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Táncos lábú táborozók

nyár közepe számomra a Haj-
dúnánási Nemzetközi Mű-
vésztábort jelenti. Az idén is 

köszönettel vettem a meghívást, mint 
ahogy művésztársaim is, akikkel évek óta 
találkozhatok az Aranyszalma Alkotóház 
árnyas udvarán és hűs falai között. Toya-
ma, Ustroń, Szentendre, Győr, Budapest, 
Somogyfajsz alkotói már hazajárnak ide. 
Alkalmi közösség tartós barátságokkal. 
Az örömteli találkozás után július 18-án 
a fiatal képzőművészek zárókiállításán és 
19-én a nemzetközi művésztábor nyitó-
kiállításán Szemadám György gondolatai 
adtak némi vitaalapot a tábor esti beszél-
getéseihez. A vélemények megfogalmazá-
sa, esetleg ütköztetése ugyanis legalább 
annyira fontos része az együttléteknek, 
mint a belső magányunkban eltöltött 
küzdelmek a képeink kapcsán.

Évről évre alakulunk
Alakulunk beszélgetéseinkkel, közösségi 
élményeinkkel (akár egy-egy helyi vállal-

kozó finom vacsorája mellett), szakmai és 
általános tudásunk bővítésével. Az idén 
például Kovács Zsolt zoológus, szakíró 
előadásában Magyarország totemálla-
tairól, emellett Szemadám György: Az 
ember származása, rejtélye című, készülő 
könyvének témájáról hallhattunk elő-
adást. Ehhez kapcsolódva Pistyur Imre 
szentendrei szobrászművész mutatta be 
saját gyűjtésű őskori tárgyait. Igazi él-
mény volt, mint ahogy a debreceni MO-
DEM Impressziók c. kiállításának és a 
Református Gimnázium könyvtárának, 
dísztermének, szertárainak megtekintése 
is. Változunk szakmailag is. Vannak, akik 
kialakult, egyedi stílusukkal szeretnének 
újat mondani, vannak, akik gyökeresen 
más technikával próbálnak új hatást el-
érni, ezzel is rádöbbenteni az embereket, 
hogy nem érdemes beskatulyázni senkit. 

A

A Hajdúnánási Nemzetközi Alkotótábornak köszönhetően idén nyáron immár tizen-
harmadik alkalommal voltunk tanúi városunkban hazai és külföldi képzőművészek 
teremtő találkozásának, képek, rajzok, festmények születésének. Egy település életé-
ben egy művészeti alkotótábor egyszerre a múlt, a jelen és a jövő színhelye is. Olyan 
művek születnek, amelyek örök értékek hordozói, olyan alkotók keze által, akik éven-
te ismétlődő rendszerességgel látogatnak városunkba. Az Alkotótábor ideje alatt a 
művészek igazi alkotóközösségként egymástól is tanulva s környékünktől ihletetten 
tanulmányozhatják és alkothatják meg műveiket, míg ilyenkor az utca embere munka 
közben láthatja a kép, a rajz, a festmény, az alkotás születését. A következő sorok által 
egy kis bepillantást nyerhetünk a tábor életébe egy alkotó szemével.

Egyszerre lehetünk motívumgyűjtők, 
látvány-tanulmányozók – ahogy például 
a tábor egyik napján a főtéren tettük egy 
délelőtt –, ugyanakkor látványátírók, akik 
gondolatokat ültetünk képeinkbe, hogy 
aztán a néző saját maga értelmezze azt. 

A kívülálló nem érzékeli, hogy egy kép 
létrehozása sok vívódással jár. Van, aki a 
sokadik próbálkozás után sem vállalja 
munkáját, mert nem tudta kifejezni vele 
azt, amit akart, de előfordul, hogy olyan 
erős inspirációt kap, annyira együtt lük-
tet saját munkájával, hogy az évek során 
felhalmozódott tudásával néhány óra alatt 
igazi alkotást hoz létre. Így aztán van, aki 
5-10 képet is megfestett, van, aki sokkal 
kevesebbet. 

De nem a mennyiség a lényeg és nem 
is biztos, hogy itt készül el életünk leg-
jobb képe. A lényeg abban rejlik, ahogy 
ezt Pistyur Imre fogalmazta meg a záró-
kiállítás alkalmával: ez a társaság szeretet-
teljes, baráti együttléttel hangolódott rá 
Hajdúnánás légkörére, múltjára, építésze-
ti emlékei re, s ki-ki egyedi alkotásokban 
fejezte ki viszonyulását a városhoz. Szep-
tember közepéig minden érdeklődő meg-
tekintheti a városban maradó alkotások 
egy részét, amely gazdagította az alkotóját 
létrehozásakor és gazdagítja a város gyűj-
teményét is. 

Reméljük, jövöre újra, ugyanitt…
(Köszönjük a képeket Kazimierz Hecz-

konak.)
Köszönettel: Nagy Ágnes
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A Bocskai István Általános Iskola pedagó-
gusai 2012 óta minden nyáron Erzsébet-
tábor keretében gondoskodnak a diákok 
tartalmas nyári szünetéről. Minden évben 
az elmúlt év tapasztalatait feldolgozva új-
szerű pályázatot írnak ki, melyre ebben a 
tanévben 100 gyerek jelentkezett. A Ba-
laton déli partján fekvő Fonyódligeten 
lévő tábor adottságait már jól ismerjük, 
és szeretjük. Az idei évben Élménytábor 
néven hirdették meg a 10 héten át tartó 
táborokat. Mi 2018. július 15–20-ig, 6 
nap 5 éjszakai időpontot nyertük meg és 
indultunk el végül 91 gyerek és 9 felnőtt 
kísérővel, autóbuszokkal Fonyódligetre. 

A PCS busz egészen a tábor helyszíné-
re szállított minket, így nem sokat kellett 
cipekednünk. Az 1300 férőhelyes tábort 
színek szerint altáborokra osztották, és 
mi a legnagyobb létszámú sárga színűbe 
kerültünk. A tábori ajándékaink is sár-
gák lettek: póló, sapka kulacs, hátizsák és 
benne egy törölköző. A szigorú regisztrá-
ció után a szobák elfoglalása következett, 
mely a gyerekek számára az egyik legfon-
tosabb. Sok kisgyerek – 2., 3. osztályos – 
még először volt távol a szüleitől ilyen sok 
éjszakát. Igyekeztek a barátok egy szobába 
kerülni és egymást támogatni, ha egy ki-
csit elérzékenyültek. 

Már a második napon Badacsonyba ha-
józtunk egy hatalmas hajón, amely szintén 
nagy élmény volt a gyerekek számára. Itt 
sok ajándékot és játékot vettek a gyerekek 
maguknak, illetve a családtagoknak.

A tábori programok széles és változatos 
skáláján igyekeztünk jelen lenni. Néhány 
programra már az utazás előtt jelentkez-
ni kellett, de ott is rugalmasan tudtunk 
alkalmazkodni a gyerekek igényei szerint. 
A legnépszerűbb időtöltés természetesen a 
sport volt. A tábori olimpia minden szá-
mában és korosztályában az élmezőnyben 
végeztünk. A fociban is minden korcso-
portban indultunk, ahol 1. és 2. helyezé-
seket értünk el. A ping-pong versenyen 

Csángó magyarok földjén Erzsébet-táborozók Fonyódligeten

Hosszú utazás – kanyarok, hegyek-völ-
gyek, hágók, szorosok –, út, mely egy 
idősíkkal repít vissza oda, ahol érték a 
mosoly, ajándék a szeretet, s öröm a talál-
kozás. Az a hely, ahová ha viszünk, többet 
hozunk, ahol ha nemes szívvel adunk, 
hálás szívből kapunk – ahol hangja van 
a csendnek, muzsikája a szívnek, sorsa a 
szemnek, ereje a szónak, története a tekin-
tetnek, igazsága a tenyérnek.

Himnuszuk szerint ágrólszakadt mada-
rak, se országuk, se hazájuk… s aki raj-
tuk könyörül, segít sorsukon. Odamegy, 
s teszi, amit testvérként tehet, hisz ők is 
magyarok, csángómagyarok.

Egyre többen tevékenyen vesznek részt 
identitásuk megőrzésében, hagyományaik 
visszahozásában, átadásában. Szövetségük 

– a Moldvai Csángómagyarok Szövetsé-
ge – szervezi, intézi, koordinálja azokat 
a programokat, mely közösségük alakí-
tásában összetett pedagógiai célokkal ad 
segítséget számukra. Gyermekeik a köte-
lező román oktatás után délutánonként 
magyar iskolákban (magyar házakban, a 
gyerekek házában – ők így nevezik) tanul-
hatnak 2000 óta, hasonlóképpen az ittho-
ni gyerekekhez. Példaértékű keresztszülő-
programjuk, melynek segítségével sok 
család anyagi gondjain is könnyítenek, 
gyermekeik élményeit gazdagítják.

A segítség évek óta elindult, több or-
szágból érkezett, s nemcsak tárgyi, ha-
nem eszmei eredményeket is felmutathat. 
Épülnek a közösségi házaik, turisztikai 
központjaik, tájházaik, s fellendültek 
helyi táboraik, ahol a falvak népe – gyer-
mek és felnőtt – együtt dalolhat nép- és 
egyházi dalokat magyarul, táncolhatja 
hozzá táncaikat élő zenére, felveheti, sőt 
el is készítheti viseleteiket. Részünk volt 
ezt látni, s szerencsésnek mondhatjuk 
magunkat azért is, hogy tapasztaljuk az 
előrelépést magyarságtudatuk megélé-
sében. Évek óta egyre többen büszkén 

vallják magyarnak magukat közülük, még 
akkor is, ha ezt nem mindenhol nézik jó 
szemmel.

A kis falvak közül Lábnyik, Dumbra-
vén, Külső-Rekecsin, Magyarfalu, Gajdár, 
Máriafalva, ahol mi, nánásiak jártunk, s 
ahol ezeket az eredményeket tapasztaltuk. 
Több jó szándékú segítő állt mellénk, 
hogy bővíthessük mi is a magyar házak 
lehetőségeit, tárgyi feltételeit, a gyerme-
kek tanításához szükséges eszközök bőví-
tését. Idén a Dumbravéni Francesca-Ház 
udvarára vittünk fa játszóteret helyi vál-
lalkozók és magánemberek felajánlásával, 
valamint ruhaneműt és édességet. A gyer-
mekek örömét látva, megtelt a szívünk 
hálájuk erejével, viszonzásul műsort adtak 
nekünk versekkel, dalokkal, táncokkal, 

mesékkel. Tiszteletre méltó a tanítóik 
Daczó Kinga és Majzik Tamás pedagógiai 
munkája, mely igazi értékteremtő szerep-
pel bír. A szövetség vezetője, Pogár László 
régi barátként kísért bennünket faluról 
falura, s örömmel számolt be nekünk az 
újításokról, fejlesztésekről. „Kicsit döcö-
gősen, de haladgat”– fogalmazta. Jó érzés 
volt látni a kétkezi munka eredményeit, a 
föld kihasználtságát, a saját állattartás és 
növénytermesztés fejlődését, növekedését. 
Látni benne/bennük a megtartó erő meg-
élését, ami létüket, megmaradásukat biz-
tosítja. Megértek rá, hogy gyermekeiket 
nagyanyáik hagyományaiba beavassák, s a 
tiszta forrást felfedeztessék.

Évről évre leszögezzük – akik hozzájuk 
járunk –, hogy köztük lenni olyan erőt ad, 
mely örömöt áraszt, s teremtő erővel tölt 
fel. Segíteni tudunk, akarunk, bár kevés-
nek érezzük, egyre többet szeretnénk – ők 
mégis annyi hálát nyújtanak, melyet ők 
taníthatnának az örök békétlenkedőknek.

„…Úristen, sorsunkon segíts, Csángó 
magyart el ne veszítsd!”

Fekete Andrea

„…Végül is Jézus nem azt kérte, hogy megértsük ezt a csodálatos szép világot, hanem 
azt, hogy szeressük, szeretetté váljunk ott, ahol a legnagyobb szükség van ránk.” 

Böjte Csaba

szintén minden korosztálynál az 1., 2. és 
3. hely is a mienk lett. Volt olyan diák, aki 
4 oklevelet is begyűjtött a héten. Kötelet 
húztak, gokartoztak, trambulinoztak. 
Nagyon népszerű volt a lézer-track és a 
kalandpark is.

A Bátrak ligája keretein belül a tűzol-
tók, mentők és rendőrök bemutatóját 
láthattuk. Kipróbálhattuk a grippen-szi-
mulátort, autós és motorszimulátoro-
kat, a részeg-szemüvegben vezethettek a 
gyerekek egy akadálypályán. A vívók és 
a cselgáncsosok szövetsége is kivonult és 
érdekes feladatokat, fogásokat mutattak a 
gyerekeknek.

Ha az időjárás nem engedte, hogy 
fürödjünk, akkor sokan bevonultak a 
kézműves kuckóba, ahol új technikákat 
tanulhattak. Táskát díszítettek, fontak, 
festettek, dekopázsoltak. 

A fürdés sem maradhatott el. A gyere-
kek a nagy szélben imádtak a hullámok-
ban lubickolni, ha a viharjelzés éppen 
nem tiltotta a fürdőzést. Sajnos a sárkány-
hajókat így nem próbálhattuk ki, pedig 
egész héten készen álltak a hajók. 

A kulturális programok is elmaradhatat-
lanok egy ilyen táborban. Lovasíjász bemu-
tatót tartottak, mely közben a honfoglaló 
magyarokról is hallhattunk érdekességeket, 
majd ki lehetett próbálni az íjat is. Mesét 
néztünk egy színtársulat előadásában, 
majd a záró estén Vastag Csaba szórakoz-
tatta a közönséget. A táncos lábú TESÓ-k 
egész este szórakoztatták a sátorban buliz-
ni vágyókat. Az elmaradhatatlan bátorság 
próbát mi magunk találtuk ki a gyerekek-
nek, mivel a gyerekek életkora nagyon 
különböző. A kicsik-nagyok összevegyítve 
indultak el zseblámpákkal az éjszakába, 
hogy megtalálják az elveszett hősöket, 
amelyek mi magunk voltunk a pedagógu-
sok: Löfcsikné Rékasi Ilona (a tábor szerve-
zője) Husztiné Dézsi Irén, Fekete Andrea, 
Gazdácska Judit, Szabó Sándorné, Gálné 
Krizsán Melinda, Czinegéné Daróczi Juli-
anna, Tanner Márta és Jeles Éva.

Reméljük új barátságok szövődtek és 
tartalmas időtöltésben volt részük a gyere-
keknek. Jövőre elkezdik ennek a tábornak 
a felújítását, így a befogadó képessége ide-
iglenesen lecsökken. Igyekszünk majd az 
új helyszínt is megismerni és megismer-
tetni minél több gyerekkel. Hiszen a Ba-
laton szépségét és ezt a sok élményt nem 
szabad kihagyni senkinek az életéből!

Jeles Éva 

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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Táncos lábú táborozók „Tragédia” az artézi kutunknál
A hajdúnánási néptáncos növendékek 
idén is egy szakmailag tartalmas tanévet 
zártak 2018. június 15-én. A táncos csiz-
mák és cipők azonban ezután sem lettek 

szögre akasztva, hiszen a gyerekeket szál-
lító busz nem győzött fordulni a csopor-
tokkal a táborhelyig és vissza. A néptánc-
pedagógusok célja idén is az volt, hogy a 
szakmai és szabadidős tevékenységeknek 
köszönhetően élménydús táborokban 
vegyenek részt a gyermekek. A változatos 

programoknak köszönhetően a gyerekek 
új táncanyagot tanulhattak, miközben a 
kézműves foglalkozások, játékok, vetélke-
dők, kirándulások erősítették a közössé-
gek összekovácsolódását. 

Június 18–24-ig immár ötödik alka-
lommal táborozhattunk a Balaton parti 
Csopakon a Városok-Falvak Szövetsége 
által szervezett néptánc táborban. Idén 
nyolc település néptánc csoportja vehetett 
részt a mindennapos szakmai táncfoglal-
kozásokon, ami után a jól megérdemelt 
balatoni fürdőzés volt a jutalom. A szak-
mai programot ez évben Márton Attila 
és Makkai Andrea vezette. Városunkat az 
Aranyvessző néptánccsoport képviselte. 

Június utolsó hetében hagyományőrző 
tábort szervezett Mártonné Bródi Csil-
la tanító néni. A napközis tábornak a 

Kendereskert adott otthont, ahol 30 alsó 
tagozatos Bocskais diák tanulhatott izgal-
mas népi játékokat, néptáncot, valamint 
különböző kézműves technikákat. A heti 
programot gazdagította egy Nagykálló-
Harangodi kirándulás, valamint a Bürkös 
zenekar és az Aranyszalma Ifjúsági Nép-
táncegyüttes tagjainak műsora.

Július 12–15-ig Harangodon táboroz-
tak legnagyobbjaink, az Aranyszalma If-
júsági Néptáncegyüttes. A miskolci Szin-
vavölgyi néptáncműhelyből meghívott 
vendég oktatók, Bárdos Zsuzsanna és 
Körmöndi Tamás Vajdaszentiványi tánco-
kat tanítottak nekünk. Július 16-tól pedig 
Szamoskéren zártuk a tánctáborok sorát, 
ahova több csoportunkból is jelentkeztek 
táncosok. Bedő Melinda, Márton Attila 
és Makkai Andrea néptáncpedagógusok 
segítségével valósulhatott meg ez a szak-
mai tábor. A szerdai napon vendégokta-
tóktól tanulhattunk Antal Dóra és Antal 

Roland személyében, valamint kézműves 
foglalkozást tartott nekünk Papp Anita 
néni.

A néptánc táborok elérték céljukat, a 
gyerekek új barátságokkal és új tánclépé-
sek megtanulásával gazdagodtak, amelye-
ket színes élménybeszámolókkal meséltek 
el otthon.                         Makkai Andrea

Hajdúnánási emberemlékezet óta műkö-
dik az artézi kutunk a gimnázium melletti 
Szeles téren. Azért „kutunk”, mert szinte 
minden nánási ember magáénak érzi ki-
csit. Innen hordta a finom egészséges vizet 
apánk és nagyapánk is. 80–90 év feletti ro-
konaink, ismerőseink esküsznek arra, hogy 
a nánási víz a hosszú élet titka. Néhány éve 
az önkormányzat jóvoltából nagyszerűen, 
ízlésesen felújították – s talán ennek is hála 
–, szinte még többen látogatják, sokszor 
hosszú sorok várakoznak, hogy az éltető 
nedűből hazavigyenek egy-két, esetleg öt-
ven vagy száz liter finom vizet.

A napokban egyik délután időre kellett 
mennem valahová, s mikor a tűzoltóság-
nál lefordultam viharvert bicajommal, 
kisebb tömegre lettem figyelmes az artézi 
kútnál. Az emberek némelyike felismert, 
s nagy hadonászások közepette kiabálni 
kezdett utánam, hogy menjek oda hozzá-
juk. Én az órámra mutogatva jelezni pró-
báltam, hogy nem érek rá s már tekertem 
is tovább. Este azonban, mikor szétnéz-
tem az interneten, meglepő videót fedez-
tem fel. A mi legendás és méltán népszerű 
kutunkból alig-alig csepegett a víz. 
 Mi lesz velünk? – kommentelték 

többen is. Kiszáradt az artézi kút?
Én azonnal megnyugtató posztot kezd-

tem közzétenni miszerint a szárazság az 
oka mindennek s a jövő heti több napos 
esős idő, majd helyre állítja a problémát.

Igazam is lett. Pár nap múlva a nagy 
esők hatására újra működni kezdett a kút, 
viszont nagyon gyengécskén folyt a víz. 
Sebaj! Az egészséges vízre vágyók hamar 
ellepték a Szeles teret, s kanna vagy flakon 
hegyekkel kezükben újra türelmesen sort 
álltak, esetleg ültek.

Én a következő nap késő éjszaka jártam 
arra, s gondoltam megkóstolom az újra 
indult kút vizét. Szerencsémre már mesz-
sziről láttam, hogy a mindig „teltházas 
töltőállomásnak” még csak a közelében 
sincs egy teremtett lélek sem. Vidáman 
rohantam oda egy fél literes flakonnal a 
kezemben, mikor meglepetésemre két 25 
literes kannát láttam meg a csöpögő víz 
alá téve. Az egyik már tele volt, a másik 
csak negyedéig. Arra gondoltam, hogy a 
gazdájuk hazaszaladt megnézni a híradót, 
míg a kannák tele lesznek, ezért bátran 
odacsúsztattam a kis butellámat, hogy 
legalább egy jó nagyot kortyoljak. A meg-
lepetés akkor ért, mikor megfordultam. 
Néhány méterre tőlem a sötétben egy 
piros gépkocsi állt, melyben két nagy-
darab férfi nem éppen barátságos arccal 
tekintett felém (valószínűleg övék volt a 
kanna). Ijedtemben csak annyit tudtam 
mondani, hogy:
 De finom ez a víz!
Remélem, hogy megtaláljuk a módját, 

hogy még sokáig élvezhessük!
Kócsi Imre
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Augusztusi progrAmok
 A XIII. Hajdúnánási Nemzetközi Kép-

zőművészeti Alkotótábor záró kiállítá-
sa szeptember 15-ig tekinthető meg a 
művelődési központ galériájában.

 Szent István Napi programok:
 Augusztus 19. (vasárnap)
 19.00 virágkarneváli csoport fellépése
 20.00–24.00 utcabál. Zenél: djrubber
 Augusztus 20. (hétfő)
 10.00 Ünnepi istentisztelet a reformá-

tus templomban.
 Ünnepi szentmise a római katolikus 

templomban.
 11.00 Az új kenyér megáldása, meg-

szentelése.
 Ünnepi beszédet mond: Szólláth Tibor 

polgármester. 
 A kenyeret megáldja: Nt. Gacsályi Gá-

bor református lelkipásztor, valamint Ft. 
Juhász Imre katolikus lelkész, Ft. Szap-
lonczay Gergely görög katolikus lelkész.

 Az új kenyeret megszeli: Szólláth Tibor 
polgármester. 

 Közreműködnek: Munkácsi Anita, 
Nagyidai Gergő, Csuja Imre 

 Hajdú Darabont Hagyományőrző Egye-
sület, Kis Aranyalma Néptánc Csoport 
tagjai.

 Helyszín: a sarokbástya előtti tér.
 A Köztársaság téren:
 14.00–19.00 ugrálóvárak gyerekeknek 

a művelődési központ parkolójában
 17.45 olasz zászlóforgatók
 18.30 Flying Colours kaszkadőr bemu-

tató
 20.00 a Kormorán zenekar koncertje
 kb. 21.45 tűzijáték
 Tűzijáték, Hajdúnánás
 Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 

173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 
értelmében a tűzijáték fellövésének he-
lyétől számított 50 méteren belül kö-
zönségnek nem szabad tartózkodnia, 
így a megszokottnál nagyobb területet 
kell a tűzijáték idejére a körforgalom 
körül lekordonozni.

 2018. augusztus 20-án (hétfőn) Hajdú-
nánáson 21.45-től kerül sor az ünnepi 
tűzijáték fellövésére. 21.30-tól a tűzijá-
ték befejezéséig, kb. 22 óráig az alábbi 
útvonalszakaszok kerülnek lezárásra, 
kordonozásra:
– a Dorogi u. 2. sz. (Fornetti pékség) – 

az önkormányzatig
– a lelkészi hivataltól (Kossuth u.) – a 

Posta sarkáig (a lelkészi hivatal utcájá-
ban lehetséges a gyalogos közlekedés)

– a Köztársaság tér 10. számtól (a Ma-
gyaros étterem Hunyadi utcai sarka) 
– a Református Templom sarkáig 

– a Köztársaság tér 8. számtól – az ön-
kormányzat sarkáig

Kérjük, ez idő alatt mindenki legyen szí-
ves a kordonszalagon kívül tartózkodni! 

A területre eső vendéglátó egységek 
vendégeit kérjük, hogy ez idő 
alatt legyenek szívesek kifárad-
ni a kordonnal elzárt területen 
kívülre, vagy a vendéglátóegy-
ségen belül legyenek szívesek 

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

tartózkodni! A tűzijátékot csak úgy 
tudjuk elkezdeni, ha a lekordonozott 
területen belül már nem tartózkodik 
illetéktelen személy!

 Kérjük az önkormányzat és a Köztár-
saság tér 2–3. C között parkoló autó-
sokat, hogy 2018. augusztus 19-én és 
20-án a programok ideje alatt a meg-
szokottnál nagyobb figyelemmel közle-
kedjenek a nagy számú közönség miatt!

 Köszönjük mindenkinek a türelmét, 
megértését!

A szervezők

 Héthatár Útifilm Szemle
 Bebarangolta a világot? Utazásai során 

sok élménnyel gazdagodott? Lakóhelye 
szépségét másokkal is szeretné megosz-
tani? Készítsen rövidfilmet és jelentkez-
zen 3–10 perces kisfilmmel a „Héthatár 
Útifilm Szemlére”!

 Helyszíne: Hajdúnánás, Bocskai Film-
színház, Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ

 Időpontja: 2018. november 14–16. 
(szerda–péntek)

 Beadási határidő: 2018. október 15. 
(hétfő)

 Feltételek:
– a filmek a világ bármely táján készül-

hetnek (belföldön és külföldön egya-
ránt)

– a filmek hossza minimum 3, maxi-
mum 10 perc

– a felvételeknek 2017-ben vagy 2018-
ban kell készülniük

– a filmek időtartama legalább ⅔ ré-
szének az adott hely, helyek megis-
mertetéséről kell szólniuk bármely 
filmes eszközzel

– a felvételeknek minimum HD mi-
nőségben kell készülniük

– a felvételek elkészítésénél, vágásánál 
bármilyen filmes eszköz alkalmazható

– a beérkezett pályamunkákat a szer-
vező és a támogatók elektronikus 
médiafelületeiken megjelentethetik

– a filmek megzenésítése az alkotó sa-
ját felelősségére történhet

 Fődíj: 100 000 Ft értékű utazási kupon
 További információk www.nanasvmk.

hu oldalon olvashatóak.
 Támogató: Nemzeti Kulturális Alap
 „Hét határon innen és túl” fotópályázat:
 A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 

fotópályázatot hirdet az alábbi feltéte-
lekkel:
– pályázni csak digitális képekkel lehet 
– a fotók a világ bármely táján készül-

hetnek
– a fotóknak az adott helyszín neveze-

tességeit, életét, hangulatát kell ábrá-
zolniuk

– egy pályázó maximum 20 db fotót 
nyújthat be

– kérjük, a fotókat nagy felbontásban 
készítsék el

– a fotók nem lehetnek 3 évnél régeb-
biek

– a képek beadásakor minden alkotó 
legyen szíves címmel ellátni a fotókat

 Beküldési határidő: 2018. október 24.
 A legjobb 3 pályamunkát díjazzuk.  

A legjobb alkotásokból novemberben 
a Héthatár Útifilm Szemlén kiállítást 
szervezünk. További információk a 
művelődési központban Szólláth Zol-
tántól kérhetőek.

 „Hajdúnánás 2018” fotópályázat:
 A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 

fotópályázatot hirdet Hajdúnánás vá-
ros bemutatására az alábbi kategóriák-
ban:
  I. A város (az épített környezet be-

mutatása)
 II. Az ember (az itt élő emberek, fog-

lalkozások, rendezvények stb. be-
mutatása)

III. A táj (a természeti környezet be-
mutatása)

 Pályázni csak digitális képekkel lehet. 
Kérjük, a fotókat nagy felbontásban 
készítsék el! A fotók mindegyikének 
a 2018-as esztendőben kell készülnie 
Hajdúnánás közigazgatási határán be-
lül. A képek beadásakor minden alkotó 
legyen szíves címmel ellátni a fotókat!

 Beküldési határidő: 2018. nov. 20.
 Mindhárom kategóriában a legjobb pá-

lyamunkákat díjazzuk. A legjobb alko-
tásokból decemberben a Város Napján 
kiállítást szervezünk. További informá-
ciók a művelődési központban Szólláth 
Zoltántól kérhetőek.

Sikeres alapítványi pályázat 
a Bocskai Iskolában

A Bocskai István Általános Iskola, Alap-
fokú Művészeti Iskola és Kollégium 
Mosolygós Gyermekekért Alapítványa  
19 810 029 Ft támogatást nyert az EFOP-
1.8.5-17-2017-00177 Menő Menza pá-
lyázat keretén belül „Mosolygós gyerekek, 
egészséges ételek” címen. 

A pályázat megvalósítási időszaka: 
2018. január 1.–2019. június 30.

Januárban és februárban a Bocskai 
Iskola tanulói egy kérdőíves felmérésen 
vettek részt a táplálkozási szokásaikról.  
A kérdőívet egy dietetikus kiértékelte, 
majd a rizikócsoportba (diabétesz, étel-
allergia stb.) kerülő gyerekeknek tájékoz-
tatást tartott. Szeptembertől a dietetikus 
a gyerekeknek és szüleiknek tart szakta-
nácsadást. 

A pályázat keretén belül az alábbi tevé-
kenységek már megvalósultak: 
 Előadások iskolai foglalkozások kereté-

ben pedagógusok, dietetikus bevonásával:
– ételek tápanyagtartalmával kapcsola-

tos információk ismertetése
– helytelen táplálkozással összefüggő 

betegségek, illetve egészségkockázatok
– konyhai higiénés ismeretek fejlesztése
– a konyhai eszközök biztonságos hasz-

nálatának elsajátítása
 A tanulók és tanárok bevonásával tan-

kert létesült valamint hozzákezdtünk a 
Polgári úton a tankonyha megvalósítá-
sához.

 Az egészséges táplálkozáshoz kapcso-
lódó, az ételek tápanyagtartalmával 
kapcsolatos információk megjelenítése 
plakátokon a tanulók által. A nyertes 
rajzok fogják díszíteni a megújult ebéd-
lőket.
A 2018/2019-es tanévben a következő 

tevékenységek kerülnek megvalósításra:
 Megújulnak az egységek ebédlői, új asz-

talok és székek beszerzésére kerül sor.
 Előadások iskolai foglalkozások kereté-

ben pedagógusok, dietetikus bevonásá-
val:

– energiaegyensúllyal és ételek táp-
anyagtartalmának kiszámításával kap-
csolatos játékos feladatok

– mintaétrendek, mintareceptek be-
mutatása

– diétás igény miatti speciális étrend-
del összefüggő ismeretek elsajátítása

– táplálkozással összefüggő betegségek 
(pl.: diabetes) ismertetése

– diabeteses krízishelyzetek kezelése
– ételallergia és tünetei
– krízishelyzetek kezelése

 Minden egységünkben biztonságos 
ivókutak beszerelésére kerül sor.

 Tájékoztató napok valamint az egészsé-
ges táplálkozást népszerűsítő fórumok, 
programok, főzőverseny közismert 
személyiségek részvételével kerülnek 
megrendezésre gyermekek és családjaik 
számára.

 A pályázat megvalósításának folyama-
tában egyes tevékenységek megvalósítá-
sára (ételkóstoltatás, dietetikus tanács-
adás) kiválasztásra került a Gyermek- és 
Közétkeztetési Nonprofit Kft.

Köszönöm Hajdúnánás Város Önkor-
mányzata támogató segítségét.

Székelyné Nádas Zsuzsanna
kuratóriumi elnök
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2017-ben a hajdúnánási Bocskai István 
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Kollégium tehetséggondozó ta-
nárai az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által a Nemzeti Tehet-
ség Program keretében meghirdetett pá-
lyázatán 1 600 000 Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást nyertek, melyet esz-
közbeszerzésre fordíthattak elsősorban a 
logikai-matematikai, természeti, valamint 
a térbeli-vizuális tehetségterületeken.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Jegyzője a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § 
(1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Tiszagyulaházai Kirendeltsége 
költségvetési ügyintéző álláshelyének be-
töltésére.
 A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozott idejű, tartós távollét idejére 
szóló közszolgálati jogviszony

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 A munkavégzés helye:
 Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúná-

nás, Köztársaság tér 1.
 A munkakörhöz tartozó főbb tevé-

kenységi körök:
 A költségvetés tervezésével, költségve-

tési beszámolókkal, jelentésekkel, elő-
irányzat nyilvántartással, állami támo-
gatások igénylésével, önkormányzati 
gazdálkodással kapcsolatos feladat- és 
hatáskörök ellátása.

 Jogállás, illetmény és juttatások:
 A jogállásra, az illetmény megállapí-

tására és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet
– felsőoktatásban szerzett gazdaság-

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

– gazdasági középiskolai végzettség; 
vagy középiskolai végzettség és gaz-
daságtudományi, statisztikai, banki 
ügyintézői, informatikai, műszaki, 
logisztikai, menedzserasszisztens szak-
képesítés

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása

– felhasználói szintű számítógépes is-
meret.

 A pályázat elbírálása szempontjából 
előnyt jelent az államháztartási mérleg-
képes könyvelő szakképesítés.

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

1. melléklete szerinti fényképes ön-
életrajz

– iskolai végzettséget, szakképesítéseket 
igazoló dokumentumok másolata

EFOP-1.2.11-16-HB1-2017-00012 
„Fecske otthon Hajdúnánáson”

Pályázat

Nemzeti Tehetség Program – 
NTP – TFJ-17-0122 

„Kis felfedezők kincsestára!” 
nyertes pályázata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2017-
ben pályázatot nyert „Fecskeotthon Haj-
dúnánáson” címmel.

A pályázat célja: hogy a Hajdúnánáson 
élő fiatalok meglássák a településen fellel-
hető életlehetőségeket és azokkal tudja-
nak élni, helyben egzisztenciát, családot 
alapítani.

Ennek a célnak az eléréséhez az önkor-
mányzat a következőket nyújtja:
– 1 szoba, konyhás, fürdőszobás lakások 

kerülnek felújításra és korszerűsítésre 
(Hajdúnánás, Bocskai út 98.)

– a lakások komfortos berendezéssel, 
háztartási eszközökkel és info-kommu-
nikációs gépekkel kerülnek felszerelésre

– a projektbe bevont fiatalok részére élet-
pálya vezetési tréningek kerülnek szer-
vezésre (munkaerőpiaci mentorálás, 
munkaerőpiaci tréningek)

– állásbörzék szervezése helyi és környék-
beli fiatalok részére

– ifjúsági rendezvények keretében szó-
rakoztató programok és a korosztályt 
érintő témában tanácsadás biztosítása

– a fiatalok helyben maradást célzó, ösz-
tönző támogatás nyújtása 

– fórumok szervezése munkáltatók részére
A projektbe bevont fiatalok a 18–25 és 

18–30 év közöttiek.
Amennyiben szeretnél szüleidtől kü-

lön költözni és nem jársz felsőoktatási 
intézménybe, dolgozol, vagy épp munkát 
keresel, jó eséllyel pályázhatsz arra, hogy 
bérlakáshoz juss, illetve ösztönző támoga-
tásban részesülhess.

Az önálló bérlakás vagy az ösztönző 
támogatás megszerzéséhez pályázatot kell 
benyújtanod. A pályázati felhívásról idő-
ben értesítünk. A pályázat benyújtásának 
előfeltétele viszont, hogy munkaerőpiaci 
mentorálásra vagy munkaerőpiaci tré-
ningre jelentkezz. 

A mentorálás, illetve a tréning előre 
láthatólag 3-4 napot vesz igénybe, amely 
rugalmasan akár munkával is összeegyez-
tethető lesz. 

A lakások a felújítás és berendezés után 
válnak beköltözhetővé, amely a tervek 
szerint 2019 júniusa. 

A munkaerőpiaci mentorálásra, illetve a 
munkaerőpiaci tréningen való részvételre 
jelentkezési lap a város honlapján is meg-
található az alábbi link alapján: http://
hajdunanas.hu/hireink/palyazatok/fecs-
keotthon_hajdunanason_palyazat. 

Kérjük a jelentkezési lapon jelöld meg, 
hogy bérlakásra vagy ösztönző támogatás-
ra szeretnél pályázni.

Üdvözlettel:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat

– három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány

– 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 2018. 
szeptember 1. napjától tölthető be.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. augusztus 24. 

 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 szá-
mot: HAJ/13457-1/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: költségvetési 
ügyintéző.

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásá-
nak módja, rendje: a pályázó(ka)t a jegy-
ző hallgatja meg, ezt követően történik a 
jegyző döntése alapján – Tiszagyulaháza 
Község Önkormányzata polgármesteré-
nek egyetértésével – az ügyintéző kine-
vezése. A kinevezési jogkör gyakorlója 6 
hónap próbaidőt köt ki.

 A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. augusztus 31.

 A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje:
– www.hajdunanas.hu – 2018. júl. 25.
– Hajdúnánási Újság – 2018. aug. 2.

 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ: a pályázati eljárás 
eredménytelenné nyilvánításának jogát 
fenntartjuk.

 A KÖZIGÁLLÁS publikálási idő-
pontja: 2018. július 30.

 A pályázati kiírás közzétevője a Köz-
szolgálati Személyzetfejlesztési Főigaz-
gatóság (KSZF). A pályázati kiírás a 
közigazgatási szerv által a KSZF részére 
megküldött adatokat tartalmazza, így 
annak tartalmáért a pályázatot kiíró 
szerv felel.

A program célja a tehetségsegítés fel-
tételrendszerének javítása, ezért számos 
olyan eszközt (táblajátékok, matematikai 
geometriai készlet, építészeti stílusokat 
bemutató tablók, mikroszkópok, táv-
csövek, időjárásjelző állomás, megújuló 
energiaforrások szemléltető készlet, ké-
miai modellek, környezetvédelmi koffer) 
vásároltunk, melyek gazdagítják, színesí-
tik az iskolában működő tehetségfejlesztő 
műhelyek és szakköri foglalkozások meg-
valósítását.

tájékoztatás – kedves hajdúnánási Fiatal!

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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Hajdúk Világtalálkozója
2018. augusztus 3–4.

A sörmester Hajdúnánáson

Párra talált Duhaj kapitány!

Ferenczi György és az 1ső pesti Rackák 
a Hajdúk Világtalálkozóján

 Augusztus 3.
 12.30–17.00 Régiótörténeti konferen-

cia az önkormányzat dísztermében
 18.30 Katona csapatok felvonulása a 

főtérre
 19.15 Csatabemutató a főtéren, kato-

nai csapatok felfogadása
 20.00 Fáklyás felvonulás a fürdőbe
 20.45 Sörmester című komédia a nagy-

váradi MM Pódium előadásában
 21.45 Installáció világító lufikkal hajdú 

őseink emlékére
 23.00 MagyarVista Social Club
 Augusztus 4.
 10.00 Csatabemutató a fürdő területén
 11.00–13.00 Művészeti csoportok fel-

lépése a Fürdő utcai Amfiteátrumnál
 11.00–13.00 Az Ifjúsági Önkormány-

zat játékos vetélkedői
 14.00 Szabó Ádám koncertje
 15.00 Burattino Bábszínház: A bátor 

kiskacsák
 16.40 FankaDeli élő zenekari koncertje
 18.00 Csatabemutató a fürdő területén
 19.00 Mónus József világbajnok íjász 

bemutatója
 20.00 Ezüstbojtár című zenés játék – 

PG Csoport

 21.30 Hajdú Totó eredményhirdetése
 22.00 Ferenczi György és az 1ső Pesti 

Rackák
 Folyamatosan zajló programok:

– Hajdúk Utcája: hajdúvárosok bemu-
tatkozása

– Hajdújárás település bemutatkozása 
a Vajdaságból

– Fotózkodás Duhaj kapitánnyal
– Népi játszótér
– Hőlégballonos függeszkedés
– Múzeumsátor – Hajdúböszörmény
– Szalmasátor – Helytörténeti Gyűjte-

mény
– Hajdú Totó
– Lovagoltatás pónilóval
– Magyar Honvédség katonai bemuta-

tója
– Szalmalabirintus
A rendezvény védnökei: Pajna Zoltán, 

a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke, 
Tiba István, országgyűlési képviselő, fő-
védnök: Rácz Róbert, Hajdú-Bihar me-
gyei kormánymegbízott. A rendezvényre 
díjtalan a belépés, az egyes szolgáltatáso-
kat térítés ellenében vehetik igénybe.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Örömmel adjuk hírül, hogy az eddig 
megjelent programhoz képest színese-
dik az V. Hajdúk Világtalálkozójának 
kínálata, hiszen augusztus 3-án a fáklyás 
menet Fürdő utcára érkezését követően, 
20.45-től a nagyváradi MM Pódium szó-
rakoztatja a humor és a színház kedvelőit. 
A sörmester című előadást hozzák el ne-
künk, melyet Vaclav Havel műve alapján 
állítottak színpadra. A ’80-as években 

játszódó színdarab egy többdiplomás 
színházvezető kálváriáját mutatja be, akit 
menesztenek állásából és börtön helyett a 
sörgyárba „száműznek” hordókat mosni. 
Közvetlen főnökeként pedig egy tanulat-
lan, de jó szakembert kap, a sörmestert, 
akinek szintén van mit rejtegetnie a hata-
lom elől. A fanyar humorban bővelkedő 
előadás kellemes nyáresti szórakozást ígér. 
Jöjjenek velünk Önök is a sörgyárba!Felhívjuk a kedves lakosok figyelmét, 

hogy az V. Hajdúk Világtalálkozója 
első napján, augusztus 3-án (pénteken) 
18.00–20.00 között a Köztársaság téri 
körforgalomban és környékén a csatabe-
mutató és a csapatok felfogadásának ide-
jére a terület teljes lezárása történik meg. 

18.30-tól 20:00 óráig a főtéren zajló 
rendezvényen, valamint 2018. augusz-
tus 4-én (szombaton) a Hajdúnánási 
Gyógyfürdő arra kijelölt területén 10.00 
és 20.00 óra között korhű fegyverekkel 
való imitáció kerül bemutatásra, melynek 
hanghatása a korhű fegyverekkel meg-
egyező, működésbe hozhatja a riasztókat. 
Kérjük szíves megértésüket! 

A Hajdúk Világtalálkozójának házigaz-
dája, egyben jelképe Duhaj kapitány, aki 
Hajdúnánás lakónak köszönheti nevét. 
Az idei szóróanyagokon egy titokzatos ár-
nyalakkal együtt jelent meg. Kérdésünk-
re – ki lehet Ő Duhaj kapitány mellett 
– sok-sok válasz érkezett. Teljes volt az 
egyetértés abban, hogy a szorosan mel-
lette álló személy nem lehet más, mint 
a kapitány élete párja, hitvese. A hölgy 

nevére már több javaslat, ötlet is érkezett, 
de legtöbben úgy látták megfelelőnek, ne-
kik tetszőnek, ha a Duhajné Hajdú Sára 
nevet kapja. A válaszadók közül kisorsolt 
játékossal – aki egy kézműves táskát nyert 
– a Hajdúk Világtalálkozójának Facebook 
oldalán vesszük fel a kapcsolatot. S íme: 
Sára asszony teljes valójában. Fogadják őt 
is szeretettel!

V. Hajdúk Világtalálkozója programok, információk

Az idei Hajdúk Világtalálkozóján több 
zenei különlegesség várja az érdeklődőket. 
Többek között találkozhatnak Ferenczy 
Györggyel, aki country-zenészként kezdte 
pályáját, játszott a Kápa együttesben és a 
Rodeo zenekarban. 1993-ban a szájharmo-
nika-világbajnokságon 5. helyezést ért el. 
Fúziós zenét játszik, egyre inkább a nép-
zene felé fordulva. Stúdiózenészként közel 
250 lemezen közreműködött már, dolgo-
zott a Hobo Blues Banddel, az LGT-vel, az 
Eddával, Zoránnal, Gerendás Péterrel, Ta-

kács Tamás Dirty Blues Banddel. Ferenczy 
György eMeRTon-díjas zenész, 2012-ben 
megkapta a Magyar Arany Érdemkeresztet. 

Az együttes műsorában összeolvad a ma-
gyar kultúra, és a rock and roll szeretete. 
Így fér össze a kalotaszegi hajnali Petőfi és 
Gérecz verseivel illetve Hendrix zenéjével. 
A rendkívül energikus produkció mosolya 
bearanyozza a velük töltött tartalmas, in-
formációban, és humorban gazdag estét. 
Tartson velünk augusztus 4-én 23 órától 
egy kellemes hangulatú koncertre!

Közérdekű közlemény
Hajdúk Világtalálkozója

Bízunk abban, hogy eme kellemetlen-
ség mellett is sikeres és színvonalas ren-
dezvényt kínálhatunk Hajdúnánás lakói 
és a hozzánk látogató vendégek számára. 
Várunk mindenkit szeretettel!

Szervezők
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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! 

Gyorsan, pontosan, kedvező áron 

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 

 Vállalkozása van?
 Lomtalanít?
 Bont? Épít?
 Hulladékszállítás 4 és 6 m3-es 
 konténerekkel

	Gépi	duguláselhárítás,	cső	tisztítás	
	 előre	egyeztetett	időpontban

 Nincs rákötve a csatornahálózatra, de nem 
	 szeretne	talajterhelési	díjat	fizetni?
 Keressen minket és elszállítjuk 
	 a	keletkezett	szennyvizét.

Egyeztetés: 06-30/486-1934

    
Napszemüvegek

30%
kedvezménnyel!

   

Varilux X design 
            és Liberty 3.0
    fényre sötétedő
  Transitions
        szemüveglencsék 
a színezetlen 
   lencse árában!

Frissít
ő Varilux

comfort és physio
3,0

szemüveglencsék

30%
kedvezménnyel!

Szemüvegkeretek

30% 
kedvezménnyel!

Prevencia szemüvegekhez
(káros kék fény ellen 
a legjobb védelem)

Az akció augusztus 1-től 
szeptember 1-ig érvényes!

Az akcióban résztvevő 
termékekről 

és további feltételekről 
érdeklődjön 
az üzletben!

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

www.okula-optika.hu

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

Elcserélnénk 3 szobás 250 négyszögöl kertes közmuvesített 
9 millióra becsült házunkat melléképületekkel, belvárosi másfél szobás 

rendben tartott saját tulajdonú lakásra 7 millió forint értékben.
A különbözetet készpénzben kérjük fizetni. 

Csak komoly szándékúak hívjanak. 

06 (30) 782-2434
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A tavalyi sikeres évnek hála, szépen elszapo-
rodtak a baromfik a kiskertünkben, annyira, 
hogy nemrégiben az egyik hétvégén öt kis-
kakast is le kellett vágnunk. Kellet? Dehogy 
kellett, hisz nagy örömömre szolgált. Egyi-
kük ment a sütőbe, másik kettő a levesbe, 
a többiek a fagyóba. A nejem megígérte, 
hogy vasárnap mire hazajövök a munkából 
a nagy kedvencem, grízgaluska leves lesz 
az asztalon. Ezért is lepődtem meg, mikor 
megszólalt a telefonom hazafelé, pár sarokra 
az otthonunktól.
 Hány tojást hoztál be reggel? – kérdezte a 

vonal túlsó végén a feleségem.
 Egyet sem – válaszoltam kis gondolkozás 

után s kicsit furcsálltam is a dolgot.
 Nos, a tyúkok valószínűleg bosszút álltak 

a kakasok miatt, úgyhogy tojások nélkül 
haza ne gyere! – zárta rövidre a beszélge-
tést az én kedvesem.
Vasárnap délben tojást? Honnan vegyek 

én most? Bizony vagy felújítás miatt vagy a 
nyitva tartás okán, de bizony vissza kellett 
karikáznom a városközpontba, mire olyan 
üzletet találtam, ahol tojást vehetek.

A bolt előtt két tizenéves gyönyörű kis-
lány álldogált tétován. Én – mivel egész 
úton a tyúkok jártak az eszembe – azonnal 
párhuzamot vontam. Bizony ilyen fiatal 
„tyúkok” ihlették meg a nagy zenészeket, 
dalszöveg írókat, hogy igazi fülbemászó slá-
gereket alkossanak. Mikor egy zacskó tojás-
sal nagy boldogan kiléptem a boltból, nagy 
meglepetésre a lányok közül a szebbik, kicsit 
bátortalanul, de odalépett hozzám. Ekkor 
láttam meg, hogy kicsit ki is van sminkelve 
(talán, hogy idősebbnek látsszon) s egy ezer 
forintost szorongat a kezében.

 Ne tessék már haragudni, be tetszene 
menni nekem a dohányboltba egy doboz 
cigiért?
Egy világ omlott össze bennem. Egy pil-

lanatra azt hittem, hogy csupán beszélgetni 
szeretne velem (a Naná színházról, vagy a 
gitározásról) de nem. Ennek a szép 15–16 
éves lánynak cigaretta kell. Gondolkodás 
nélkül válaszoltam, miközben egyik lábamat 
a bicajom pedáljára tettem.
 Ti ne haragudjatok, de nem! Én nagyon 

nem vagyok híve az ilyennek.
Megpróbáltam viszonozni kényszeredett 

mosolyát s így folytattam:
 Nekem több közeli rokonom s ismerő-

söm köszönheti a ciginek, hogy sajnos 
már nincs közöttünk.
Ekkor hirtelen eszembe jutott, hogy ki 

vagyok én, hogy papoljak itt ennek az ara-
nyos tininek. Nem vagyok se apja, se anyja. 
Azért távozóban még kedvesen visszaszól-
tam, hogy biztosan találnak majd más aspi-
ránst erre a nem túl bonyolult feladatra.

Miközben otthon a finom levest kanalaz-
tam, sikerült levonnom a konzekvenciát.

15 éves koromban a haverokkal mi is 
felvettük apáink ballonkabátját, hogy idő-
sebbnek látsszunk és beengedjenek a 16 
éven felüli filmre a moziba. Nos, a lányok 
is feltesznek egy kis sminket, fölvesznek egy 
magas sarkú cipőt s leszólítanak jól szitu-
ált, sármos, jóképű férfiakat (jelen esetben 
szerénységem) s már meg is van a cigi. Re-
mélem ezek a „tyúkok” nem fognak bosszút 
állni, mert nem segítettem hódolni a káros 
szenvedélyüknek.

Kócsi Imre

A tyúkok bosszúja

Újra Moto-Rock Weekend 
a Hajdúnánási Gyógyfürdőben!
Napjaink legsikeresebb zenekarai, 300 
nm2-es sörsátor, II. ChiliX Erősevő Ver-
seny, Hernyák Imre szkander Európa Baj-
nok szkander showja, ingyenes karaoke 
lehetőség, motor kiállítás, gokárt, teto-
váló művészek, bazársor és egyéb progra-
mok várják idén is látogatóinkat!

Csobbanj egyet a Hajdúnánási Gyógy-
fürdő medencéiben INGYEN, ugyanis 

rendezvényre érkező vendégeinknek té-
rítésmentes fürdőzési lehetőséget biztosí-
tunk! A rendezvény 10 éves kor alatt szülői 
felügyelettel ingyen, diákok és nyugdíja-
sok számára kedvezményesen látogatható!
KONCErTEK:
 Augusztus 23., csütörtök:
 17.30 Heart Killer 
 19.30 Leander Kills

 22.00 Depresszió
 0.00 Blues Company
 Augusztus 24., péntek:
 16.00 Diktátor
 18.00 Radar
 20.00 Rudán Joe
 22.00 Ossian
 0.00 Kalapács
 Augusztus 25., szombat:
 17.30 Twister

 19.30 Dorothy
 21.30 Tankcsapda
 23.30 Rockin’ RockCats
 Motoros felvonulás: Szombat 13.00

Ingyen kempingezési és fürdőzési lehe-
tőség – Vetélkedők – Vizes póló verseny 
– Erotikus műsor – Gokart – Paintball – 
Tetováló sátor – Bazársor – Karaoke kiful-
ladásig, és még sok minden más…


