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Hajdúnánáson van a győztes jogán a 2018 évi 
Hódítók Kupája!

„Forgószél”Virágzik a hajdúnánási néptánc

3. oldal

A Nánási Focisuli…

6. oldal3. oldal2. oldal

A magyar nemzet…Közművelődési díjat kapott…

A Farkas egy kategóriában indult 
és megint legyőzött mindenkit 
Törökország legrangosabb nem-

zetközi íjászversenyén május 28-án! A ver-
senyre indulása előtt ezt a FB bejegyzést 
tette közzé a Farkas!

„Eljött az idő megint!
Megyek a Hódítók Kupájáért Isztambul-

ba, hogy a győztes jogán felemeljem a Ma-
gyar Zászlót a dobogó legmagasabb fokán!

Jöjjenek a világ legjobb lövői, mind!
A világ legjobb harcosai, „Tűzfagy”, 

„Bármikor” és „Izzó Szél” velem lesznek 
és harcolnak életre halálra!”

A győzelem híre pár óra alatt bejárta 
a világot! A FB oldalán 256 ezer ember 
olvasta a várva várt híreket! Az áhított 
győzelem hírét!

Kisvártatva ismét bejegyzést tett a Farkas.
Most ezt írta olvasóinak:

„Van ennél sokkal szebb a Magyar 
ember számára, mint a nagy történelmi 
népek zászlaja között győztesként látni 
lobogónkat?

Békével, barátságban és büszkén győzni?
Köszönöm nektek a hitet, a több tíz-

ezer üzenetet, amivel a versenyben segí-
tettetek!

Ez a győzelem most sem ment volna 
a Sors és Ti, a büszke Magyarok vágyai 
nélkül!

Ezt tudom!
Köszönöm! Köszönöm!” 
Pár nap elteltével elterjedt a győzelem 

híre Hajdúnánáson is!
Azt tudni kell erről a versenyről, hogy 

nemzetközi íjászverseny, melyet Török-
országban rendeznek, ez a legnagyobb. 
Több mint 1000 török lövőből válogattak 
hónapokkal előtte, akik képviselhették 
Törökországot, s akikhez még hozzájöttek 
a nemzetközi versenyzők legjavai. Az 50# 
íjak versenyében indultam. Ez volt az a 
kategória, amit nem lehet megnyerni.

Elképesztően fárasztó volt a felkészü-
lésem is, hiszen kevés időm volt, mert a 
szabályokat a rendezők alapvetően átvál-
toztatták, s ezen új szabályok előtt értet-
lenül álltam.

Tudjátok, április végén még az USA-
ban és Kanadában voltam, hiszen elmen-
tem átlőni a Niagara-vízesést! Átlőttem 
Kanadából Amerikába. Úgyhogy rövid 
volt nekem az az egy hónap. Egyből 
1000 lövés/nappal kezdtem a felkészü-
lést, ami napi 8 órát jelent, azután jött a 
versenyíjak és nyílvesszőinek elkészítése! 
Erre a versenyre egy i. e. 3 századi szkíta 

íj másolatát készítettem modern anya-
gokból. Majd megtanultam egy – azóta 
„Farkas-fogásnak” hívott – íjfogást, ami a 
markolat kifordított kézfejjel való tartását 
jelenti. Íj módon való fogás előtt ma az 
egész íjásztársadalom értetlenül áll! Külö-
nös, egyedi, egyáltalán eddig nem látott 
mód, amit életemben versenyen először 
használtam. Azért, mert e szkíta íj elké-
pesztő lőtulajdonságát így lehet kihasz-
nálni! Örülök, hogy ebben is történelmet 
írhattam napjainkban. 

A versenyről pár gondolat.
Emlékszem, amikor szinte egy órás 

várakoztatás után, amely a fegyverellen-
őrzésemet jelentette, ott álltam a lővonal 
közelében és kerestem a lőpálya közepét, 
átgondoltam, mi is a célom! Megerősítet-
tem magamban: győzni jöttem a Hódítók 
Kupájáért, hasonlóan 2017-hez! Akkor a 
feleségem, Ani nagy segítségemre volt a 
helyszínen, hiszen amikor én következ-
tem már legyőzött mindenkit a női ka-
tegóriában! Szóval, álltam a pálya szélén 
és „elővettem” az emlékképet, a számtalan 
utamra bocsátó jókívánságot, a szeret-
teim, az ismerőseim arckifejezéseit. Az-
után még egyszer erőt vettem magamon! 
Gondolataim között látni akartam a múlt 
zászlóit, nagy történelmi korok dicsőséges 
pillanatképeit!

A pillanatok óráknak tűntek! Csak áll-
tam sokáig mereven az óriási szembeszél 
ellenére. Hirtelen éreztem belül, 
eljött az idő. Beléptem a lővo-
nalba. Minden megszűnt kö-
rülöttem! Csönd volt és csak 
egy zászlócskát láttam, pont 
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Volt egyszer egy Pillefutás…

Közművelődési díjat kapott 
Hajdúnánás

a pálya közepén több száz méterre! Oda 
kellett lőnöm!

Kilőttem „Izzó Szelet”. Majd jött 
„Bármikor”, de beragadt az oldó kezem 
és ezért eltört „Bármikor”. Majd jött a 
harmadik, „Tűzfagy”, de a török bíró 
mondvacsinált indokkal megakadályozta 

a „Farkas-fogást”. Felháborodtam! Bármit 
szét tudtam volna tépni! 

Aztán hallottam több szemszögből, mi 
történt a színfalak mögött!

Összeszorítottam fogaimat. Tudtam, 
nyugodt kell maradjak. Másfél percig pró-
báltam jól megfogni az íjat, de azt lehetet-
len volt a rendező kérése szerint megtenni! 

De semmi gond, mondtam magam-
ban! „Izzó Szél” már kint van! A világ leg-
jobb nyílvesszője majd megoldja!

Úgy is lett. Ellenfeleim sok több száz 
vesszőjét „Izzó Szél” egyedül is agyonver-
te! Igen! Győzött! Minden rajtvonalhoz 
állt ország harcosainak végig kellett nézni 
a magyar zászló diadalát!

Ennyi volt ez a verseny! Nehéz volt. Hi-
hetetlenül nehéz. A hírolvasó ember meg-
szokásból mondja, Mónus Józsi győzött 
megint. De tisztelt olvasók ez elmondha-
tatlanul nehéz feladat. Higgyétek el na-
gyon nehéz mindig és mindenhol győz-
nöm a világ legjobb lövői ellen! Minden 
esetre köszönöm a bizodalmat, köszönöm 
a bátorítást, a hitet! Hajdúnánásra, a Haj-
dúk városába számomra nagy büszkeség 
ezt a trófeát hazahozni örök időkre, hogy 
hirdesse a városházán, Bocskai és harcosai 
nem hiába harcoltak egykor. Kívánom, 
hogy a dicső hajdúk méltó utódaiként 
tudjunk erőnkhöz mérten cselekedni az 
idők végezetéig, történelmet írva magunk 
is! Barátsággal a Farkas! 

A Magyar Népművelők Egyesülete 35. al-
kalommal Hajdúszoboszlón rendezte meg 
a Népművelők Országos Vándorgyűlését. 
A május 15–17. között lebonyolított ese-
ménysorozaton közel 200 népművelő és 
érdeklődő vett részt.

Az MNE díját évről évre azok az ön-
kormányzatok kapják, amelyek hosszú 
időn keresztül példamutató tevékenységet 
folytatnak a helyi közművelődés és kultú-
ra szervezése terén, illetve olyan támoga-
tási és döntéshozatali gyakorlattal rendel-
keznek, amely hatékonyan segíti a helyi 
kulturális értékek megőrzését, új értékek 
teremtését.

Az „Önkormányzatok a közművelődé-
sért” díjat dr. Csiszár Imre Hajdúnánás 

Megható élmény volt, s minden olyan 
szépen gurult a szervezésben a maga ke-
rekén – kezdi Anikó a beszámolóját. 3 
távban összesen 508 nevező vett részt 
a futásban. Nem volt regisztrációs díj, 
mindenki a saját módján támogathatta az 
egyesületünket a rendezvényen kihelye-
zett üvegekbe.

Városunkból több egyesület, futók, 
sportolók, a kézilabdások, a Liget Klub, 
néptáncos csoportok és szüleik, általános 
iskolai és gimnáziumi osztályok, védő-
nők, önkormányzati dolgozók, az ápolási 
intézet dolgozói, a Zumbások, akik be-
mutatót is tartottak, s még Miskolcról is 
jött egy csapat!

Nagyon sok vállalkozó is támogatta a 
rendezvényt, mind pénzzel, mind tárgyi 
dolgokkal, szinte felsorolni is lehetetlen 
őket – 60-nál is többen vannak! Reggel 
már 7.45-től lehetett regisztrálni, s egé-
szen 3 óráig tartottak a programok. Több 
műsor is szórakoztatta a közönségünket, 
volt kendó és vöröskeresztes bemutató, 
kézműves foglalkozás a Helyi Sajátossá-
gok és Bacskai Ildikó pedagógiai osztálya 
jóvoltából, Szatmári Tony pedig Örömze-
néjével kápráztatta el a jelenlévőket.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat arcfestéssel várta a gyerekeket, ezen 
kívül az egészségmegőrzés érdekében vi-

Jubileumi évet kezdett a „Mi Érted Élünk” Egyesület ebben az évben, melyet minden 
hónapban más és más rendezvénnyel köszöntött – ezekről számot adtunk korábbi 
lapszámainkban is. Májusban egy olyan álom vált valóra, melyet a főszervező Majo-
rosné Ács Anikó kezdett már hónapokkal előtte megszervezni Dér Mária segítségével. 
Úttörő fába/programba vágták a fejszéjüket, hiszen nem volt még ilyen jellegű jóté-
konysági futás városunkban, s annyi embert megmozgatott – a szó szoros értelmében 
is – hogy ennek kapcsán Anikóval beszélgettem erről a fantasztikus napról, mely még 
mindig örömkönnyeket csal a szemébe.

taminsarok is állt az asztalok sorai közt a 
vendégek nagy örömére.

A rendezvényen 3 segítő kutya is részt 
vett, s elmondhatom így visszatekintve – 
meséli tovább Anikó – megérte a 4 hó-
napos kemény szervezés, hiszen a bevétel 
minden reményen felüli lett, melyből 
szeptembertől beindulhat a régóta terve-
zett kutyaterápia.

Nagyon jó visszaemlékezni erre a nap-
ra! Ez a sok ember, aki hozzánk aznap el-
látogatott, valamilyen módon ki szerette 
volna fejezni együttérzését gyermekeink 
iránt. Látva őket, ahogy csak jöttek és jöt-
tek… látni, hogy mindőjük hozzánk jön, 
értünk jött, s velünk együtt bizonyították 
be, hogy egy célért, a gyerekek fejlődésé-
ért, életük javításáért, megkönnyítéséért 
– egy szóval segíteni érkeztek. Ők is iga-
zolták mindenkinek: Mi érted élünk!

Egy nagy szusszanás a következő ren-
dezvény előtt kijár a főszervezőnek és az 
egyesületnek, akik már a novemberi bálra 
készülnek, melyhez ugyanilyen pozitívan 
állnak hozzá, s ilyen lelkesedéssel szerve-
zik, mint a Pillefutást. Céljuk a bevételen 
kívül kicsit jobban megmutatni magukat 
városunkban. S erre remek alkalmak vol-
tak eddig is a jubileumi évük rendezvé-
nyei, kísérjük őket támogató figyelemmel!

Fekete Andrea

alpolgármestere vette át Hajdúszoboszlón 
a Magyar Népművelők Egyesülete által 
szervezett Népművelők Országos Ván-
dorgyűlésén.

Az MNE elnökségének döntése ered-
ményeként, a Nánás Pro Cultura Nonpro-
fit Kft. felterjesztése alapján, Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat a közművelődési 
feladatellátás terén végzett kiemelkedő 
munkája eredményeként nyerte el a díjat, 
amely Asszonyi Tamás szobrászművész 
plakettje és egy díszoklevél.

Hajdúnánás mellett Deszk, Csömör 
és XVII. kerület Rákos mentét díjazták. 
Egyesületi Emlékplakett kitüntetésben 
részesült Gábor Klára, Szűcs Ferenc és 
Horváth György.
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„Nem a Föld az emberé, hanem az 
ember a Földé” 

(Si’Ahl indián törzsfőnök)

„Forgószél”

A magyar nemzet összetartozását 
ünnepelték
Június 4-e közel 100 éve a magyar nemzet 
gyásznapja. Közismert a tény, az első vi-
lágháborút lezáró trianoni békediktátum 
hazánkat sújtotta a legjobban. Az ország 
csonkításnak, a nemzettestek elcsatolásá-
nak máig ható következményei vannak. 
2010 óta június 4-e a Nemzeti Összetar-
tozás Napja; a megemlékezések e kettőség 
jegyében zajlanak szerte a Kárpát-meden-
cében, s mindenhol, ahol magyarok élnek.

Idén is emlékeztek és emlékeztettek 
június 4-én a trianoni békediktátum 98. 
évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás 
Napján arra a napra, amelyen a győztes 

A Hagyományok Háza a 2017/2018-as 
tanévben is meghirdette hon- és népisme-
reti vetélkedőjét 5–6. osztályosok számára 
„Forgószél”, 7–12. osztályosok számára 
„Garabonciás” címmel. A versenyre azo-
kat a tanulókat várták, akik izgalmas, szó-
rakoztató feladatok megoldásán keresztül 
szívesen elmélyítik hon- és népismeretbeli 
tudásukat, illetve szívesen megismer-
kednek a magyar népi kultúra gazdag, 
sokszínű világával. A vetélkedő egyes té-
maköreit a versenyzők önálló gyűjtő-, ku-
tatómunka révén dolgozták fel. 

E tanév kiemelt témaköre a tánc volt. 
A feladatok kidolgozása során a követke-
ző dolgok után kellett kutatni a gyerekek-
nek: Hogyan történt a legkisebbek táncba 
nevelődése, milyen volt régen a gyerek-
korhoz kapcsolódó táncos élet, melyek 
voltak az ifjúság táncalkalmai? Hogyan 
szervezték meg a táncokat, mi volt a tánc 
szerepe és jelentősége a paraszti társada-
lomban? Hol és mikor táncoltak, melyek 
voltak a tánc alkalmai? Milyen típusú tán-
cokat táncolhattak a lányok és a fiúk?

A feladatok másik részét az évkörhöz 
kapcsolódó jeles napok, s a hozzájuk fű-
ződő szokások, hiedelmek (csobánolás, 
ostyahordás, tikverőzés, stb.) alkották.

A vetélkedő három részes volt. Az első 
három levelező forduló után az arra ér-
demeseknek következett a középdöntő, 
majd pedig a döntő, ahol a versenyzők 
személyesen is megjelentek Budapesten a 
Hagyományok Házában. 

A Bocskai Iskola Óvoda utcai intéz-
ményegységéből Farkas Mária, Horváth 
Dorina Jázmin és Varga Sándor Patrik 6. 
osztályos tanulók versenyeztek, s sikere-
sen bejutottak mind a hárman a közép-
döntőbe is. 

2017/18-as tanévben a Móricz Pál Városi 
Könyvtár „Zöld Ünnepeink” címmel osz-
tályok közötti, többfordulós vetélkedőso-
rozatot hirdetett 3–4., 5–6. és 7. osztályos 
korcsoportok számára.

A fordulók témáját különböző világna-
pok alkalmából választottuk. 

2017. október 10. – Állatok világnapja
2018. március 22–23. – Víz világnapja 
2018. április 19–20. – Föld világnapja
2018. június 7–8. – Óceánok világnapja
A vetélkedőkkel célunk volt, hogy a 

gyerekek megismerjék Földünket, annak 
élővilágát. Ráirányítsuk a figyelmet a tisz-
ta víz fontosságára, az édesvízkészletek 
veszélyeztetettségére, a Föld természeti 
környezetének megóvására.

A fordulók során játékos, rendhagyó 
feladatokkal próbáltuk közelebb hozni a 
gyerekekhez ezeket a témákat és örömmel 
tapasztaltuk, hogy ők is szívesen merültek 
el a természet világában. Reméljük, hogy 

az itt kapott új, érdekes információk se-
gítségével még jobban megismerték kör-
nyezetüket, és még jobban odafigyelnek 
értékeinek megóvására, védelmére. 

A vetélkedősorozat legeredményeseb-
ben szereplő osztályai a következők:
 3–4. osztályosok kategóriájában a 

Bocskai István Általános Iskola, AMI 
és Kollégium 3. B osztálya,

 5–6. osztályosok kategóriájában a Re-
formátus Általános Iskola és Óvoda 6. 
osztálya.

 7. osztályosok kategóriájában a Bocskai 
István Általános Iskola, AMI és Kollé-
gium 7. E osztálya. 
A győzteseknek ezúton is gratulálunk! 

Köszönjük a diákok és a felkészítő taná-
rok munkáját! Jövőre újabb témákkal vár-
juk az osztályokat és reméljük ugyanilyen 
lelkesedéssel fognak érkezni a csapatok!

Farkas Nikoletta 
és Nagy Beatrix

Az egész éves vetélkedőt lezáró döntőre 
2018. május 28-án került sor a Hagyomá-
nyok Házában, melyre az ország különbö-
ző vidékeiről (Túrkevéről, Sajóvámosról, 
Pécsváradról, Karcagról, Gyöngyösről, 
Boldogról, Ecsédről, Hajdúnánásról, Bu-
dafokról, Monorról) érkeztek gyerekek. 
Az egész évben versenyző 200 diák közül 
a legjobb eredményt elért 50 versenyző 
kapott meghívást a döntőre, ahol 3 hely-
színen, forgó rendszerben került sor a 
személyes megmérettetésre. A vetélkedőre 
benevezett tanulóink közül mindhármó-
juknak sikerült az országos döntőbe be-
jutnia, s ott is nagyon szépen helytálltak.
 Eredményeik: Farkas Mária I. helyezés
 Horváth Dorina Jázmin II. helyezés
 Varga Sándor Patrik II. helyezés

Farkas Mária mint első helyezett jutal-
mul részt vehet Szajolban a Hagyomá-
nyok Háza által szervezett népművészeti 
táborban.

Gratulálunk teljesítményükhöz!
Vargáné Papp Júlia

nagyhatalmak szinte kivégezték a Magyar 
Királyságot 1920 nyarán.

A Himnusz közös eléneklése után dr. 
Csiszár Imre Hajdúnánás alpolgármestere 
köszöntötte a megjelenteket, aki a múlt 
felidézése mellett szólt a jelen és a jövő 
nemzedékéhez is. „Soha nem felejthetünk. 
A mi feladatunk az, hogy az utánunk kö-
vetkező nemzedék se felejtse el azt, ami 
egykor Magyarország volt. Tegyünk meg 
mindent azért, hogy a határon túli ma-
gyarság érezze azt a szeretetet, azt a törő-
dést, amit megérdemel.” – emelte ki az 
alpolgármester.

A köszöntő után a Bocskai István Álta-
lános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium néptánc tanszakának növendé-
kei előadásában hallhatta az emlékező kö-
zösség a „Hazám, hazám csendes hazám” 
című népdalt. Ezt követően dr. Nyakas 
Miklós a Hajdúsági Múzeum nyugalma-
zott igazgatója idézte fel a 98 évvel ezelőtti 
eseményeket. Az ünnepi emlékezés után a 

kegyelet virágainak, koszorúinak elhelye-
zése következett a Trianoni emlékműnél. 
A városi közös főhajtás után Kosztolányi 
Dezső: „Még büszkén vallom, hogy 
magyar vagyok” versével Obor-
zil Ádám Attila és Szólláth 
Zoltán emlékeztek Trianonra, 
magyarságra, hazaszeretetre, 
megmaradásra, összetartozásra.
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A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

 Június 23. (szombat) Gasztro sétány
 Helyszíne: Hajdúnánás, Fürdő u.
 Programok:
 10.00–11.00 a Gyermek és Ifjúsági 

Önkormányzat versenyei
 12.00 a Slágerexpressz fellépése
 12.40 a délelőtti versenyek eredmény-

hirdetése
 13.00 freestyle bemutató Bódis György-

gyel és a Nánási Focisuli játékosaival
 14.00 a színpadon bemutatkoznak 

vendégéttermeink. Beszédet mond Ba-
rabás Zoltán, a rendezvény védnöke.

 15.00 Lola
 16.00 Péter Srámek
 16.40 vízipisztoly flashmob
 17.00 Merényi Ákos
 18.00 Young-G
 19.00 Herceg Dávid
 20.00 a Kiscipő zenekar élő koncertje – 

a legjobb Republic dalok
 21.00 Szertűz gyújtása őseink hagyo-

mányai szerint – nyári napforduló, 
Szent Iván Napja

 21.30 Mr. Geryman – retro mulatós 
show

 Kísérő programok:
 Süssük meg együtt az ország legna-

gyobb pizzáját! – rekordkísérlet.
 Nánási Portéka termékeinek kóstolója.
 Bemutatkozik a Bocskai Freedom, 

Hajdúnánás első saját gyártású söre.
 Hajdúnánás – Az aranyszalma városa – 

kiállítás szalmatermékeinkből.
 Helyi Sajátosságok kézműves bemuta-

tója.
 Kendereskert – Hagyományaink ápo-

lója – nyuszisimogatás és etetés gyere-
keknek

 Vendég éttermek: Anyukám Mondta, 
Barabás Étterem, Sziget Csárda és más 
országos hírű éttermek

 Június 30. (szombat) 16.00–20.00 
Kalózok tengerén – tematikus kaland-
játék kicsiknek és nagyoknak.

 Jack Spenót Játszótere – óriás fajáté-
kok, kalózok ihlette egyedi festéssel és 
játék ötlettel.

 Hock kapitány szigete – arcfestés, te-
toválás festés, sebhely készítés, kalózos 
csillámtetoválás

 Kard ki kard! – lufikard készítés
 Legyél Te is Kalóz! – félszem takaró ké-

szítés, kalózkendő készítés, titkos tér-
kép rajzolás, ágyúgolyó készítés – simi 
labda

 Agyafúrt Kalózok, avagy nem mindig 
az erő az úr – kobaktekerő ördöglaka-
tok, eszes feladványok.

 Mini játszótér a legkisebbeknek.
 Helyszíne: a Nagy Norbert Sportköz-

pont előtti tér (Fürdő u.)
 A programon a részvétel díjtalan!

 VII. PSZT (Hajdúnánás, 2018. június 
28-tól július 1-ig)

 Színházi ajándék a városnak!
 VII. alkalommal kerül megrendezésre a 

Premier Színjátszó Találkozó városunk-
ban, amely ezúttal ingyenes színházlá-
togatást jelent az érdeklődőknek. Vár-
juk a családokat, felnőtteket, fiatalokat 
2018. június 28-tól július 1-ig a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központba, a 
Bocskai Filmszínházba és egy előadás 
erejéig a Városi Gyógyfürdőbe. 

 Lássuk tehát a részletes programot! 
 2018. június 28-án (csütörtökön) 19 

órától: 
 Nosztalgia és zene várja Önöket. Egy 

nagyszabású, látványos, zenés előadást 
nézhetnek meg. Megelevenedik a Beat-
les zenéje, világa és természetesen első-
sorban a felejthetetlen John Lennon. 

 Élő zenekar, világhírű slágerek, látvá-
nyos színpadképek várják az érdeklő-
dőket. A darab rendezője dr. Pinczés 
István, aki a Csokonai Színház egykori 
igazgatója és főrendezője.

 Helyszín: a Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ

 Debreceni Színjátszó Stúdió előadásá-
ban:

 Imagine (In memorian John Lennon), 
zenés színházi játék

 Június 29-én (pénteken) 17.30 órától:
 A Kuckó Művésztanya a Hajdúnáná-

si Gyógyfürdő területén lép fel. Úgy, 
ahogy mondom című vásári komédiát 
játsszák majd az érdeklődőknek. Az elő-
adás a fürdővendégek számára ingyenes!

 Június 29-én (pénteken) 19 órától:
 A Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-

pontban a Dezsavü Színkör Spíró 
György: Prah – Milliomosok című mű-
vét adja elő.

 Június 30-án (szombaton) 18 órától:
 Szintén a művelődési központban Kéri 

Ferenc: Lopótök, avagy a Mari nem 
olyan című pajzán népi komédiáját lát-
hatják az érdeklődők. 

 Június 30-án (szombaton) 20 órától:
 Marc-Gilber Sauvajon – Galamb Jó-

zsef: Szép kis família című vígjátéka 
lesz látható a Mezőkövesdi Színészeti 
Egyesület előadásában. 

 Július 1-én (vasárnap) 18 órától:
 A Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-

pontban Ado Nikolaj: Egy életem egy 
halálod című darabját játssza a má-
tészalkai Gondolat Kamaraszínház, 
melyben egy szerelmi háromszögbe 
nyerhetünk betekintést. 

 Az előadások látogatása ingyenes, re-
gisztrációs jeggyel lehetséges. Jegyek a 
művelődési központ információjában 
előadásonként igényelhetőek. A mű-
sorváltoztatás jogát fenntartjuk!

 Július 7. (szombat) X. Jubileumi Haj-
dúnánási Hagyományőrző Aratók Ta-
lálkozója

 Helyszíne: Hajdúnánáson a Nyakas 
farm területe

 A rendezvény fővédnöke: Jakab István, 
az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ 
elnöke.

 Programok:
 07.00 Gyülekezés, regisztráció
 07.45 Megnyitó beszédet mond Jakab 

István fővédnök.
 Köszöntő beszédet mond Szólláth Ti-

bor polgármester, Nyakas András házi-
gazda.

 Meghívott települések polgármesteri 
köszöntése.

 A napot megáldja: Gacsályi Gábor re-
formátus lelkipásztor, Varga Lóránd 
római katolikus káplán és Szaplonczay 
Gergely görögkatolikus lelkipásztor.

 08.15 Kiskaszás kézi aratás a helyszínen: 
kötélkészítés, kaszálás, marokszedés, ké-
vekötés, keresztrakás, majd ökörfogattal 
a cséplőgéphez történő szállítás.

 09.30 Eredeti cséplőgéppel történő 
cséplés bemutatása.

 A délelőtt folyamán aratókoszorú ké-
szítése.

 10.30 A Nánási betyárok lovasbemuta-
tója.

 11.00 Kulturális műsor: Nánási Vidám 
Asszonyok, Nánási NNTE, a Bocskai 
AMI Néptánc Tanszakának növendé-
kei, Nánási Hajdú Bokréta Hagyo-
mányőrző Egyesület. A jó hangulatról 

gondoskodik, és a csoportokat kíséri: 
Tordai Zoltán és Cigányzenekara.

 kb. 12.00 Ebéd
 13.15 Jakab István fővédnök és Szólláth 

Tibor Hajdúnánás város polgármeste-
re, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
HBM-i elnöke átveszi a Magyarok Ke-
nyere program búzáját.

 Eredményhirdetés, díjátadás.
 14.00 Mulassunk együtt a Dankó Rá-

dió sztárjaival:
– Szabó Sándor nyíregyházi nótaénekes
– Dr. Buta Árpád és Boros Emese ma-

rosvásárhelyi énekesek
 15.00 A Tarnai Rock Band műsora.
 Egész nap: ugrálóvár és lufihajtogató 

bohóc várja a gyerekeket, kisvonattal 
és lovashintóval történő teleplátogatás 
(farmon belül), melyre mindenkit sze-
retettel várunk.

 Regisztrációs díj nincs! A program láto-
gatása ingyenes!

 Bővebb felvilágosítás és jelentkezés a 
szervezőknél: a Hajdú Bokréta Ha-
gyományőrző Egyesület elérhetősége 
30/773-0356, Kéky Lajos Városi Mű-
velődési Központ 70/372-1494.

Hirdessen Ön is a 
Hajdúnánási Újságban!

Ez itt az Ön
hirdEtésénEk a hElyE!

Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! 

Telefon: 06-30/523-6848
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Pályázati felhívás Kedves Szülők!

Csillogó szemekért 
a Gyermekkert Óvodában

Képviselő-testületi ülés hírei

Feledhetetlen gyermeknapi programot 
szerveztünk június 7-én a Gyermekkert 
Óvodában. Boldog feladat volt egy amúgy 
is gyermekcentrikus óvoda számára, hogy 
egy napot kiemelve rendkívülivé tehet-
tünk a gyermekeink részére. Ezen a jeles 
napon közös színes programokkal vártuk 
az óvodába járó gyerekeket. Nem marad-
hatott el hagyományaink ápolása, a közös 
énekszó, csoportok kedves műsora, s nem 
utolsó sorban a kreatív alkotó műhelyek 
színes tárháza. Az egész napot áthatotta 
a vidámság, melynek középpontjában a 
gyermeki örömök fontossága volt a cél. 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Köz-
pont és Városi Bölcsőde Hajdúnánás 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alap-
ján pályázatot hirdet.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Központ és Városi Bölcsőde Család- és 
Gyermekjóléti Központ esetmenedzser 
munkakör betöltésére.
 A közalkalmazotti jogviszony időtar-

tama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar me-

gye, 4080 Hajdúnánás, Kossuth út 19.
 Esetmenedzser munkakör feladatai: 

gyermekvédelmi hatósági tevékenység-
hez kapcsolódó feladatok, speciális 
szolgáltatásokban való részvétel, kap-
csolattartási ügyelet, készenléti ügyelet, 
óvodai és iskolai szociális segítő tevé-
kenység.

 Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók.

 Pályázati feltételek:
– Főiskola, 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet 2. sz. melléklete szerint.
– Család- és gyermekjóléti szolgálta-

tásban szerzett tapasztalat. Legalább 
1–3 év szakmai tapasztalat.

– Felhasználói szintű MS Office (iro-
dai alkalmazások).

– B kategóriás jogosítvány.
– 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány, képesítést igazoló ok-
iratok másolata, szakmai önéletrajz, 

A nyarat mindenki szereti, 
mindenki várja. Szülőként 
viszont nem kis fejtörést 
okoz gyermekeink elhelye-
zése, hiszen szemünk fényét 
szeretnénk biztonságban, jó 
közegben tudni. Ha az idei 
nyáron segítő partnerre vá-
gyik, a Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. dolgozóira 
ebben is számíthat. Nyári 
napközit tervezünk a városközpontban 
július és augusztus hónapokra, hétfőtől 
péntekig 8–16 óra között. Képzett szak-
emberek bevonásával igyekszünk majd 

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
képviselő-testület 2018. május hónapjá-
ban egy ülést tartott. 

2018. május 31-én a napirendek elfo-
gadása után a testület megalkotta a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátásokról szóló rendeletét; módosí-
totta a települési hulladékgazdálkodásról 
szóló; és a közterület-használat szabályo-
zásáról szóló Önkormányzati Rendeleteit. 

Megtárgyalta és elfogadta a Hajdúná-
nási Holding Zrt. 2017. évi gazdálkodá-
sáról; a Hajdúnánás–Folyás–Tiszagyula-
háza–Újtikos Szociális és Gyermekjóléti 
Önkormányzati Társulás 2017. évi mun-
kájáról szóló beszámolókat. 

Megismerte a településképi rendeletet 
megalapozó „Hajdúnánás Településképi 
Arculati Kézikönyv” dokumentumot és 
határozott annak a honlapon való meg-
jelentetéséről lakossági megismertetés 
céljából.

motivációs levél, büntetlen előélet, 
magyar állampolgárság.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Főiskola, szociális munkás, szociál-

pedagógus.
– Család- és gyermekjóléti szolgálta-

tásban szerzett tapasztalat. Legalább 
3–5 év szakmai tapasztalat.

– B kategóriás jogosítvány.
 Elvárt kompetenciák:

– Kiváló, magas szintű kommuniká-
ciós készség és problémamegoldó 
képesség.

 A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: a munkakör a pályázatok elbí-
rálását követően azonnal betölthető.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. július 2.

 A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Nagyné Juhász 
Krisztina nyújt, a 06/52 381-624-os 
telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja:
– A pályázat a Család- és Gyermek-

jóléti Szolgálat, Központ és Városi 
Bölcsőde- Hajdúnánás címére postai 
úton történő megküldésével (4080 
Hajdúnánás, Kossuth út 19.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályá-
zati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: Cs.S.sz.4/2018., valamint a 
munkakör megnevezését: esetmene-
dzser.

– Elektronikus úton Nagyné Juhász 
Krisztina részére a csal.gyer.szolgalat@
gmail.com e-mail címen keresztül.

 A pályázatot Szakmai Bizottság bírálja 
el. A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. július 6.

Vendégünk volt a Mosoly Biro-
dalom Buborék show-ja, akik mű-
vészi mutatványukkal maradandó 
élményt nyújtottak kicsinek, nagy-
nak egyaránt. 

Örömünkre szolgált, hogy elfo-
gadta a meghívást a helyi rendőr-
ség, tűzoltóság és a mentőállomás. 
Kíváncsi szemek vették körbe a kis 
játszóudvaron leparkoló járműveket.  
A szolgálati járműveket a gyerekek 
birtokba vehették, kérdezhettek, kér-
déseikre pedig örömmel válaszoltak 

a kiváló szakemberek. Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani a gyerekek nevében 
szolgálatkészségükért, illetve hogy a gyer-
mekek áldozatos munkájukba bepillantást 
nyerhettek. 

Az udvarunk valamennyi játéka meg-
telt óvodásokkal, igazi vidám forgataggá 
varázsolva a várva várt délelőttöt. Hűsí-
tők, jégkrémek, dajka nénik által sütött 
finom falatok is várták a gyermeknap kis 
részvevőit. Ezt a jeles napot Gyermekkert 
Alapítványunk támogatásával tudtuk 
ilyen gazdaggá és feledhetetlenné tenni. 

Az óvodánk ünnepi programjai közül 

Anyakönyvi hírek
Gratulálunk a 2018. május hónapban 
házasságot kötött pároknak!
2 Papp Szilvia–Vandra Zoltán
2 Szekeres Mónika–Gonda István József
2 Hollár Krisztina–Deme István
2 Vilmányi Katalin–Horváth Gábor
2 Tóth Nikolett–Bohács János
2 Szabó Kitti–Harsányi Gergő
2 Murányi Zsanett–Füz Miklós
2 Ruszkai Juliánna Mária–Kovács László Imre

1 Ambrus Gábor
1 Boda Miklósné
1 Boros László Sándorné
1 Buda Péter
1 Fazekas István
1 Fehér Imre
1 Fehér Imre
1 Hajdu Jánosné
1 Kapusi Sándor
1 Károlyi Sándorné
1 Kovács Istvánné
1 Kóti Attila

3 Nagy Nándor
3 Józsi-Tóth László
3 Nyakas Mici

Köszöntjük Hajdúnánás 
legifjabb lakóit!

1 Papp Mátyás Imréné
1 Sebestyén László
1 Szabó Károlyné
1 Török János
1 Török Péterné
1 Uri Lajos Sándor
1 Zoltai Zoltán

Akiktől 2018. május 
hónapjában búcsút vettünk

Határozott időtartamra megválasztotta 
a Nánás-Therm Beruházó és Energetikai 
Szolgáltató Kft. felügyelőbizottságának 
tagjait. 

Elfogadta a 2017. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szó-
ló átfogó értékelést.

A testület két határozatának meghoza-
talával közbeszerzést lezáró döntést hozott. 

A testület hat esetben hozott döntést az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatla-
nok vonatkozásában.

A testület két esetben korábbi határoza-
ta módosításáról döntött. 

A nyilvános képviselő-testületi ülé-
sek előterjesztései és a hozott rendeletek, 
határozatok a www.hajdunanas.hu hon-
lapon az Önkormányzat részben Meghí-
vók/Előterjesztések menüpont alatt meg-
tekinthetőek. 

Szólláth Tibor 
polgármester 

élményeket adni azon 3–10 
éves gyermekek számára, akik 
napközbeni elhelyezése még 
nem megoldott. A korosztály 
és létszám tekintetében előze-
tes igényfelmérés szükséges, 
ezért kérjük, jelezze felénk, ha 
a nyár folyamán tervez hason-
ló szolgáltatást igénybe venni. 
A nyári napközi térítési díját 
az igények alakulásához iga-

zítjuk majd. Bővebb információt kaphat 
az info@nanasvmk.hu e-mail címen vagy 
személyesen a Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központban.

ez az utolsó volt, mely örömteli játékok-
kal zárta az óvodai nevelési évünket és 
nyitotta ki kapuit a felhőtlen nyári hóna-
pokra. A gyermeknapunk lebonyolításá-
ban segítő minden kollégámnak ezúton is 

köszönöm a csillogó szemekért 
végzett áldozatkész munkáját.

Máróné Zubor Gizella
Gyermekkert 

Tagintézmény vezetője
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Hajdúnánás, Dorogi út 2. 1. emelet 2. 
E-mail: nanaspc2013@gmail.com  Tel.: 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! 

Kedves Vásárlóink!

KEDVENCEK HÁZA
ÁLLATELEDEL FELSZERELÉS

IDE MEGÉRI
BENÉZNI!

ŐK MÁR TUDJÁK
Hajdúnánás, Hunyadi u. 7. sz.

Tel.: 06-70/203-3189
Keressen fel minket a facebookon is: 

https://www.facebook.com/
kedvenc1969/

Nyitvatartás: H–P: 08.00–12.00
13.00–17.00, Sz: 8.00–12.00, V: Zárva 

Június 9–10-én immár XII. Pharma – Sano gyer-
meklabdarúgó tornáját rendezte a Nánási Focisu-
li, amely a keleti régió egyik legnagyobb gyermek 
utánpótlás tornája. Szombaton és vasárnap közel 
1000 gyerek rúgta a bőrt Hajdúnánáson és Haj-
dúdorogon. A rendezvényre 40 egyesület adta le 
a nevezését. A nyolc korcsoportban több mint 
100 csapat indult. A 20 játékvezető is igazán ki-
tett magáért, közel 250 mérkőzésen fújták a sípot 
az ifjú tehetséges játékosoknak. A Nánási Focisuli 
játékosai két korosztályban is 2. helyen végeztek. 

Dobogós helyezettek:
2011-es korcsoport: 1. DSI kék, 2. Nyíregyhá-

za Spartacus, 3. Debrecen LA 12. NFSE 2010-es 
korcsoport: 1. Olasz Focisuli, 2. Nánási Focisuli, 
3. Debrecen SI.

2009-es korcsoport: 1. Debrecen LA, 2. Náná-
si Focisuli, 3. Csepel FC.

2008-as korcsoport: 1. Debrecen LA, 2. Nyír-
egyháza Spartacus, 3. Csepel FC, 9. Nánási Fo-
cisuli.

2007-es korcsoport: 1. Debrecen LA, 2. UTE, 
3. Nyíregyháza Spartacus, 5. Nánási Focisuli.

U13 korcsoport: 1. Józsa SE, 2. Tiszalök SE, 
3: Csepel FC.

U14 korcsoport: 1. Tiszakeszi KÜSE, 2. Mé-
szöly Focisuli, 3. Csepel FC, 6. Hajdúnánás FK.

U17 leány csoport: 1. Debrecen LA, 2. Újfe-
hértó FK., 3. Honvéd OFSE, 4. Nánási Focisuli.

Horváth Imre 
NFSE elnök

A Nánási Focisuli 2 ezüst érmet szerzett

Albérlet kiadó 2 fő részére
Hajdúnánás, Hunyadi 58.

Tel.: 52 476-895

 1 földrajz-rajz szakos tanár
 3 óvodapedagógus 
 1 dajka és
 1 könyvtáros 
	munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő
A pályázat elbírálásánál előnyt je-

lent: református gyülekezeti tagság
A munkakörök legkorábban 2018. 

szeptember 1. napjától tölthetők be.
A pályázat benyújtásának határide-

je: 2018. július 20. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan 

további információt:

Szabóné Marth Éva intézményveze-
tő nyújt, a 06-30/688-3212 telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
postai úton, a pályázatnak a Hajdúná-
nási Református Általános Iskola és 
Óvoda címére történő megküldésével 
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 
11.) vagy elektronikus úton Szabóné 
Marth Éva intézményvezető részére az 
igazgato.refnanas@gmail.com címen 
keresztül.

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. augusztus 1.

A Hajdúnánási Református Általános Iskola 
és Óvoda pályázatot hirdet
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750 Ft
adag

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

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kemencében készített házias ízekkel. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is.
Rendezvények lebonyolítását vállalom! 

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 fizetési lehetőség.

ÁLLAMPAPÍR FORGALMAZÁS
A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁRBAN

 Babakötvény (infláció feletti 3%-os kamatozással)

 Adókedvezményt biztosító Tartós Befektetési Számla

 100% állami garanciával

 Számlavezetési díj nélkül, kényelmi szolgáltatásokkal

GONDOSKODJON GYERMEKE JÖVŐJÉRŐL!
Nyisson részére Kincstári Start-értékpapírszámlát!

 Berettyóújfalu,
 Püspökladány,
 Debrecen,
 Hajdúszoboszló,

 Hajdúnánás
 értékesítési pontjait.

Hajdú-Bihar megyében keresse fel:

További információk megtekinthetőek a honlapunkon: 
www.allamkincstar.gov.hu

Cím: Hajdúnánás, Bocskai utca 12–14. 
(a Járási Hivatal épületében)
E-mail: api.haj@allamkincstar.gov.hu
Telefonszám: (70) 198-7139

Nyitvatartási idő
Szerda 8.00–16.00
Csütörtök 8.00–16.00
Péntek 8.00–14.00
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presszumTájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. 

Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az 
általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban

Felelős kiadó: Borsi Csaba ügyvezető • Főszerkesztő: Szabóné Koczka Judit 
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: Litográfia Nyomda • ISSN 1215-9689

Győzelem a végére!

H. Csapat M. Gy. D. V. LG. KG. GK. P.
1. HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE 30 28 1 1 162 25 137 85
2. DVSC II. 30 26 2 2 138 22 116 80
3. NYÍRADONY VVTK 30 23 2 5 160 29 131 71
4. HAJDÚNÁNÁS FK 30 20 3 7 86 43 43 63
5. BERETTYÓÚJFALUI SE 30 16 6 8 88 43 45 54

Győztes mérkőzéssel zárta le csapatunk a 
2017/2018-as szezont. Utolsó fellépésünk 
Debrecenben a Böszörményi utcán volt, a 
DASE otthonában. Sajnos sérülések miatt 
ismételten kis létszámmal tudtunk elutazni.

Játékunkon azonban ez közel sem lát-
szott. Már az első félidőben kétgólos előnyt 
tudtunk szerezni. Ez volt Polgár Gábor 
28. bajnoki gólja, mely révén az összesített 
góllövő lista 5. helyét tudta megszerezni. 
A fordulás után is támadásban maradtunk 
és Tóth Viktor találata már a háromgólos 

különbséget jelentette. Ezek után a hazai 
csapat ébredezett és a kissé bealvó vendégek 
mellett kétszer is eredményesek tudtak len-
ni. A vége kissé izgalmas lett, de a kedélyeket 
a 87. percben Jóna Gábor hűtötte le. Talála-
ta pontosan a szezon századik bekapott gólja 
lett a Debrecenieknek.

DASE–Hajdúnánás Flexo 2000 FK 2–4 
(0–2)

Vezette: Muszka Z. (Papp J., Pocsai G.)
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: László T.–

Csatári D., Tóth V., Félegyházi Z., Perényi 
R., Cservák T., Gyöngy T., Fodor J. (Zsuga 
Á.), Polgár G., Jóna G., Richter A.

Edző: Daróczi Péter
Gól: Sütő B., Nagy B., illetve Polgár G., 

Fodor J., Tóth V., Jóna G.
Ifi: 0–2. Csapatunk ezzel a negyedik he-

lyen végzett és a megyei szereplésünk óta 
(2008/2009-es szezon), rekord mennyisé-

gű pontot szereztünk. Sajnos, ez most nem 
jelentett dobogót, de reméljük a következő 
évünk is hasonló eredménnyel zárul majd.

Most mindenki számára pihenés jön, 
majd egy újabb felkészülés, melynek fonto-
sabb pillanatairól informáljuk olvasóinkat.

Végül íme 30 forduló után a tabella első 5 helyezettje.


