 Ismerős Arcok
00.00 Mátrix

Csütörtök
18.00 Retronome
20.00 Superstereo
22.30 Intim Torna Illegál
00.00 Reálmen

Péntek
18.00 Radar
20.00 Ossián
22.30 Kowalsky meg a Vega
00.00 AB/CD

Szombat
17.00 Betonlégy
19.00 Twister
20.30 Dorothy
22.30 Road
00.00 Rockin’Rock Cats

Jegyárak:
 Szerda–csütörtök–péntek–szombat: 

7000 Ft
 Csütörtök–péntek–szombat: 
 6000 Ft
 Péntek–szombat: 5000 Ft
 Minden napra a koncertjegy: 3000 Ft
https://www.facebook.com/
motorockweekend/?fref=ts
Információ: 06 (30) 747 2791
Búcsúztasd velünk a nyarat!

 Szeptember 6. (kedd) „Séta az egyko-
ri Hajdúnánáson” kiállítás Füz Lász-
ló és Szólláth Zoltán archív fotóiból a 
művelődési Központ kis előcsarnoká-
ban. Megtekinthető: október 4-ig.

 Augusztus 26. (péntek) 20.30: a Traf-
� k Band koncertje. Debreceni akusz-

tikus zenekar, rock&roll-lal, pörgéssel, 
hegedűvel, sok-sok élettel. 

 A belépés díjtalan!
 Szeptember 3. (szombat) 17.30: Soni-

dera – egy kis Latin-Amerika
– a Nána Táncstúdió műsora
– zumbaoktatás
– a sel� e verseny eredményhirdetése
– „Mañana” – Mátai András előadása 

Kolumbiáról.
 „Mañana”, azaz „Majd holnap!”. Ko-

lumbia a világ egyik legboldogabb 
országa. Talán épp ez a ráérős, nyu-
godt életforma a titok. Vagy a csodás 
idő és a gyönyörű nők. De semmi-
képp sem a drogok, amiről leginkább 
ismerik a dél-amerikai országot. Ez 
ugyanis már egy másik Kolumbia. 
Mátai András, az utazgatok.hu oldal 
szerzője legalábbis így vélekedik két 
év bogotai élet után.

– latin táncok tanulása debreceni Tur-
mix Tánciskola oktatóinak segítségével

– latin zenei koncert
– latin party
A részvétel díjtalan!

 Szeptember 9. (péntek) „30up” ret-
roparty. 

 Idézd fel a 80-as, 90-es évek hajdúná-
nási diszkóinak hangulatát! Nem csak 
30-asoknak, 40-eseknek! 
Belépődíj: 500 Ft

 Sel� e verseny!
 Készíts sel� et! Legyen minél viccesebb, 

minél ötletesebb!
 A képet küldd el számunkra a privát 

üzenetben a Kéky Lajos VMK face-
book oldalára, vagy az info@nanas-
vmk.hu e-mail címre. A legjobb képet 
díjazzuk! 

 Az elkészült sel� ek szeptember 3-án, a 
latin délutánon a Pinceklub udvarán 
kiállításra kerülnek, ahol a közönség is 
szavazhat a legjobban sikerült képre!

A Magyar Látványtánc Szövetség min-
den évben két versenysorozatot rendez, 
és mi a Hajdúnánási Gimnasztráda tán-
cosai, szokásainkhoz híven idén is részt 
vettünk a tavaszi versenyeken. Csapatunk 
2016. június 30-án, csütörtökön indult a 
Szlovákia területén található Léva városá-
ba, ahol az előzetes Országos Bajnokság 
kvali� kációján továbbjutva részt vettünk 
a VII. Magyar Látványtánc Európa Baj-
nokságon.

Két csapatunknak (junior és i�  csapat), 
válogatott triónknak, és vezető edző szó-
listánknak is sikerült kiváló eredménnyel 

eljutnia idáig, így összesen 18 hajdúnánási 
táncos képviseltette magát ezen a verse-
nyen. Az utazás hosszadalmas, de izgalom-
mal teli volt, ugyanis junior csoportunk, 
valamint triónk Berki Szabina, Csiszár 
Dorottya és Fekete Georgina, már az ér-
kezés napjának estéjén versenyeztek szín-
padi látványtánc – látványtánc – csoport 
kategóriában „Legyünk barátok” című 
koreográ� ájukkal, valamint színpadi lát-
ványtánc – látványtánc duó/trió „Pezsdülj 
fel” című vidám produkciójukkal.

Nagy örömünkre mindkét produkció-
val Európa bajnoki első helyezést értek el, 
ami az ő részükről is hatalmas siker, hi-
szen hat másik csapattal együtt küzdöttek 
a dobogó felső fokáért. 

A következő napunk pihenéssel és ki-
kapcsolódással telt. A szállásunk mellett 
található fürdőben töltöttük el a délutánt, 
ahol mindenki nagyon jól érezte magát. 
Az este folyamán még jobban összeko-
vácsolódott a társaság, beszélgettünk, 
kártyáztunk, és közösen együtt hangolód-
tunk a következő napra és a még hátralé-
vő megmérettetésekre. Az edzőnk Melitta 
mind � zikálisan, mind mentálisan fon-
tosnak tartja a csapat felkészülését, ezért 
gyakran ülünk össze közös beszélgetésekre 
és lelki tréningre a versenyek alkalmával.

Szombaton a felnőtt csapat, és az edző, 
Rozgonyi Melitta mérettette meg magát. 
Felnőtt csapatunk felnőtt – kortárs tánc 

A Hajdúnánási Gimnasztráda táncos lányai számtalan versenyt tudhatnak maguk 
mögött s nagy örömünkre mindig kimagasló eredményekkel térnek haza. Szoká-
sukhoz híven most is lázasan készültek a nemrégiben megrendezett szlovákiai Eu-
rópa Bajnokságra. Rozgonyi Melittát a csoport edzőjét s két táncosát Dobozi Otíli-
át illetve Dallos Nagy Lucát kérdeztük az útról, az élményekről s az eredményekről.

Szlovákiában is remekelt Szlovákiában is remekelt Szlovákiában is remekelt Szlovákiában is remekelt Szlovákiában is remekelt Szlovákiában is remekelt 
a Gimnasztrádaa Gimnasztrádaa Gimnasztrádaa Gimnasztrádaa Gimnasztrádaa Gimnasztráda

 2016. szeptember 10-én (szomba-
ton) 8–12 óráig az I� házban.

 Várunk mindenkit szeretettel, aki ol-
csó, de jó állapotban lévő kismama-, 
baba- és gyerekruhákat, babakocsit, 
babakelengyét, játékokat, könyveket, 
kiegészítőket, és sok más kinőtt, vagy 
megunt „kincset” keres és/vagy kínál.

 A belépés és az árusítás ingyenes, de a 
korlátozott férőhely miatt az árusítás-
hoz asztalt kell foglalni.

 Asztalfoglalás szeptember 5-től hét-
köznapokon 9–20 óráig személye-
sen, vagy a 06-52/381-620-as és a 
06-20/919-0838-as telefonszámon 

Bababörze Bababörze Bababörze ––– használt baba- és  használt baba- és  használt baba- és 
gyerekholmik vására az Ifi házbangyerekholmik vására az Ifi házbangyerekholmik vására az Ifi házbangyerekholmik vására az Ifi házbangyerekholmik vására az Ifi házbangyerekholmik vására az Ifi házban

lehetséges. A börzét kizárólag magán-
személyek számára rendezzük, ezért ke-
reskedők jelentkezését nem fogadjuk!

Okkal-Más-Okkal 
I� úsági Egyesület
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Telefon: 06-30/871-5771
Web: termalpanzio.hu

BOCSKAI
ÉTTEREM ÉS SÖRÖZŐ
Hajdúnánás, Fürdõ út 3. 

Szolgáltatásaink:
• A’la carte rendelések • Napi ebédajánlat, 
elvitelre is • Hideg- és meleg ételek elvitelre
• Rendezvények lebonyolítása: családi ünnepek,
esküvők, eljegyzések, ballagási ebédek és vacsorák, 
vállalati rendezvények, konferenciák

DE! a megszokott  helyen várjuk ügyfeleinket!
Műszaki vizsga (motorkerékpár, személyautó, teherautó, 
 kamion, mg-i járművek, autóbusz)
Erede� ség vizsga Tachográf-illesztés és -hitelesítés (analóg és digitális)

KPM-NÁNÁS K� . Hajdúnánás, Petőfi  u. 82. 
Telefon: 52/570-542  E-mail: kpm.nanas.k� @gmail.com

MEGÚJULT A MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS�

 új névvel
 új tulajdonossal
 új személyzettel
 hosszabb 
 nyitva tartással
 (7–16 óráig)

Hőszigetelő anyagok gyártásával és forgalmazásával foglal-
kozó Társaságunk dinamikusan fejlődő csapatába keresünk 

munkatársakat az alábbi pozícióba:

OPERÁTOR

Elvárások: 
• minimum alapfokú iskolai végze� ség
• 3 éves szakmai tapasztalat 
• rugalmasság, megbízhatóság, felelősségteljes, 
 elköteleze�  személyiség
• 3 műszak vállalása

Előny: 
• lakatos vagy villanyszerelői végze� ség
• targoncavezetői jogosítvány
• gépkezelői, gyártásban szerze�  tapasztalat

Amit kínálunk:
• hosszú távú munkalehetőség
• Cafeteria
• dolgozók lakhatásának és hazautazásának támogatása
• preferált szakképze� ség után járó bérpótlék
• előrelépési lehetőség, karrierlehetőség
• nyelvtanfolyamok, szakmai képzések

Munkavégzés helye:
• Balatonfűzfő 

JELENTKEZÉS:
Szakmai önéletrajzzal az alábbi elérhetőségeken: 

5091 Tószeg, Parkoló tér 21.
E-mail: csak.gabriella@bachl.hu

KUTYA IVARTALANÍTÁSI AKCIÓ!
Jelenleg 17 kölykünk van, pedig négynek most 
találtunk gazdit, nem győzzük az otthont ke-
resni nekik. Szeretnénk megelőzni néhány fe-
lesleges szaporulatot, ezért úgy döntöttünk 
ivartalanítási akciót írunk ki. Lehetőségeinkhez 
mérten, de legalább 10 szuka kutyát szeretnénk 
ezen az őszön ivartalanítani Hajdúnánáson. Leg-
inkább rászoruló családok jelentkezését várjuk 
az alábbi telefonszámokon: 06-30/185-0174 
és 06-30/185-0194. Egyeztetés mindenképpen 
személyes megbeszélés alkalmával. 

Szojka Beáta
Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány 

Hirdessen Ön is a 
Hajdúnánási Újságban!

Ez itt az Ön
hirdEtésénEk a hElyE!

Szerviz, ahol a 40 év tapasztalat Önnek dolgozik!
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Nálunk vegetáriánus menüt is rendelhet! 
Keressen minket a Facebookon! 

Nálunk vegetáriánus menüt is rendelhet! 

Látogasson el Erzsike Süteményes Házába is a Hunyadi u 7. sz. alatt! 
Sütemények, Torták, Rétesek, Pogácsák!  Tel.: 06-30/681-0390 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
BR-PLASTIK KFT. 

Szúnyoghálók,
redőnyök, 

párkányok készítése, 
forgalmazása! HA A BR-PLASTIK MEGOLDJA, NEM LESZ RÁ TÖBB GONDJA!

Nyílászáróink 6 kamrás, 70mm-es profi lokból 
és K=1,0 hőáteresztésű üveggel kerülnek kivitelezésre! 
 INGYEN FELMÉRJÜK
 INGYENESEN ÁRAJÁNLATOT KÉSZÍTÜNK
 INGYENESEN BEÉPÍTJÜK AZ ÖN LAKÁSÁBA

Nyílászáróink 6 kamrás, 70mm-es profi lokból 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA, 
FORGALMAZÁSA, BEÉPÍTÉSE GARANCIÁVAL! 

VÁSÁROLJON KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL! VÁSÁROLJON KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL! 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓMŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
Hajdúnánás, Korponai u. 4.

Tel.: 06-70/342-9453, 06-70/342-9485

Szolgáltatásaink:
Temetés és ezzel összefüggő ügyintézés, 

(halotti anyakönyvi kivonat stb.)

Elérhetőség: 06-30/953-3923
Hajdúnánás, Vörösmarty u. 44/A • Tel.: 52/381-601

NAGY MIKLÓS 
temetkezési vállalkozó

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: 06-70/306-6664
Weboldal: www.nanaspc.hu

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

és számítógép készletünkkel és további
kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz,

Fali konzolok (TV) forgalmazása! 

Korona Patika

www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

1x1 Vitaday kalcium 500 mg tbl 100x 1665 Ft 1449 Ft
Advil Ultra Forte kapszula 16x 1650 Ft 1450 Ft
Blend-a-Dent műfogsorrögzítő (sötétkék) 47 g 1425 Ft 1090 Ft

Ha ön 
 emésztési zavarokkal küzd, 

 cukorbeteg, 
 candidás, 

 tej és liszt érzékeny, 
 vegetáriánus 

vagy csak egészségesebben akar táplálkozni, 
keresse fel üzletemet! 

Hajdúnánás, Ady Endre krt. 7.
Tel.: 06-30/423-9317

Nyitva tartás: Hétfő–péntek: 9–12, 14–17
Szombat: 8–12
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felve�  személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érinte� ek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofi t K� . végzi. Az érinte� ek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhe� k 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: Szilágyi Erzsébet a Nánás Pro Cultura Nonprofi t Kft. ügyvezetője • Főszerkesztő: Rigó Tamásné 
Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda • E-mail: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06/70-372-1517, 52-382-400
Hirdetésszervező: Szabó Endre • 06-30-523-6848 • Nyomás: Litográfi a Nyomda • ISSN 1215-9689

Pénztárcakímélő megoldás 
az autóalkatrész piacon!

Kérjen árajánlatot, jöjjön be hozzánk, 
győződjön meg róla.

Külföldi beszerzések, nagyker ár 
alatti árak!

Az itthon ismert cégek 
kedvezményes árai alatt!

 kuplungok
 vezérlések

 futóműalkatrészek
 fékalkatrészek

 és minden ami az autóhoz kell!

4080 Hajdúnánás, Dorogi út 7. Tel.: 06-52/570-575  06-52/570-576
Mobil: +36-20/981-8920  +36-20/970-3878  +36-20/956-8440
E-mail: mesfem@gmail.com  http://mesfem.uw.hu

MESFÉM Kft.

A tavaszi beiratkozás során öt első osztály-
ba vettünk fel gyerekeket. Az osztályokat 
a következő feladatellátási helyeken in-
dítjuk: Iskola utca 3. (2 osztály), Polgári 
utca 71. (2 osztály), Magyar utca 104. 
(1 osztály). Az öt osztályban 120 kisgye-
rek kezdi el az általános iskolát.

A tankönyvek augusztus 1–2–3-án 
megérkeztek, többnyire pontosan. A cso-
magok összeállítási hibáiból származó 
néhány hiányzó tankönyv is megérkezik 
szeptember 1-re.

A könyveket az elsős gyerekek augusz-
tus 29-én 16.00–18.00 között vehetik át 
abban az intézményegységünkben, ahová 
járni fognak. A többi tanuló a tankönyve-
ket augusztus 31-én a tanévnyitó ünnep-
ség után, illetve szeptember 1-én, az első 
tanítási napon kapja meg. A könyveket 
minden alsós diák ingyen kapja meg az 
állami támogatásnak köszönhetően, de 
ingyenes a nagycsaládosok könyve is. Az 
iskola tanulóinak kb. 70%-a ingyenes 
tankönyvellátásban részesül a következő 
tanévben. Vannak, akik új könyvet kap-
nak, de lesz olyan könyv is, amit könyv-
tári kölcsönzéssel kapnak meg a gyerekek.

A be� zetés módjai: a tavalyi évhez ha-

BECSENGETÉS ELŐTTBECSENGETÉS ELŐTTBECSENGETÉS ELŐTTBECSENGETÉS ELŐTTBECSENGETÉS ELŐTTBECSENGETÉS ELŐTT

sonlóan személyesen készpénzzel, iskola-
kezdési utalvánnyal, illetve bankkártyával 
a kijelölt postahivatalokban, valamint 
készpénzzel és bankkártyával az összes 
postahivatalban � zethetnek. A posta által 
elfogadott utalványokat a http://kello.hu/ 
oldalon ellenőrizhetik.

A tanévnyitó ünnepségek időpontja: 
augusztus 31. 8 óra Óvoda utca, 9 óra 
Iskola utca, 10 óra Polgári utca, 11 óra 
Magyar utca.

Újdonság az új tanévben a tankerü-
leti rendszer átalakítása: az országban 
58 tankerület fog működni. Iskolánk 
a Hajdúböszörményi Tankerületi Köz-
ponthoz fog tartozni (ide csatlakoznak a 
„régi” hajdúnánási, hajdúböszörményi, 
balmazújvárosi tankerületek iskolái.) Az 
iskola működtetését 2017. január 1. után 
a tankerületi központok veszik át az ön-
kormányzatoktól.

A nyár folyamán tisztasági meszelések, 
valamint a szokásos karbantartási mun-
kák folytak az épületeinkben. Nagy felújí-
tások nem történtek, hiszen minden épü-
letet felújított a város az elmúlt 4 évben. 

Fekete Andrea

Augusztus 14.-én megkezdődött a 
2016/2017 Megye I. osztályú labdarúgó 
bajnokság. Csapatunk idegenben Téglá-
son kezdett, s remek játékkal megérde-
melten 0:2 győzelmet aratott (bővebben 
következő számunkban) s elfoglalta a ta-
bella első helyét. Reméljük ez sokáig így 
marad.

T. Tóth Tibort a futball klub elnökét 
kérdeztük a felkészülésről, érkezőkről, tá-
vozókról.

Csapatunk egy kiegyensúlyozott őszi 
szereplés után megtáltosodott és a szezon 
végére még a dobogó is látótávolságba ke-
rült (2015/16). Ennek eléréséhez nem sok 
kellett volna, de mint ahogy Imrő László 
elmondta, ezt a 4. helyet is meg kell be-
csülni. A sok sérülés és a kisebb nagyobb 
gondok miatt, ez volt a realitás. Az új 
év több változást hozott csapatunkban. 
Nagy meglepetésre nem távozott senki, 
míg az érkezési oldalon több név is sze-
repel. A felkészülést mindenki becsülete-
sen elvégezte, az edzőmérkőzéseken pedig 
lehetett gyakorolni a különböző taktikai 
elemeket, illetve az új szerzeményeknek 

is adott volt a lehetőség a csapatba való 
beépülésre. Ezen találkozókat váltakozó 
sikerrel vívtuk meg, rámutatva azon hibá-
inkra is melyeket ki kellett küszöbölni a 
szezon kezdetére.

A tények:
Érkezett: Bardóczi Krisztián (Sáránd 

SE), Fodor János (DASE), Kiss Lajos (Szö-
vetkezetek SE), Takács Ádám (DEAC), 
Tóth Tamás (HTE), Tömöri András 
(HTE)

Távozott: – 
Játékosedző: Bálint Tivadar 
Segédedző: Daróczi Péter 
Elnökség: T. Tóth Tibor elnök, Kon-

dora József elnökségi tag, Pénzes Imre el-
nökségi tag, Zámbó Géza elnökségi tag, 
Szűcs Ervin elnökségi tag 

Szakmai irányítást támogató tanács-
adók: László Tibor, Tóth László 

Legfőbb támogatóink: Hajdúnánás 
Város Önkormányzata, Flexo-2000 Kft., 
Nyakas András, Pajkos Ferenc, i� . Pajkos 
Ferenc, Orosz László

További támogatók jelentkezését várjuk!
Kócsi Imre

Nemsoká beköszönt a szeptember, mely az iskolakezdést juttatja mindenki eszébe. 
A tanévre való felkészülés azonban már sokkal korábban elkezdődik, hiszen renge-
teg feladatot kell elrendezni a tanítás zavartalan megindítása érdekében.

A Bocskai István Általános Iskola igazgatóját, Tóth Imrét kérdezte lapunk a tan-
évkezdéssel kapcsolatos teendőkről és tudnivalókról.

Remek rajttal megkezdődött Remek rajttal megkezdődött Remek rajttal megkezdődött Remek rajttal megkezdődött Remek rajttal megkezdődött Remek rajttal megkezdődött 
a futball szezona futball szezona futball szezona futball szezona futball szezona futball szezon

A Hódos Imre SE Asztalitenisz me-
gye I. osztályú csapata mérföldkő-
höz érkezett. Apagyon a kvalifi kációs 
versenyen elért második helyezés-
sel bejutott a Nemzeti Bajnokság III. 
osztályába. Néhány év után újra van 
NB III-as csapata Hajdúnánásnak! Na-
gyon-nagyon örülünk, és reméljük na-
gyon sokan látogatjátok majd a hazai 
mérkőzéseinket. Hajrá Hódos Imre!

NB III-ban a Hódos Imre SE NB III-ban a Hódos Imre SE NB III-ban a Hódos Imre SE 
asztalitenisz csapata!asztalitenisz csapata!asztalitenisz csapata!asztalitenisz csapata!asztalitenisz csapata!asztalitenisz csapata!

A csapat balról-jobbra: Varga Zoltán, Cserép 
Tibor, Oláh László, Berkes István, és Pataki 
Zoltán 


