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2017-ben többszörös világrekorder íjász 
bajnokunk Mónus József a közelmúltban 
két alkalommal is nagy nemzetközi meg-
mérettetésen vett részt. Május 28-án Isz-
tambulban versenyeztek feleségével, Ani-
val együtt és elhozták a Hódítók Kupáját, 
majd július 7-én ismét Törökországban, 
a Kahramanmaras-Türküglüben rende-
zett II. Nemzetközi Hagyományos Íjász 
Bajnokságon, a „Hős Városban” győztek 
minden kategóriában, amiben csak in-
dultak.

„Isztambulban egy ikonikus helyen, a 
Nyilak terén versenyeztünk, amely már az 
1500-as években is hasonló célt szolgált. 
Fantasztikus precizitással megszervezett 
verseny volt. Nyoma sem volt bármilyen 
helyzetnek, ami a sajtóhírekben olvasható. 
Elképesztő látvány, csillogás, millió ellen-
fél, rossz szél. 70 méterrel lőttem nagyob-
bat, mint a második helyezett. Ani szintén 
nyert, jelentős különbséggel a második 
helyezett előtt.

Türküglu – Kahramanmarasban, a Hős 
városban elképesztő hangulat uralkodott 
július 7-én, ahol én eredetileg csak az 50# 
íjak versenyében akartam indulni, de jött 
egy nem várt esemény. Korlátlan erejű 
íjak versenye következett és valahonnan 
előjöttek a lófarkas, félholdas török zász-
lók! Hirtelen megint a múlt világában 
éreztem magamat. Elfogott a harci vágy, 
megint harcolni akartam, de nagyon! Az 
nem lehet, hogy ne a magyar zászló hir-
desse a győzelem hírét, vagy Hajdúnánás, 
vagy a nyílvesszőimet beburkoló Hunyadi 
zászló! Harcolnom kellett, a múlt hívott 
és kötelezett! Felajzottam az egyik Zrínyit 
és egy perc alatt kilőttem a Kíméletlent, 
a Harcost és a Legyőzhetetlent. Amikor 
kimentünk akkor láttam, hogy a Kímé-
letlen 42 méterrel győzött…”

Olvasóink nevében is szívből gratu-
lálunk a Farkasnak, párjának, Aninak és 
a teljes magyar csapatnak, akik a meg-
nyerhető 11 aranyéremből 6-ot hoztak 
el, ebből 3 a Farkasé, egy pedig Anié. 
Rövidesen ismét szurkolhatunk nekik, 
hiszen szeptember elején irány Amerika, 
újabb világrekordok, újabb aranyérmek 
reményében. 

HNU
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A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi 
ügyintéző álláshelyének betöltésére.
 A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogvi-
szony.
 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
 A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar me-

gye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
 A munkakörhöz tartozó főbb tevé-

kenységi körök: A hatáskörébe tarto-
zó adók és adók módjára behajtható 
köztartozások kivetésével, beszedésével, 
kezelésével, elszámolásával, ellenőrzésé-
vel kapcsolatos feladatok intézése, adó-
könyvelés.
 Jogállás, illetmény és juttatások: A jog-

állásra, az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a közszolgálati tisztvise-
lőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezései az irányadók.
 Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet
– Felsőoktatásban szerzett gazdaságtu-

dományi, közszolgálati, műszaki 
menedzser, gazdasági agrármérnöki, 
jogi, szakképzettség; vagy felsőokta-
tásban szerzett szakképzettség és 
gazdaságtudományi, statisztikai, in-
formatikai, műszaki, logisztikai fel-
sőfokú, illetve mérlegképes könyvelő 
szakképesítés

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása

– felhasználói szintű számítógépes is-
meret

 A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
– a 45/2012. (III. 20) Korm. rendelet 

1. melléklete szerinti fényképes ön-
életrajz

– iskolai végzettséget, szakképesítése-
ket igazoló dokumentumok másolata

– három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány

Még 1992-ben, éppen 25 éve döntött 
úgy az országgyűlés, hogy július elsejét, 
Semmelweis Ignác születésnapját a ma-
gyar egészségügy napjává nyilvánítja. 
Azóta minden évben e napon köszönik 
meg az egészségügyben dolgozók egész 
éves kitartó, fáradhatatlan és nélkülöz-
hetetlen munkáját. 

Semmelweis Ignác, az anyák megmen-
tője a magyar egészségügy, orvostörténet 
ikonikus alakja, tragikus élete egyfajta 
jelkép is. Egy tudós ember egyszer azt 
mondta: „A legfontosabb dolog, hogy talál-
jak egy igazságot, amely az én igazságom, 
hogy találjak egy gondolatot, amelyért élni 
és meghalni is képes vagyok.” Semmelweis 
a gyermekágyi láz okának kutatásában és 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagában foglalt személyi 
adatainak pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájárul.

 A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: A munkakör legkorábban 
2017. október 1. napjától tölthető be.
 A pályázat benyújtásának határideje: 

2017. szeptember 8. 
 A pályázati kiírással kapcsolatosan to-

vábbi információt dr. Kiss Imre jegyző 
nyújt, az 52/381-411/104-es telefon-
számon.
 A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-

nánási Közös Önkormányzati Hivatal 
címére történő megküldésével (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 
11628-1/2017., valamint a munkakör 
megnevezését: adóügyi ügyintéző.
 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálá-

sának módja, rendje:
 A pályázó(ka)t a jegyző hallgatja meg, 

ezt követően történik a jegyző döntése 
alapján – a polgármester egyetértésével 
– az ügyintéző kinevezése. A kinevezési 
jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt 
köt ki.
 A pályázat elbírálásának határideje: 

2017. szeptember 22.
 A pályázati kiírás további közzétételé-

nek helye, ideje:
– www.hajdunanas.hu – 2017. aug. 1.
– Hajdúnánási Újság – 2017. aug. 10.
 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé-

nyeges információ:
 A pályázati eljárás eredménytelenné 

nyilvánításának jogát fenntartjuk.
 A KÖZIGÁLLÁS publikálási idő-

pontja: 2017. augusztus 4.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszol-

gálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 
(KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatá-
si szerv által a KSZF részére megküldött 
adatokat tartalmazza, így annak tartalmá-
ért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 281/2013. (VI. 28.) 
számú Képviselő-testületi Határozattal, 
illetve Hajdúnánás Város helyi építési 
szabályzatáról és szabályozási tervéről 
szóló 22/2013. (VI. 30.) Önkormányza-
ti Rendelettel jóváhagyott településren-
dezési tervét és helyi építési szabályzatát 
módosítani kívánja. Ezen elhatározását a 
126/2017. (IV. 27.) és a 163/2017. (V. 
09.) számú Képviselő-testületi Határoza-
tok rögzítik.

A most induló településszerkezeti terv 
és leírása, valamint a helyi építési szabály-
zat és szabályozási terv módosítása a véle-
ményezési dokumentációban rögzítettek 
szerint 3 beavatkozási pontot érint az 
alábbiak szerint:
1. Hajdúnánás, Dorogi út északi oldalán 

lévő 11111, és 11110 hrsz-ú ingatlano-
kat érintő építési övezeti átsorolása,

2. Volt Téglagyár és környezetének terü-
let-felhasználást érintő módosítása,

3. Polgári utcán lévő, felhagyott „GE” ipar-
telep hasznosítását elősegítő módosítás.

A Hajdúnánás városi fejlesztéseket 
megalapozó dokumentumok partnerségi 
egyeztetési eljárásának szabályairól szóló 
11/2017. (III. 31.) Önkormányzati Ren-
deletének értelmében a város közigazga-
tási területén lakó-és tartózkodási hellyel, 
vagy ingatlannal rendelkező természetes 
személyek, a településen bejelentett szék-
hellyel vagy a telephellyel rendelkező, vagy 
tevékenységet végző jogi személyek az el-
készült dokumentációt véleményezhetik.

A véleményezési dokumentáció meg-
tekinthető város honlapján, illetve a Haj-
dúnánás Városi Önkormányzat Városfej-
lesztési és Főépítészi Csoportjánál (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. föld-
szint 27. iroda).

Amennyiben a dokumentációval kap-
csolatosan észrevétele, hozzászólása van, 
kérem szíveskedjen véleményét a hirdet-
mény megjelenésétől számított 15 napon 
belül eljuttatni.

Szólláth Tibor 
polgármester

annak megelőzésé ben megtalálta a maga 
igazságát, amelyért élt és halt.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara Hajdú-Bihar Megyei Terüle-
ti Szervezete, (MESZK), a Máró József 
Emlékalapítvány és Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat szervezésében július else-
jén tartották a 7. Hajdúnánási Semmel-
weis Napot. Az ünnepségen, mint már jó 
néhány éve, a MESZK egyben szakmai 
pontszerző konferenciát is szervez. Nagy 
könnyebbség ez a szakdolgozóknak, hi-
szen szakmai engedélyük megújítása 
kötelező, amelyhez credit pontokat kell 
szerezniük, és ehhez a hajdúnánási akkre-
ditált konferencia kiváló alkalom. Nem 
kell távoli városokba, szakmai konferen-
ciákra, pontszerző központokba elutazni, 
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mindez évente ezen a napon megtehető. 
Összesen hét előadást hallgathattak meg 
az érdeklődők az allergia és a hozzá kap-
csolható egyéb betegségek, illetve a higié-
nia kapcsán. Szép számmal jöttek el a 
szakma minden területéről, sőt még más 
megyékből is érkeztek vendégek.

A szakmai konferencia után már a he-
lyi szakdolgozók ünneplése következett, 
amely során dr. Juhász Endre alpolgár-
mester úr Polgármesteri Elismerő Okle-
veleket adott át több, az egészségügyben 
hosszú ideje áldozatos és kimagasló telje-
sítményt nyújtó dolgozónak. Így elisme-
rést vehetett át: Kovács Sándorné, Tarné 
Mezei Magdolna, Zoványi Péterné, Anda 
Antalné, Jámbor Miklós, Erdei Jánosné, 
Tóth Lászlóné.

Áldozatos munkájukat köszöntsék az 
alábbi szép szavak.

(erzsé)

„csak teszed
nap mint nap, és tenni fogod holnap is,
fáradságot nem kímélve, mert a
segítő jó-szó, az őszinte biztatás,
egy örökbe adott simogatás,
hogy segítek, s majd nem fáj,
hogy visszaadod a szemekbe
a kristálycsillogást, a mosolyt,
hozza az időtlen száguldást,
ekkor érzed, varázserdőben jársz,
és téged is varázslat vesz körül,
felejthetetlenül…

Túl mindenen, túl az
ünnepi beszédeken,
átsejlik egy hang, s
Te nyújtod kezed
csendesen.”

ZÖLD ATTILA
S  

(részlet)
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Minden évben megszokott már, hogy 
a táborban született alkotásoknak kö-
zös témát határoznak meg, olyat, amely 
szinte szabadon választottan bontja ki 
az alkotók gondolatait, képi világát. Az 
idei tábor alapgondolata az identitás volt 
mely aktuálisan a � ataloknak való téma, 
hiszen az önkeresés minden � atalban köz-
ponti szerepet játszik. Ezt megjeleníteni 
képi formában a jövő képzőművészeinek 
nem volt kimondottan nehéz feladat. Az, 
hogy kinek mit is jelent az identitás, s ki 
hogyan és milyen technikával jelenítette 
meg ezt, teljesen különböző. A gondo-
latok szabadon áramolnak, s ki milyen 
eszközbe önti bele érzéseit, az teljesen 
egyénfüggő – ez visszatükröződik a meg-
született alkotásokban.

A tábor alkotóközössége a 10 nap alatt 
teljesen összekovácsolódott, s annak el-
lenére, hogy nem egy helyről érkeztek, 
barátságok is alakultak ki a közös munka 
közben, s városunk hangulata is segítet-
te őket a nyugodt képzelettársításban. 
Mindezek olyan inspirációt adtak mely a 
� atal művészeket alkotásra ösztönözték, 
valamint arra, hogy kiteljesedjen gondo-
latviláguk a zárókiállításra. A � atalok töb-
ben vettek már részt más helyeken meg-
rendezett művésztelepen, ám volt köztük 

Június 24-én már délután elkezdődtek 
a programok a Móricz Pál Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjtemény udvarán, ahol 
árnyas fák és rengeteg játéklehetőség várta 
az érdeklődőket a kisebbektől egészen a 
nyugdíjas korosztályig.

A Helytörténeti Gyűjtemény dolgozói 
olyan programokat állítottak össze, mely 
a családokat vonzotta, s amelyben min-
denki talált számára megfelelőt.

A délután folyamán a kisebbek vehet-
tek részt hangszerkészítésen és kipróbál-
hatták a múzeum udvarán lévő társas- és 
szabadtéri népi fajátékokat. Az ügyeseb-
bek hangszereket is készíthettek egy inte-
raktív meseelőadás részeként.

A nap fénypontja az a kiállítás megnyi-
tó volt, amelyet a városunkban fellelhető 
legismertebb népi hangszer, a citera bemu-
tatásának szenteltek a múzeum dolgozói.

A kiállításra bocsátott hangszerek be-
szerzése több forrásból állt össze, melye-
ket az intézmény munkatársai gyűjtöttek 
össze.

Nem véletlen, hogy a választás a cite-
rára esett, hiszen nincs az a nánási lakos, 
akinek ne lenne ismerős maga a hangszer 
és a hangja, ám kissé méltánytalanul egyre 
jobban kezd feledésbe is merülni a nép-
szerűsége, és az ismerete.

A citera kiállítást stílusosan citerahang 

Negyedik alkalommal nyitotta meg kapuit Hajdúnánáson az I� úsági Képzőművészeti 
Alkotótábor július 10-én, melynek művészeti vezetője dr. Orosz Csaba képzőművész 
volt, aki a Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Vizuális Kul-
túra Intézet főiskolai adjunktusa. Az i� ú művészjelöltek az ország különböző telepü-
léseiről, és testvérvárosainkból is érkeztek, szám szerint 27-en. Ideális helyszíne volt 
a rendezvénynek az Aranyszalma Alkotóház, melynek udvarán és épületeiben szorgos 
kezek dolgoztak a hét során.

olyan is, aki eddig mindig vendége volt 
– immár 4. alkalommal a hajdúnánási al-
kotótábornak.

A zárókiállítás minden résztvevő szá-
mára izgalmakat rejtett, hiszen annak 
ellenére, hogy folyamatosan látták egy-
mást munka közben, mégis itt derültek 
ki az egyének sokszínűségei. Ennek az 
eseménynek külön érdekessége volt, hogy 
a � atalok is megszólaltak, nemcsak alko-
tásaik révén, hanem saját maguk olvasták 
fel a hallgatóságnak az identitás szó külön-
böző megvilágításait, értelmezéseit.

A 10 nap értékelése minden résztvevő 
számára megfogalmazódott valamilyen 
formában, annak megfelelően, kinek mit 
adott a tábor hangulata, közössége, a hely 
szelleme és nyugalma. Mindezek mellett 
arra is volt idejük, hogy a jövővel kap-
csolatban is elgondolkozzanak a témát 
illetően. Nem csoda, hogy a közösség, s 
a közös alkotás inspirálta a résztvevőket a 
jövő, azaz az 5. Hajdúnánási Alkotótábor 
témájában. Látva őket munka közben, 
nemcsak városunk színfoltjai voltak az 
alkotó napok során, de munkakedvük, a 
képzőművészet iránti érdeklődésük tiszte-
letre méltó, s közösségformáló erővel bírt.

Fekete Andrea

A Múzeumok éjszakája elnevezésű program azzal a céllal jött létre, hogy minél töb-
ben – akár nyitvatartási időn túl is – ellátogathassanak kedvenc múzeumaikba. Idén 
június 24-én tartották országszerte a programot, melynek „fővárosa” Debrecen, ki-
emelt tematikája pedig az értékőrzés volt. Az országos rendezvénysorozathoz Hajdú-
nánáson ebben az esztendőben is csatlakozott, érdekes programokkal várva a helyi és 
máshonnan érkező vendégeket. 

illusztrálta, melynek egyik szakavatott és 
egyre nagyobb sikereket elérő művelője 
Barna Anikó, aki egészen kicsi gyermek-
kora óta a hangszer szerelmese. Azóta 
nemcsak hogy citerás is lett, ahogyan azt 
3 évesen eldöntötte, de a Nyíregyházi 
Művészeti Középiskola népzene tansza-
kának növendéke óriási sikereket ért el a 
különböző megmérettetéseken.

A citera hangját a kora esti órákban a 
Szalmakalap Citeraegyüttes tagjai is il-
lusztrálták, akik lelkesen pengették el a 
résztvevők kedvenc népdalait.

A délután folyamán a múzeum dolgo-
zói többféle vendégváró � nomságokkal 
is meglepték a résztvevőket. Sós és édes 
– kemencében készült ételekkel kínálták 
meg a vendégeket, melyek közül a legér-
dekesebb a hangjegy és violinkulcs alakú 
sütemény volt.

A Helytörténeti Gyűjtemény dolgozói 
mindezeken kívül más egyéb meglepe-
téssel is készültek: lehetett népviseletbe 
öltözve fotót készíttetni, kérdések alapján 
hangszereket és egyéb rejtélyes tárgyakat 
felkutatni – ahol a legügyesebbek ajándé-
kokat is kaptak.

Az esti órákra a hűs fák alatt a vendégek 
kellemesen elbeszélgettek a múzeum kert-
jében halk citeraszóval színesítve.

Fekete Andrea

In memoriam Makoldi SándorIn memoriam Makoldi SándorIn memoriam Makoldi SándorIn memoriam Makoldi SándorIn memoriam Makoldi SándorIn memoriam Makoldi SándorIn memoriam Makoldi SándorIn memoriam Makoldi SándorIn memoriam Makoldi Sándor

Makoldi Sándor festőművész, tanár, nép-
rajzkutató volt, akit feleségével együtt 
erős szálak kötöttek városunkhoz, hiszen 
itt kezdték néprajzi gyűjtéseiket, alkotó-
táborokat rendeztek, ahol a munka kipi-
henéseképpen járták a házakat, tanyákat 
azzal a céllal, hogy hiteles képeket, mára 
emlékeket kapjanak az itt élő emberek 
életéről, szokásaikról, hiedelemvilágáról.

Ősi energiával és tudással vette kézbe 
álmait, nemzetünk történetét, sorskérdé-
seinket, mitológiánkat öntötte a vászon-
ra a népművészet egyetemleges jelkép-
rendszerével, egyéni színvilággal és 
formákkal a Nap fény-játékával belülről, 
a lelkéből.

Csontváry Kosztka Tivadartól, Tóth 
Menyhért vonalán tudatos tudást merítve 
a népművészetünkből, – falvakban gyűjt-
ve, népmeséinkből –, az ácsolt-festett 
bútorok titkaiból tanulva, egyéni élmé-
nyeken, rejtett utakon, gyermekei rajzain 
jutott saját zseniális képi-szellemi világá-
ba, a Nap népének birodalmába. Kiállí-
tásain kívül szívesen tartott előadásokat 

többek között Vókonyán, ahol az általa 
megálmodott és megfestett Pásztorszen-
tély őrzi életművé vált csodáit a Virágos-
kúti biocsárda freskói mellett.

Pap Gábor művészettörténész úgy fo-
galmazott egyik méltatásában, hogy Ma-
koldi Sándor nem véletlenül született az 
első atombomba ledobásának napján, 
„hiszen a mi Urunk ekkor elhatározta, hogy 
kárpótolja a megszületettet mindazért a 
kínért, amit akkor át kellett élnie – a tőle 
független világ hibájából. Kárpótolta egyéni 
szinten a családjával, a nemzet szintjén pe-
dagógiai pályájával, a világ számára pedig 
festészetével.”

Aki ismerte őt, itta szavait – olyan sze-
retettel telve tudott mosolyogva mesélni, 
tanítani a jelképeinkről, hitvilágunkról, 
múltunkról, a teremtett életről, a szerves 
műveltségünkről. Hatalmas örökséget 
hagyott ránk – valódi kárpótlásul –, al-
kotásainak üzenete örök utat mutatnak a 
felnövekvő nemzedékeknek.

Fekete Andrea

Kihunyt egy csillag, egy géniusz csillaga. Ősi nyelven, ősi jellel megáldott ezeréves 
tudás birtokosa volt, aki a Nap játékával, fénnyel és árnyékkal alkotott, magyarul. 
Álmait, tudását, történelmünket, hitünket, örökséget teremtett – képírással.

1945. augusztus 6. – 2017. július 22.
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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

Hajdú vitézek Debrecenben Hajdú vitézek Debrecenben Hajdú vitézek Debrecenben Hajdú vitézek Debrecenben Hajdú vitézek Debrecenben Hajdú vitézek Debrecenben 
a Nagytemplom előtta Nagytemplom előtta Nagytemplom előtta Nagytemplom előtta Nagytemplom előtta Nagytemplom előtt

 Augusztus 11. (péntek) 19.00: Nyári 
utcazene a Lente Lajos Magyar Nóta 
Egyesülettel

 Helyszín: Am� teátrum, Fürdő utca
 A belépés díjtalan.
 Augusztus 12. (szombat) 19.00: „30up” 

retro party
 Helyszín: PinceKlub
 Belépődíj: 800 Ft
 Augusztus 14. (hétfő) 19.00: Nyári ut-

cazene a Slágerexpresszel
 Helyszín: Am� teátrum, Fürdő utca
 A belépés díjtalan.
 Augusztus 16. (szerda) 19.00: Nyá-

ri utcazene a Nánási Nóta Népdal és 
Tánckedvelők Egyesületével

 Helyszín: Am� teátrum, Fürdő utca
 A belépés díjtalan.
 Szent István Napi programok – 2017. 

augusztus 18–20.:
– Augusztus 18. (péntek) Kenyérsütés 

a Helytörténeti Gyűjtemény udvarán
– Augusztus 19. (szombat)
 19.00 – kb. 23.00 „Időkapszula par-

ti” – táncbuli a Madarak házibulize-
nekarral a főtéren. 

– Augusztus 19. (szombat) 19.00 Nap-
jaink slágerei – nyári diszkóest nap-
jaink legfelkapottabb slágereivel.

 Helyszín: PinceKlub
 Belépődíj: 800 Ft
– Augusztus 20. (vasárnap)
 10.00: Ünnepi Istentisztelet a Refor-

mátus templomban és Ünnepi Szent-
mise a Katolikus templomban.

 11.00: Megemlékezés a Magyar Ál-
lamalapításról az Erődfal előtti téren. 
Az új kenyér megáldása, megszente-
lése és megszegése. 

 Köztársaság téren:
 A délután folyamán 17 órától szóra-

koztató programok
 18.00 Maszk Bábszínház: Pázmán 

lovag – bábelőadás
 19.00 Gabitriál kerékpáros ügyességi 

bemutató
 20.00: a Bikini együttes élő nagy-

koncertje
 kb. 21.45: tűzijáték
 14 órától 20 óráig a gyerekeket ugrá-

lóvárral, csúszdával várjuk a művelő-
dési központ parkolójában.

 Az I� úsági Képzőművészeti Alko-
tótábor kiállítása augusztus 18-ig te-
kinthető meg a művelődési központ 
kis előcsarnokában.

 A XII. Hajdúnánási Képzőművésze-
ti Alkotótábor kiállítása szeptember 
13-ig tekinthető meg a művelődési 
központ galériájában

 MOZIMŰSOR
Augusztus 12. (szombat)
15.00: Dzsungel-mentőakció (francia 
családi animációs � lm, 80 perc, 2017.) 3D

 17.00: Nyomd, bébi, nyomd (magya-
rul beszélő, angol–amerikai akció vígjá-
ték, 113 perc, 2017.)

 19.00: Atomszőke (magyarul beszélő, 
amerikai akcióthriller, 115 perc, 2017.)
 Augusztus 13. (hétfő)
 15.00: Dzsungel-mentőakció (francia 

családi animációs � lm, 80 perc, 2017.) 
3D

 17.00: Dunkirk (amerikai–angol–fran-
cia történelmi dráma, 107 perc, 2017.)

 19.00: Atomszőke (magyarul beszélő, 
amerikai akcióthriller, 115 perc, 2017.)

 Augusztus 14. (hétfő)
 17.00: Bébibumm (magyarul beszélő, 

francia vígjáték, 94 perc, 2017.)
 19.00: Nyomd, bébi, nyomd (magya-

rul beszélő, angol–amerikai akció vígjá-
ték, 113 perc, 2017.)

 Augusztus 19. (szombat)
 15.00: A mogyoró – meló 2. (magya-

rul beszélő, kanadai–amerikai–dél-ko-
reai családi animációs � lm, 92 perc, 
2017.) 3D

 17.00: Bébibumm (magyarul beszélő, 
francia vígjáték, 94 perc, 2017.)

 19.00: A setét torony (amerikai sci-�  
kaland� lm, 89 perc, 2017.)

Fél nyolckor indult a kisbusz és egy sze-
mélykocsi az HÉPSZOLG Kft udvaráról, 
s egy bő fél óra múlva már Debrecenben 
a nagytemplom előtti hatalmas téren ál-
lítottuk fel közösen szorgos kezekkel a 
magunkkal hozott sátrakat. A lányok 
asszonyok népviseletbe öltöztek s moso-
lyogva kínálták a Nánási Portékákat, házi 
kolbászt, sajtot, � nom hűtött szörpöket. 
Pár méterrel arrébb bárki megszemlélhet-
te a nemezelés vagy a bőrdíszművesség 
tudományát, sőt egy speciális székre ülve 
meg is masszíroztathatta magát. Mindezt 
természetesen ingyen és bérmentve, hi-
szen kóstolóra és bemutatóra invitáltuk a 
debreceni civiseket, akik szerencsére szép 
számmal érdeklődtek és ismerkedtek a 
hajdúnánási ízekkel. 

Jómagam délceg hajdú vitéznek öltözve 
fokossal az övemben, dobbal a vállamon, 
fácánkakas tollal a (jó meleg) sapkámban, 
szórólapokkal a kezemben hirdettem a IV. 
Hajdúk Világtalálkozóját s a színes prog-
ramokat. Nos, a pár órás kampány során 
a 35 fokos melegben bizony volt sztori-
ból jó néhány melyből néhányat itt most 
megosztanék kedves olvasóinkkal. 

Mihelyt meghallotta, hogy ingyenes, 
egy 60 körüli nénike máris vidáman ült 
be a masszírozó székbe. Egy fél óra múlva, 
mikor körutunkról visszatértünk társam-
mal (aki teljesen ugyanolyan öltözetben 
volt, mint én) még mindig őt láttuk a 
speciális fotelben, de most már hangosan 
dicsérte Tomit a masszírozó srácot. Váltig 
állította, hogy felkeresi ezt a Hajdúnánást 
de csak akkor ha ő dolgozik. Később ba-
rátunk elmesélte, hogy számtalan trükköt 
megpróbált, hogy kitessékelje a mamát, 
de ő nagyon jól érezte magát

Egy másik nénike tőlem kérdezte meg 
az illatos kolbász karikák láttán, hogy ve-
het e kettőt.

– Persze, tessék csak bátran – válaszol-
tam készségesen, mikor megláttam, hogy 
már négy szelet van a kezében.

– Jaj, nagyon aranyos kedves – mond-
ta, s így kivett nyolcat.

Később markolt a sajtocskákból, ivott a 
szörpből s nagy kerek csodálkozó szemek-
kel ezt mondta:

– Ez nagyon � nom! Hogyan jutok el 
én Nánásra? – kérdezte határozottan.

– Busszal a végállomásig – válaszoltam.
– S utána hányas buszra szálljak, hogy 

elvigyen a piacig?
– Onnan márt csak pár perc séta – fe-

leltem mosolyogva s a néni nem értette, 
hogy a körötte állók miért nevetgélnek 
ezen.

Egy kissé illuminált jól öltözött úr, (aki 
báróként mutatkozott be) Bocskai koro-
nát vásárolt s pörgetett a szerencse kere-
kén. Nyert is egy jó dagadt zsákbamacs-
ka csomagot, s ennek annyira megörült, 
hogy újra pénzt váltott s újra játszott. 
Most meg egy üveg házi készítésű lekvár 
boldog tulajdonosa lett. 

– Ha egy üzlet beindul! – kiáltotta s 
újra a zsebbe nyúlt. Mikor végre a „nem 
nyert” feliratnál állt meg a tárcsa mind-
annyian fellélegeztünk. Nem is azért mert 
sajnáltuk tőle a nyereményeket hanem a 
� atalságát is bőven átölelő sztoriajit kezd-
tük unni amit lelkesen velünk osztott 
meg.

Egyszer csak egy angol úr lépett oda 
hozzám, s nagy kalimpáló mutogatások 
közt próbált kérlelni, hogy had fényké-
pezzen le engem a feleségével. Büszkén 
mondtam igent majd szegényes angol tu-
dásommal próbáltam őket közelebb hívni 
egy kis kóstolóra.

– Á, kalbász! – mondták szinte egyszer-
re tört magyarsággal s boldogan kóstoltak 
bele, nagyokat csettintettek a nyelvükkel 
majd a férj meglátta a kis gusztusos mű-
anyagpoharakba kitöltött üdítőket.

– Palinka! – kiáltott fel csillogó szemmel.
– Szörp – válaszoltam miközben azon 

gondolkoztam, hogy vajon hogy mond-
ják ezt angolul.

– Szörp palinka – válaszolta az, s már el 
is vett egyet.

– Bodza szörp! – emeltem meg a han-
gomat próbálva menteni a helyzetet.

– Bodza palinka – felelte amaz egyre 
jobban vigyorodó szájjal, s már le is húzta.

Egy darabig értetlenül néztünk egymás 
szemébe majd ő így szólt csendesen:

– Not strong (Nem erős)
Kócsi Imre

 Augusztus 20. (vasárnap)
 15.00: A mogyoró – meló 2. (magya-

rul beszélő, kanadai–amerikai–dél-ko-
reai családi animációs � lm, 92 perc, 
2017.) 3D

 17.00. Az ígéret (spanyol–amerikai 
történelmi dráma, 133 perc, 2017.)

 22.00: A setét torony (amerikai sci-�  
kaland� lm, 89 perc, 2017.)

 Augusztus 21. (hétfő)
 17.00: A mogyoró – meló 2. (ma-

gyarul beszélő, kanadai–amerikai–dél-

koreai családi animációs � lm, 92 perc, 
2017.) 3D

 19.00: A setét torony (amerikai sci-�  
kaland� lm, 89 perc, 2017.)

 Jegyárak:
 Teljes árú jegy: 1200 Ft, 3D teljes árú 

jegy: 1400 Ft
 Gyerekjegy (12 éves korig) 1000 Ft, 

3D gyerekjegy: 1200 Ft
 Pénztárnyitás: előadás előtt 1 órával
 Facebook: MoziMax-Hajdúnánás 

Mozi

Hirdessen Ön is a 
Hajdúnánási Újságban!

Ez itt az Ön
hirdEtésénEk a hElyE!
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Ismét saját lelkipásztor nélkül Ismét saját lelkipásztor nélkül Ismét saját lelkipásztor nélkül 
maradtak a nánási római katolikus hívekmaradtak a nánási római katolikus hívekmaradtak a nánási római katolikus hívekmaradtak a nánási római katolikus hívekmaradtak a nánási római katolikus hívekmaradtak a nánási római katolikus hívek

Nagy várakozással, és nagy reményekkel 
voltak a nánási katolikus hívek öt évvel 
ezelőtt az új, immár helyben lakó pap, 
Kerekes László káplán atya személyével 
kapcsolatban. Közel három évtized után 
ugyanis ismét saját pap szolgálta a helyi 
római, illetve görögkatolikus híveket. Ke-
rekes atya is nagy várakozással volt, sok 
szép elképzelést hozott tarsolyában, és 
mint július 23-i búcsúzó szentmiséjében 
mondta, fő célként egy közösségi egyház 
megvalósítása volt a célja. Mint mesélte, 
idejövetele előtt volt némi fenntartása 
azzal kapcsolatban, hogyan fogadják őt, 
a katolikus lelkészt, ebben a többségében 
református gyökerű közösségben. 

Félelme azonban már az ideérkezés 
napján szertefoszlott, hiszen nagy segítő-
készséget tapasztalat, és nem csak a hívek 
részéről. 

Kitűzött céljait különböző módon 
igyekezett megvalósítani, hittan-oktatás, 
hétközi misék, Kolping-család és szám-
talan személyes találkozás, beszélgetések 
formájában. Arra is bizonyára nagyon 
sokan emlékezünk, hogy amikor egy-egy 
nagyobb ünnepség, vagy jeles alkalom 
volt, akkor László atya mindig szolgált, és 
szentelte meg az éppen aktuális emlékmű-
vet, új épületet, vagy indított útjára nagy 
munkákat Isten igéjével.

Az elmúlt öt év alatt sikerült családias, 
közösségi légkört teremtenie, hívei telje-
sen elfogadták őt, nagyon sok mindenben 
segítették a hétköznapok során. 

Talán éppen ezért kicsit fájó, hogy egy 
nagyon szépen fejlődésnek induló egyházi 
közösség lehet, megtorpan egy picit, hi-

Ebben hónapban van pontosan 151 éve, 
hogy a mind hajók terén, mind pedig em-
bererőben hatalmas fölényben lévő ola-
szok döntő tengeri vereséget szenvedtek 
a Tegettho�  ellentengernagy által vezetett 
osztrák erőktől. A Poroszországtól elszen-
vedett osztrák vereségek felbátorították a 
még � atal, de már impozáns hajóhaddal 
rendelkező olaszokat, ezért döntöttek úgy, 
hogy próbára teszik az „Osztrák Halá-
szok” erejét. Tegettho�  helyzete nem volt 
könnyű. Hajói nagy része elavult volt, és a 
legtöbb még mindig fából készült, míg az 
olaszok már nagy részben a lehető legkor-
szerűbb fémestű gőzösökkel rendelkeztek. 

A poroszok elleni háborúban ráadásul 
tengeri hadszíntér mindig csak másod-
lagos, volt úgy sokszor hogy még hajók 
kifutásához ellengendő szén sem volt 
biztosítva. Utólag sokan mondták, hogy 

Tegettho�  két „csatát” vívott 1866-ban. 
Az egyiket saját elöljáróinak szűklátókö-
rűségével, az osztrák bürokrácia útveszői-
ben, míg a másikat az olaszokkal az Adriai 
tenger vizein. 

A hatalmas hátrány ellenére a tenger-
nagy lelkesedése és elszántsága páratlan 
volt. Fa testű hajóira vasúti sínekből és 
láncokból rögtönzött páncélt, legénységét 
pedig az akkor már szinte feledésbe me-
rült közelharcra oktatta, hogy így egyen-
súlyozza, ki a nagyobb lőtávú olasz ágyú-
kat. Hajóin a többi nemzetiség mellett 
jelentős számú magyar legénység is szol-
gált, akiknek nagy része huszár létére úgy-
mond „kitolásból” került a � ottához, de 
őket is magával ragadta Tegettho�  harci 
szelleme és örömmel üdvözölték, hogy a 
tengernagy a „gyáva távolról pu� ogtatás” 
helyett igazi csatába viszi őket. 

2017. augusztus elsejével a helyi római katolikus parókia lelkésze, Kerekes László 
káplán atya – püspöki kérésre – távozott hajdúnánási hivatalából és a közeli Geszter-
éden szolgál tovább. Búcsúzó szentmiséjét július 23-án mutatta be nánási hívei előtt.

szen ha saját „pásztor” nélkül marad egy 
„nyáj”, akkor nem biztos, hogy a dolgok 
úgy mennek tovább, ahogy eddig. 

László atya a július 23-i szentmiséje 
után hosszan emlékezett az itt eltöltött 
időre, mondott köszönetet mindenkinek, 
aki segítette egyházát, munkáját. Többek 
között kiemelt, hogy igyekezett a város 
vezetésével, a különböző intézményekkel 
is jó kapcsolatot kialakítani, ami úgy érzi, 
sikeres volt.

S hogy hogyan tovább? Mi a reménysé-
ge az öt év munkájának? László atya erre a 
következőket mondta: „Más az aki vet és 
máz aki arat, de a nökedés az Isten mun-
kája. …Amikor hozzám jönnek a gyerme-
kek hittanra, nem énhozzám jönnek, nem 
az én szolgálatomnak az eredményei ők, 
hanem azoknak az atyáknak, papoknak, 
tanároknak, akik évekkel, évtizedekkel 
ezelőtt itt szolgáltak, s akik a keresztény 
értékrend szerint vezették híveiket, s az 
így nevelődött ősök, nagyszülők, szülők 
adják tovább mindezt gyermekeiknek, 
unokáiknak. Az a vágyam, hogy még 
megérhessem, az általam elvetett mag jó 
talajba hullott, és évtizedek múltán majd 
kiderül, hogy a tanítványok hívő, keresz-
tény emberekké váltak-e. De ha csak jó 
emberek lettek a tanítások hatására, már 
az is nagy eredmény. Akkor hálát adok a 
Jó Istennek, hogy nekem is sikerült egy 
pici valamit elindítani.”

A mise végeztével az egyházközségi 
képviselőtestület nevében Buczkó József 
világi elnök vettek búcsút László atyától, 
majd a hívek egy közösen elmondott imá-
val vettek búcsút Kerekes atyától. (r. zs.)

Magyarok a lissai csatábanMagyarok a lissai csatábanMagyarok a lissai csatábanMagyarok a lissai csatábanMagyarok a lissai csatábanMagyarok a lissai csatábanMagyarok a lissai csatábanMagyarok a lissai csatábanMagyarok a lissai csatában
Bár hazánk fi ai már bebizonyították, hogy képesek „tengeri csatákat” vívni és győzni 
a Magyar Tengeren is (Hajdúnánási Újság 2016. június 9. – Tengeri csaták a „ma-
gyar tengeren”) de ezt kővetően sokáig nem volt újabb alkalmuk bizonyítani. Egészen 
1866 július 20-ig a Lissai csata napjáig. 

Ludwig Rubelli von Strumfest: A Lissai ütközet, 1866.

Lengyel Attila: A pozsonyi csata

Nemzeti ünnepeink között Nemzeti ünnepeink között Nemzeti ünnepeink között lenne lenne lenne 
a helyea helyea helyea helyea helyea helye
A 907. július 4–5-én zajlott pozsonyi 
csata a magyar köztudatban, paradox 
módon, egyike a leghatalmasabb katonai 
sikereinknek, ugyanakkor a legkevésbé ér-

tékelt győzelmünknek is. Most, az 1110. 
évfordulón a felejtés homályából illendő 
felidézni az akkori eseményeket.

A IX. és X. század fordulóján a Kárpát-
medencében államot szervező magyarság 
korán szembesült a Keleti Frank Király-
ság jelentette fenyegetettséggel. IV. Lajos 
keleti frank király és Luitpold, a bajor te-
rületek őrgró� a 907-ben cselekvésre szán-
ta el magát a területileg egyre növekvő 
Magyar Nagyfejedelemséggel szemben. 
A magyarok, Árpád vezetésével, nagy-
szerű taktikával és a lovasnomád népek 
harcmodorát követve már az ütközet előtt 
is nehéz ellenfél hírében álltak, a jelentős 
túlerő ellenére is. Pontos adatokra sajnos 
egyik oldalra vonatkozóan sem lehet ha-
gyatkozni, viszont mind szárazföldön, 
mind a vízen, amin jelen esetben a Dunát 
jelenti, nyilvánvaló volt az ellenség fölé-
nye, ami minimum a kétszerese volt a ma-
gyarnak. A csata maga két napig tartott 

és már az elején megmutatkozott a rossz 
frank katonai vezetés. Seregüket szétosz-
tották a Duna két partján, míg utánpót-
lásukat hajón úsztatták magukkal. A ma-
gyar sereg az így megkisebbedett, és a hely 
ismerete hiányában lévő csapatokat meg 

tudta semmisíteni, majd a menekülőket 
Enns váráig üldözte, ahol a helyőrséggel 
is sikerült elbánnia. 

E bravúros katonai teljesítményt nem 
kezdte ki az idő, melynek bizonyítéka, 
hogy ma is oktatják az amerikai katonai 
akadémiákon. 

Árpád fejedelem a harcok során el-
vesztette két idősebb � át, ő maga pedig 
súlyos sérüléseket szerzett, amibe néhány 
héttel később belehalt. Ennek a két nap-
nak az lett a következménye, hogy a ma-
gyar határ majd’ 130 évre az Enns folyóig 
(majdnem a jelenlegi német határig és a 
mesékben szereplő Óperenciás tengerig) 
tolódott ki és az országot ugyanennyi ide-
ig nem is érte támadás a német területek 
felől.

E győzelem nélkül minden bizonnyal 
nem létezne a kárpát-medencei Magyar-
ország.

i� . Buczkó József

Amikor az osztrák hajók feltűntek Lis-
sa partjainál az olasz hajók felől a gúnyos 
Ecco i pescatori!” (Itt jönnek a halászok!) 
kiáltás szállt, de amikor Tegettho�  hajói 
az olasz parancsnok fatális vezetési hibája 
miatt könnyedén áttörvén az olasz vona-
lakat és gyilkos közelharcot kezdeményez-
tek, már nem volt túl sok kedvük nevetni. 
A magyarok a többi nemzet � aival együtt 
bátran harcoltak a korszak legnagyobb 
tengeri csatájában, amit mi sem mutat 
jobban, mint hogy az ütközet után a csata 
hőseinek felsorolásnál 15 magyar név is a 
„dicsőségfalra” került.

Máriássy Mihály, Horváth Ferenc, 
Barta Vilmos, Füredi Rezső, Herczeg 

Hermann, Kalmár Sándor, Barta János, 
Lévay Jakab, Patay István, Gyulai Gaál 
Jenő, dr. Fejér Ede, Dőry Vilmos, Kopics 
Alajos, Janka Ambrus, Andréka Alajos.

A csata az akarat és az elszántság diada-
lát hozta. A minden tekintetben fejeltebb, 
de botrányosan rosszul  vezetett olasz ha-
jóhadat csúnyán elverte Tegettho�  lé-
nyegesen gyengébb, de jobban vezetett 
osztrák � ottája. Ez a győzelem évtizedekre 
biztosított az Osztrák-Magyar Monarchia 
Adriai tengeri fölényét, az osztrák-magyar 
� ottában pedig mindig volt egy hajó, 
mely a Tegettho�  nevét viselte, egészen az 
1918-as összeomlásig.

Szabó Endre
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Ruhagyártásban gyakorlattal rendelkező 
VARRÓNŐKET,

SZABÁSZT, MEÓST 
és SZALAGVEZETŐT

felveszünk!

Amit biztosítunk:
 egy műszakos munkarend

 vállalati autóval történő bejárás 
vagy utazási költségtérítés

Jelentkezni lehet 
az alábbi telefonszámon 

8–14 óra között:
06-20/445-2400 

FELHÍVÁS  ÁLLÁSHIRDETÉS
A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 

(4450 Tiszalök, Kossuth u. 124.) parancsnoka felvételt hirdet 

KÖRLET-, illetve BIZTONSÁGI FELÜGYELŐ
beosztás betöltésére, az alábbi feltételekkel.

Jogviszony: határozatlan idejű hivatásos szolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
Szolgálati hely, munkavégzés helye: Tiszalöki Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet – 4450 Tiszalök, Kossuth u. 124.

Általános jelentkezési (alkalmazási) feltételek: 
– magyar állampolgárság,
– állandó belföldi lakóhely,
– betöltött 18. életév,
– büntetlen előélet, kifogástalan életvitel ellenőrzésen való megfelelés,
– egészségi, pszichikai, fi zikai alkalmasság,
– középiskolai végzettség (érettségi bizonyítvány),

Illetmény: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 355. §-a, 5. számú mel-
léklete, valamint a 30/2015. (VI.16.) BM rendelet 6. számú melléklete alapján 
(Tiszthelyettesi besorolási osztály, kezdő minimum bruttó illetmény 228 800 Ft)

Juttatások: 
– cafetéria (bruttó 200 000 Ft/év)
– munkába járási költségtérítés
– ruházati illetmény/ellátás (természetbeni, pénzbeli)

A személyes adatokat és elérhetőséget is tartalmazó szakmai önéletrajzot a 
következő címre várjuk:
– postai úton az intézet fentiekben megadott címére vagy
– elektronikusan a tiszalok.uk@bv.gov.hu e-mail címre.

A hirdetéssel kapcsolatban bővebb felvilágosítás az intézet Személyügyi és 
Szociális Osztályán a 42/524-912-es vagy a 42/524-914-es telefonszámokon 
kérhető.

RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN ÜZLETÜNKBEN ILLETVE 
A HONLAPUNKON!

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

*Amennyiben általános viseletű 
multifokális szemüveget vásárol.

A kedvezmény 2017. augusztus 31-ig érvényes, 
más akcióval nem vonható össze.

*Akár 90%-kal kevesebb vakító éjszakai fény, mint tükröződésmentes réteg nélküli 
műanyag lencsével (1 ó. alapanyag esetén)

MUNKALEHETŐSÉG 

Nagykállóban!

Eye Drive®  szemüveglencse innováció 
autóvezetéshez

TÖKÉLETES VÁLASZTÁS VEZETÉSHEZ.
BÁRMELY NAPSZAKBAN, BÁRMELY IDŐBEN.

Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! 
Telefon: 06-30/523-6848

Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
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Erzsike Süteményesháza

Minden nap friss süteménnyel várjuk 
kedves vendégeinket. Tortákra rendelést felveszünk.

Rendezvények teljes körű lebonyolítását vállaljuk. Aranygaluska és tyúksütést 
vállalunk! Sültes tálak elkészítését, házhoz szállítással vállaljuk.

KERESS BENNÜNKET A MOZI ÉPÜLETÉBEN!
Süti: 06-30/681-0390 / Rendezvény: 06-30/525-9676

kedves vendégeinket. Tortákra rendelést felveszünk.

BOCSKAI ÉTTEREM 
Hajdúnánás
Fürdő utca 3.

Tel.: 06 30 871 5771
Részletek a facebook oldalunkon!

1. Július 1-én indul a BOCSKAI NYÁR 2017
 Hétvégeken élőzene, fi nom ételek!
2. Bocskai Pizza
 Olcsó és fi nom!
3. Családi rendezvények, osztálytalálkozók

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Kedvezményes boltvezető, eladó, szakács, 
pincér, cukrász, élelmezésvezető, vendéglátó eladó-, 

üzletvezető-, szervező, aranykalászos gazda,
műkörmös, fodrász, kozmetikus, szociális gondozó, 

kezdő angol, német oktatások részletre is, 
Hajdúnánás, Hajdúdorog.
Tel.: 06-30/535-7938

IFJ. MEZEI GÁBOR 

Köszönetnyilvánítás

750 Ft
adag

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

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
INGYENES
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kemencében készített házias ízekkel. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is. 

Hirdessen Ön is a 
Hajdúnánási Újságban!

Ez itt az Ön
hirdEtésénEk a hElyE!

Hirdessen 
Ön is a Hajdúnánási 

Újságban! 
Telefon: 

06-30/523-6848

Ez itt az Ön 
hirdetésének 

a helye!

További szolgáltatásaink:
• sírtakarítás • síremlék helyreállítás

Halott bejelentés éjjel nappal a 06-30/319-0492-es 
telefonszámon. 

Temetkezési iroda: 
Hajdúnánás, Liliom u. 1. (a Köztemető bejáratánál) 

Bocskai Korona fi zetési lehetőség.

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!
Pest megyében, Gödöllőn nyílászáró beépítéssel foglalkozó cég munkatársakat 
keres azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezést és lakhatási lehetőséget biztosítunk. 
Hosszútávú munkalehetősé g egy stabil cégnél. Építőipari végzettség, gyakorlat 

nem feltétel, de előnyt jelent!
Jelentkezni a +36-30/996-6201 számon 

vagy e-mailben a wintec@wintec-samu.hu címen, fényképes önéletrajzzal lehet.

Állás!Állá
s!

Hálás szívvel
mondunk köszönetet 

mindazoknak, 
akik drága halottunk,

búcsúztatásán, 
megjelentek, osztoztak 

mérhetetlen 
fájdalmunkban és gyászunkban.

A gyászoló család

NEVELŐSZÜLŐKET KERESÜN
A Cívis Humán Szociális és Gyermekvédelmi 

Központ NEVELŐSZÜLŐKET keres.
A nevelőszülői hivatással, a nevelőszülővé válással,

nevelőszülői foglalkozt
jogviszonnyal kapcsola
alábbi telefonszámon ké

tájékoztatást.

06-70-362-1957

NEVELŐSZÜLŐK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!
•  Ha szívesen gondoskodna otthonában segítségre 

szoruló gyermekekről,
• Ha úgy érzi, van önben elegendő türelem és empátia,
•  Ha személye és lakáskörülményei megfelelnek a 

törvényi előírásoknak,
•  És vállalja, hogy elvégzi az általunk szervezett tan-

folyamot, vagy már rendelkezik megfelelő végzett-
séggel, akkor jelentkezzen nevelőszülőnek!

A szakmai segítséget és a 
törvény által meghatáro-

zott juttatásokat a debre-
ceni Cívis Humán Szociális 

és Gyermekvédelmi Központ 
Nevelőszülői Hálózata 

biztosítja.

Részletes feltételekről érdeklődhet:
A 0670/362-1957 vagy a 0670/361-7802  

telefonszámon, illetve e-mailen,  
a civisneveloszuloihalozat@gmail.com címen.
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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

Nagyon büszkék vagyunk Lajos Varga 
edzőtársammal egykori hajdúnánási ta-
nítványainkra, akik 7-en indultak a Ma-
gyar Bajnokságon a TKKSE színeiben. 
Ők 7-en összesen 6 aranyérmet, 5 ezüst-
érmet, 4 bronzérmet, és kettő darab 5. 
helyezést értek el a verseny hétvégén.

Máró Anna egész éves teljesítménye 
elismeréseképpen megkapta a „Piros 
vándorhajó díjat” amit minden évben a 
legeredményesebb U14-es versenyzőnek 
adnak oda. Természetesen immár harma-

Akciónk 2017. április 12-től visszavonásig érvényes. A Fiber Power 120 internet garantált le- és feltöltési sebessége 30/4 Mbit/s. Az ePack-kedvezmény 500 Ft kedvezményt jelent az internetszolgáltatást tartalmazó csomagok havi díjából. Az ePack-ked-
vezmény igénybevételi feltételei és további részletei megtalálhatóak az ÁSZF-ben és a www.upc.hu/epack oldalon. Az árak bruttó árak. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek: www.upc.hu, tel.: 1221. 

Megrendelés és további információ:
UPC Shop Hajdúnánás - Hajdúnánás, Ady Endre körút 32/a
Nyitva tartás: hétfő és péntek: 10.00–17.00, szerda: 09.00–17.00, szombat: 09.00–15.00
tel.: +36 20 465 5683  |  www.upc.hu/fejlesztunk

Élmények végre 
villámsebességgel!

A csomag tartalma:  
• 133 digitális csatorna (32 HD-csatornával) • 120 Mbit/s-os internet  
• korlátlan UPC vezetékes hálózaton belüli telefonbeszélgetéssel • ePackkel, 24 havi elkötelezettséggel

6399
Ft/hó
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Jó alapokat kaptak a sikerekhez a nánási kajakos fi atalokJó alapokat kaptak a sikerekhez a nánási kajakos fi atalokJó alapokat kaptak a sikerekhez a nánási kajakos fi atalokJó alapokat kaptak a sikerekhez a nánási kajakos fi atalokJó alapokat kaptak a sikerekhez a nánási kajakos fi atalokJó alapokat kaptak a sikerekhez a nánási kajakos fi atalokJó alapokat kaptak a sikerekhez a nánási kajakos fi atalokJó alapokat kaptak a sikerekhez a nánási kajakos fi atalokJó alapokat kaptak a sikerekhez a nánási kajakos fi atalok
dik éve lesz tagja az országos korosztályos 
válogatottnak.

Horváth Maja ezzel a Magyar Bajnoki 
címmel jelenleg az elsőszámú országos 
válogatottja lett korosztályának. Mur-
vai Lúcia; Kovács Szabolcs; Mircse Iván; 
Tóth Nóra; Horváth Kata! Annyi Magyar 
Bajnoki pontot szereztetek majdnem így 
heten, amit egy közepes nagyságú egyesü-
let is megirigyelne.

Bardóczi Krisztián 
(forrás. facebook)


