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Csatazaj, lőporfüst, korhű öltözetek

A CHIP

6. oldal

Üvegvirág

3. oldal

Virágzik a hajdúnánási néptánc

2. oldal

Itthonról Otthonra…

2. oldal

A Hazánk…

tödik alkalommal törték meg 
Hajdúnánás központjának csend-
jét a csatázó törökök, a császári 

zsoldosok és a hajdú bandériumok üt-
közeteinek hangjai. Az augusztus 3-án és 
4-én megrendezett, bőséges kísérő prog-
ramokkal színesített kétnapos rendezvé-
nyen a 16. század hangulatába csöppen-
hettünk vissza ismét a hagyományápolás 
jegyében. 

A hagyományőrző csapatok Magyar 
István kapitány vezetésével péntek este 
színpompás viseletekben, teljes hadfelsze-
reléssel, kardokkal, baltákkal, muskéták-
kal, pikákkal vonultak végig a városon. 
Dörögtek az ágyuk, hangosan dörrentek 
a korhű fegyverek, harci kiáltásokkal biz-
tatták egymást a csatázó felek. 

Ö A harci jeleneteket az ország minden 
részéből érkezett katonai csapatok játszot-
ták el kiegészülve a hajdúnánási vitézek-
kel, de sajnos beárnyékolta a programo-
kat, hogy a tatai hagyományőrzők, akik 
jelenlétükkel évről – évre színesítették a 
rendezvényt, tragikus balesetet szenved-
tek. A balesetben elhunyt hagyományőr-
zőkre egyperces néma főhajtással emlé-
keztek a megjelentek.

A Hajdúk Világtalálkozójával Bocskai 
fejedelem és a hajdú ősök emléke előtt 
tisztelgünk. Erre emlékeztetett megnyitó 
beszédében Szólláth Tibor polgármester: 

„Tisztelt Elnök úr, polgármester hölgyek 
és urak, kedves vendégeink! Tisztelt hagyo-
mányőrző csapatok, kedves hajdúnánásiak! 

A mai nap Bocskai István és az előttünk 
élő hajdú őseink tiszteletére és a megemléke-
zésre való törekvés. Bízom abban, hogy mél-
tóképpen tudunk emlékezni hajdú elődeink-
re, hiszen ne felejtsük el, hogy minden, ami 
itt van ma körülöttünk, az csak attól és csak 
azért lehetséges, mert ők voltak, és akkor, 
amikor kellett, megtették, amire szüksége 
volt a hazának. Megtették, amire szüksége 
volt ennek a szűkebb közösségnek…

Ezt követően a hadba fogadás ünne-
pélyes pillanatai következtek, melynek 
során Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Me-
gyei Önkormányzat közgyűlésének elnö-
ke, Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei 

Önkormányzat közgyűlésének alelnöke 
valamint a megjelent hajdútelepülések 
polgármesterei vették át a csapatok tiszte-
letbeli vezetését. 

Ebben az évben tizenegy hagyomány-
őrző csapat „állt hadrendbe”: az Egri 
Vitézlő Oskola Íjász Szakosztály Balassi 
Bálint Bandérium, a Füvészkert Társa-
ság (Lápi Betyárok), Bocskai Angyalai, 
a Várőrség Alapítvány, a Vörös Oroszlán 
Lovagrend Hagyományőrző Egyesület, a 
Hajdúsági Múzeum Baráti Kör és Lőegy-
let, Mekcsey István Vitézei, a Tabulatúra 
régizene együttes, az Egri tüzérségi csapat, 
a Hajdúdorogi Hagyományőrző Íjász 
Egyesület valamint a Hajdúnánási Hajdú 
Darabont Hagyományőrző Egyesület. 

A fáklyás felvonulás után a Fürdő utcai 
Amfiteátrumnál folytatódtak a progra-
mok, ahol először a Sörmester című ko-
médiát láthatta a közönség a nagyváradi 
MM Pódium előadásában, majd a Ma-
gyarVista Social Club lépett színpadra.

A találkozó másnapján a kulturális és 
gasztronómiai programok mellett látvá-
nyos, korhű katonai bemutatók színesí-
tették a napot, majd világbajnok íjászunk 
Mónus József bemutatója ejtette a néző-
ket ismét ámulatba.

A Hajdúk Utcájában a hajdúvárosok 
mutatkoztak be népművészeti ajándékok-
kal, kézműves termékekkel. Középkori íz-
parádéval várta az érdeklődőket a Gasztro- 
udvar, de a gyermekekre is gondoltak a 
szervezők: a népi játszótér, a szalmalabi-
rintus, a póni lovaglás és a hőlégballonos 
függeszkedés is a jókedvű kikapcsolódást 
szolgálta. A színpadon változatos zenei 

„Önmagunkat becsüljük meg azzal, ha nem feledkezünk meg elődeinkről, akiktől nemcsak 
az életünket, de tudásunkat, kultúránkat, erkölcsünket kaptuk. Olyan örökséget, melynek 

ismeretében emberibben, tartalmasabban tudunk élni.”
Gazda József erdélyi magyar író, etnográfus

programokban találhatta meg mindenki 
az ízlésének valót. A délelőtti órákban he-
lyi, népzenei- és népdal csoportok léptek 
fel, délután Szabó Ádám és FankaDeli élő 
zenekari koncertje volt hallható. 

Sötétedésben kezdte meg látványos 
színpadi zenés játékát a PG Csoport, a led 
falon az Ezüstbojtár szövegén kívül olyan 
grafikákat és diafilmeket láthattunk, ame-
lyek a narrátor hangja és a zene mellett 
segítettek megismerni és megérteni a mo-
dern kori János vitéz történetét. 

A hazai folk és blues világ szószólója, 
Ferenczy György és az 1ső Pesti Rackák 
már éjszakába nyúlóan zenéltek, de a 
rendkívül energikus formáció rock’n’roll-t 
és a magyar kultúrát ötvöző produkciója 
az örömzenélés teljes spektrumát adta. 

HNU

A képeket készítette: Girus Zsolt
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A Hazánk: Észak-Alföld – Régiótör-
téneti konferencia
„Közszabadok szolgálathoz és területhez kötve”

Ritkaságszámba megy, 
hogy egy országos tör-
ténelmi rendezvényt a 
tudományos oldaláról 
vezetnek fel, pontosab-
ban szólva hiteles törté-
nelmi képet adva az adott 
korszakhoz, helyszínhez.  
A városunk meghatározó 
alakjainak, történelmünk 
neves időszakának állít 
emléket ez a találkozó, 
összehozva mindazokat, 
akiket érdekel múltunk, 
identitásunk, történel-
münk, lakóhelyünk. A látványos és korhű 
hadi bemutatók azonban nem mindenki-
nek mesélnének annyit, ha nem lennének 
az illusztráció mellé „magyarázó szöve-
gek”, akár egy színes, 3D-s könyvben, 
lexikonban. 

Remek alkalom volt ez egy kis történel-
mi kalandozásra a rendezvény első napjá-
nak délutánján. A forró nyári nap ellenére 
kellemes, hűs teremben, Városházánk 
dísztermében vetítéssel egybekötött szak-
mai előadásokat hallhatott a nem kis szá-

mú érdeklődő közönség. 
A rendezvény plenáris 
üléssel kezdődött, melyet 
városunk alpolgármestere 
dr. Csiszár Imre nyitott 
meg. A levezető elnök dr. 
Kerepeszki Róbert tör-
ténész volt, a Debreceni 
Egyetem tanszékvezető 
docense, aki minden 
szekció végén értékelte a 
hallottakat és kérdéseket 
intézett az előadókhoz, a 
hallgatósághoz. A szek-
ciók végén, a kávészüne-

tekben alkalom nyílt beszélgetésekre, s a 
témához illeszkedő szakirodalmak tanul-
mányozására, melyet az előadók aján-
dékba hoztak az érdeklődőknek. Minden 
előadás értékes volt, érthető, színvonalas. 
Köszönet érte minden szervezőnek és elő-
adónak, hisz jelenlévőként megtiszteltetés 
volt hallgatni a beszámolókat. Színesen 
felvázolták és bemutatták azt az idősza-
kot, mely nem kis erőpróbát jelentett né-
pünknek, országunknak.

Fekete Andrea

Tudományos előadásokat hallhattak neves előadók, történészek tolmácsolásában 
az érdeklődők az V. Hajdúk Világtalálkozójának első napján. Témáik változatosak 
voltak, városunk és környékének első világháborús román megszállásairól, a hajdú 
vármegyék kialakításáról, közegészségről, Rácböszörményről, valamint Apostol Elek 
lelkészről szóltak – horizontális megközelítésben.

Helyismereti és honismereti 
szakkör, valamint digitális 
fotószakkör a Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. szervezésében
2018 júniusától az EFOP-3.7.3.-16-
2017-00212 „Az egész életen át tartó ta-
nuláshoz hozzáférés biztosítása a Nánás 
Pro Cultura Nonprofit Kft.-nél” pályázat 
keretében a Nánás Pro Cultura Nonprofit 
Kft. helyismereti és honismereti szakkört, 
valamint digitális fotószakkört indított 
felnőttek részére.

A hely- és honismereti szakkör tema-
tikájában Hajdúnánás értékeinek meg-
ismerése mellett Magyarország Dunától 
keletre eső területeinek felfedezése is 
szerepel, így a szakkör tagjai már három 
kiránduláson is részt vehettek Szarvas–
Dévaványa, Rimóc–Hollókő–Buják, va-
lamint Szilvásvárad–Bélapátfalva–Eger 
útvonalon. A szakkör iránt nagy érdek-
lődés nyilvánul meg, tagjai sorát bővíteni 
már nem tudjuk.

Június óta működik a digitális fotó-
szakkör is haladó, képzett fotósok szá-
mára. Ők havonta két foglalkozáson 
vehetnek részt. A kezdeti ismerkedés és 
szintfelmérés után a résztvevők a fotók 
utókezelésével és szerkesztésével ismer-
kedhettek, valamint az állatfotózás fogá-
saiba is mélyebb betekintést nyerhettek.

Július 31.-én a Hajdúnánási Önkormány-
zat és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Itthonról Otthonra kezdeményezésének 
lehettek részesei a Hajdúnánási Óvodás 
gyermekek. A program keretében a gyer-
mekeket kisbusszal szállították ki a Ken-
deres kertbe, ahol a kellemes nyári meleg-

ben különböző programokkal várták őket 
a szervezők. 

A program célja az volt, hogy a kisgyer-
mekekkel megismertessék az egészséges 
élelmiszereket, előállításuk módját és a 
tudatos vásárlás kultúráját. A délelőtt 
egy interaktív foglalkozással indult, amit 

Itthonról Otthonra

városunk polgármestere Szólláth Tibor 
tartott. Körbesétálhattuk a biogazdasá-
got, ahol megismerkedhettünk a külön-
böző zöldségekkel (paradicsom, paprika, 
batáta, uborka stb.), amelyek szedésére 
és kóstolására is lehetőségünk nyílt. Ezt 
követően a gazdaságban tartott állatokat 
nézhettük meg, valamint állatsimogatá-
son is részt vehettünk. 

A séta után frissítő és finom 
gyümölcs nyárssal vártak min-
ket a házigazdák. A szervezők 
a nap további részében külön-
böző játékokkal, színezőkkel 
és kézműves foglalkozásokkal 
készültek a gyermekek számá-
ra. A játékok között megta-
lálható volt a zöldség kereső, 
a labirintus játék, a zöldség-
gyümölcs memória, vagy ép-
pen a zöldség-gyümölcskósto-
lás bekötött szemmel. 

Ezeknek a játékoknak kö-
szönhetően a gyermekek ész-
revétlenül fejlődtek (például  
egyensúlyérzék, memória, meg-
figyelőképesség, szem-láb koor-
dináció stb.). A nap zárásaként 
az óvodások elfogyaszthatták 
a finom ebédet, amit a hely-
ben tenyésztett és termelt 
alapanyagokból készített el 
Ferenczy Endre.

Isten iránti hálával köszö-
nöm meg a Hajdúnánási Óvodás gyerme-
kek és a Hajdúnánási Óvodák pedagógu-
sai és munkatársai nevében ezt a tartalmas 
napot a program szervezőinek.

Tóth-Ruszoly Zsuzsanna
Hajdúnánási Református Általános 

Iskola és Óvoda tagintézmény 
vezető
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Czeglédi Lászlóné Ádám Zsófia 
(1935–2018)

Kócsi sztori
Hatalmas csaták Nagynánáson

ÜVEGVIRÁG

Programajánló

Július 29-én, a hónap utolsó vasárnapján 
távozott el közülünk örökre, megállt a szí-
ve. Napra pontosan két héttel a fia halála 
után. 84. évét töltötte- a tanító, az édes-
anya, a feleség, a nagymama.

Temetése augusztus 2-án volt, csendes 
gyászszertartáson búcsúztak tőle azok, akik 
szerették, tisztelték. Egyszerűen, csendesen 
élt, búcsúja ugyanilyen volt. A fényhordo-
zóról szólt, a lámpásról, aki azzal a céllal 
jött a világra, hogy fényt vigyen közénk, fé-
nyével utat mutasson olyan élethelyzetek-
ben is, amikor csökkenhetett volna ereje.

Nemzedékeket tanított írni-olvasni-
számolni, következetes tanítói elvei, ne-
velési módszerei nemcsak tanítványai, 
hanem kollégái körében is elismertek vol-
tak, szűkebb és tágabb környezetében is. 
Pedagógiai munkáját szülők és gyermekek 
köszönő szavai, valamint kitüntetések so-
rai is jelzik.

Tisztelte az életet, a munkát, szorgos 
tevékenykedése otthonában, kertjében is 
szemmel látható volt. 

Szerette a saját maguk által megtermelt 
ételeket, kenyerüket maga sütötte. Érték 
volt számára a család, a női szerepek min-
den minőségében. Példaadó volt, bölcs, 
alázatos – „néptanító, akinek szívét vas-
ból alkotta az Isten, hogy elbírja azt a sok 
kegyetlen lábat, amivel a sorsa meggázol-
ja…” (Gárdonyi Géza: A lámpás)

Nem félt elmenni, csendes tőle a búcsú 
– halk hangja, szelíd mosolya, utolsó sza-
vai itt maradtak – emléke örökké szerettei 
szívében él.

Fekete Andrea

Idén immár V. alkalommal került meg-
rendezésre a Hajdúk Világtalálkozója 
városunkban. Fejlődés volt ez kicsit az 
előzőekhez képest, mivel idén még több 
programmal, még több látványelemmel 
bővült a rendezvény, a belépés pedig in-
gyenes volt. Fejlődés volt nekem is, hiszen 
a tavalyi kissé „illuminált” falusi paraszt-
ember szerepem mára harcias, mindenre 
elszánt hajdú vitézzé avanzsálódott.

Korhű hajdú jelmezemben fafokossal 
az övemben megjelentem hát többedma-
gammal az eligazításon, ahol megtudtam, 
hogy a törököket és a császári hadakat kell 
egzecíroztatni, s nyugalom, semmi vész, 
mert a végén úgyis mi fogunk győzni. 

Meg is érkezett az ellenség a kora esti 
órákban a körforgalmunkba s a megterve-
zett hadijáték szerint megtámadta az ott 
tartózkodó falusi népet. Nosza nekünk 
hajdúknak sem kellett több! Harsány csa-
takiáltásokkal megtámadtuk őket. Elém 
hirtelen egy hosszú lándzsás (pikás) fiatal 
legény került. No, gondoltam, életem 
árán is megvédem a parasztjainkat s egy 
hirtelen mozdulattal odakoppintottam a 
lándzsája tetejére a fokosommal. Ekkor 
ért a hihetetlen és váratlan meglepetés, 
mert ellenfelem „holtan” rogyott össze a 
lábaim előtt. 

Ez meg is lenne gondoltam – bár leg-
szívesebben megkérdeztem volna haldok-
ló ellenfelemet, hogy nem játszotta-e túl 
kicsit a szerepét – de ekkor a kapitányunk 
visszavonulót fújt. Rendezve sorainkat új, 

végső leszámolásra ké-
szültünk s máris jött az 
újabb meglepetés. 

A császári hadakból 
egyedül a vezetőjük 
maradt csak talpon mi-
közben szitkok özönét 
zúdította felénk a kör-
forgalom virágágyásai 
közül. Mindegy. A harc 
az harc, s újfent hatal-
mas csatakiáltással meg-
támadtuk szerencsétlent 
mind a tizenketten. 

Mint később megtud-
tam, a szép számú né-
zőközönség kétharmada 
már csak szolidaritásból 
is neki szurkolt, de hiá ba. 
Győztünk. A csata végén 
a konferanszié mintha 
csak a messiást plagizál-
ná csak annyit mondott, 
hogy mindenki kelljen 
fel, s egy pillanat alatt az 
összes csatában elhunyt 
talpra ugrott. Természe-
tes, hisz ez csak egy harci 
játék, egy bemutató volt.

Másnap délelőtt és kora este újabb re-
mekül megkoreografált ütközetre került 
sor, melyen úgy döntöttem, hogy most 
én fogok meghalni. Korhű puskák ropo-
gása és öblös ágyúk fülsüketítő robbanása 
között törtem előre rendíthetetlenül. Elő-
ször a töröknek öltözött Charles Bronson 
imitátort, alias „Bronzit” próbáltam meg-
támadni, de őt már öten is körül fogták. 
Nem hiába, hiszen mindenki őt, a nagy 
ikonikus sztárt akarta legyőzni. 

Új ellenfelet próbáltam hát magam-
nak keresni, mikor hirtelen megláttam a 
szattyán gatyás tegnapi ellenfelemet felém 
közeledni. No, gondoltam, legyen neki 
karácsony ebben a melegben s megfogad-
tam, ha csak csúnyán is rám néz, azonnal 
holtan rogyok össze. Még egy búcsú ha-
lálkiáltást is megfogalmaztam magamnak 
miszerint azt üvöltöm majd halálsiko-
lyomban, hogy:
 Drága feleségem! Sohase dobd le az öz-

vegyi fátylat!
Sajnos azonban nem így történt. Már 

éppen kezdtem hanyatt vágni magam, 
mikor hatalmas csatakiáltás tört ki a mi-
eink torkából:
 Győztünk!

No, ha győztünk, akkor minek halljak 
meg? Jellemző rám. Még meghalni sem 
tudok normálisan. Sebaj. Majd jövőre 
jobban odafigyelek! Remélem hasonló jó 
hangulatú, látványos, közönségszórakoz-
tató ütközetben lesz újra részünk.

Kócsi Imre

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

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.
Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren.

(Juhász Gyula)

Ősbemutatóra készül a Naná Színház 
szeptember 22-én 19 órától a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központban. A törté-
net rólunk, hajdúnánásiakról és az 1916-os 
székely menekültekről szól egy gyönyörű, 
törékeny szerelem kapcsán. A humorral, 
énekekkel fűszerezett előadás kivételes, 
sokáig elhallgatott történetet rajzol elénk. 
A darab itt fog megszületni első alkalom-
mal ugyanúgy, mint az azóta operává átírt 
„Csillag vagy liliom” vagy az egész magyar 
nyelvterületen játszott „Kukás guru” és a 
Naná Színház többi darabja. 

Marth P. Ildikó

2018. augusztus 19-én délután 15.30 
órától a hajdúnánási református temp-
lomban ad koncertet Seres Zsuzsanna 
brácsaművész. 

Műsor: 
Corelli: g-moll Sonata 1,3.

J.S. Bach: Air
J.S.Bach: G-dúr cselló szvit: Sarabande, 

Menuett, Gigue
Handel: V. Sonata 
Albinoni: Adagio

Beethoven: Románc
Schumann: Álmodozás

Saint Saens: Hattyú
Református ifjúsági ének: Mint szarvas… 

Áldjon meg Tégedet… 
Áldjad én lelkem 264. ének közös éneklése

A belépés díjtalan, 
mindenkit szeretettel várnak!
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 A XIII. Hajdúnánási Nemzetközi 
Képzőművészeti Alkotótábor zárókiál-
lítása szeptember 15-ig tekinthető meg 
a művelődési központ galériájában.

 Szent István Napi programok:
 Augusztus 19. (vasárnap)
 20.00–24.00 utcabál a főtéren. 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 

Hajdúnánás város polgármestere. 
 A kenyeret megáldja: Nt. Gacsályi Gá-

bor református lelkipásztor, valamint 
Ft. Juhász Imre katolikus lelkész, Ft. 
Szaplonczay Gergely görög katolikus 
lelkész. 

 Az új kenyeret megszegi: Szólláth Tibor 
Hajdúnánás város polgármestere. 

 Közreműködnek: Munkácsi Anita, 
Nagyidai Gergő, Csuja Imre, Hajdú 
Darabont Hagyományőrző Egyesület, 
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 a Corteo Storico Egli Sbandiera-

tori Di Giove olasz zászlóforgató cso-
port fellépése

 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) Haj-
dúnánáson 21.45-től kerül sor az ün-
nepi tűzijáték fellövésére. 

 21.30-tól a tűzijáték befejezéséig, kb. 
22 óráig az alábbi útvonalszakaszok ke-
rülnek lekordonozásra:
– 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 
szíves a kordonszalagon kívül tar-
tózkodni! A területre eső vendéglátó 
egységek vendégeit kérjük, hogy ez 
idő alatt legyenek szívesek kifáradni a 
kordonnal elzárt területen kívülre, vagy 

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

a vendéglátóegységen belül legyenek 
szívesek tartózkodni! A tűzijátékot csak 
úgy tudjuk elkezdeni, ha a lekordono-
zott területen belül már nem tartózko-
dik 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 nagyszámú 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 jelentkezzen 
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 város 
bemutatására az alábbi kategóriákban:
  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 információk a művelődési 
központban Szólláth Zoltántól kérhe-
tőek.

Gépírás szakkör 
a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
szervezésében
Az EFOP-3.7.3.-16-2017-00212 „Az 
egész életen át tartó tanuláshoz hozzá-
férés biztosítása a Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft.-nél” pályázat keretében 
a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. gép-
írás szakkört indít számítógépen.

Várjuk jelentkezését azoknak, akik sze-
retnének tíz ujjal, vakon megtanulni gé-
pelni, ami a mai számítógépes világunk-
ban nagy előnyt jelent, hiszen felgyorsult 
világunkban egyre nagyobb adatmennyi-
ség bevitelére van szükség, melyet csak 
így, ezen tudás birtokában lehet minél 
gyorsabban megvalósítani!

További információk kérhetők a tan-
folyam vezetőjénél Kéki Évánál szemé-

lyesen a művelődési központban, vagy a  
06-30/608-7351-es telefonszámon! 

Jelentkezési határidő 2018. aug. 25. 
A részvétel díjtalan! 
Csak korlátozott számú jelentkezőt tu-

dunk fogadni!
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Önkormányzati pályázat

Anyakönyvi hírek
Gratulálunk a 2018. július hónapban 
házasságot kötött pároknak!
2 Girati Laura Mária–Erdei György
2 Vitányi Alexandra–Pálóczi Ottó
2 Bari Anita–Ötvös Norbert
2 Barkó Nikolett–Veres Zoltán
2 Tar Alexandra–Török Krisztián
2 Mezei Viktória Dóra–Urbán Zoltán Győző1 Bárány Sándor

1 Béres Sándor
1 Boda Imre Gábor
1 Czeglédi László
1 Csiha Tamásné
1 Dobos Gábor
1 Dombrádi László
1 Dombrádi Lászlóné
1 Juhász Andrásné
1 Máró Imréné
1 Nagy Julianna Katalin

3 Hegedűs Vivien
3 Fehér Zoltán

Köszöntjük Hajdúnánás 
legifjabb lakóit!

1 Nagy Sándor
1 Oborzil Géza Kálmánné
1 Pék Józsefné
1 Rékasi Balázsné
1 Sebestyén Antal
1 Szabó József
1 Szemes Lászlóné
1 Varga Antal

Akiktől 2018. július 
hónapjában búcsút vettünk

Pályázat

Szépkorú 
köszöntés

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Köz-
pont és Városi Bölcsőde – Hajdúnánás 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A – alapján 
pályázatot hirdet esetmenedzser/tanács-
adó munkakör betöltésére.
 A közalkalmazotti jogviszony időtarta-

ma: határozatlan idejű.
 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
 Munkavégzés helye: Hajdú-Bihar Me-

gye, 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19.
 Illetmény és juttatások: az illetmény meg-

állapítására és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései szerint.

 Feladatok: Hajdúnánási járás területén 
a gyermekvédelmi hatósági tevékeny-
séghez kapcsolódó feladatok, speciális 
szolgáltatás biztosítása, kapcsolattartási 
ügyelet, készenléti ügyelet.

 Pályázati feltételek: főiskola, 15/1998. 
(IV.30.) NM rendelet 2. számú mel-
léklete szerinti végzettség, család- és 
gyermekjóléti szolgáltatásban szerzett 
tapasztalat, felhasználói szintű MS Of-
fice számítógépes ismeret, B kategóriás 
jogosítvány, 1 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, képesítést igazo-
ló okiratok másolata, szakmai önélet-
rajz, motivációs levél, büntetlen előélet, 
magyar állampolgárság.

 Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egye-
temi–pszichológus végzettség, spe ciális 
pszichológiai tanácsadásban szerzett 
tapasztalat, legalább 1–3 év család- és 
gyermekjóléti szolgáltatásban szerzett 
szakmai tapasztalat.

 Elvárt kompetenciák: kiváló, magas 
szintű kommunikációs és probléma-
megoldó képesség.

 A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: a pályázatok elbírálását követő-
en azonnal.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. augusztus 23.

 A pályázat benyújtásának módja: postai 
úton a Család- és Gyermekjóléti Szolgá-
lat, Központ és Városi Bölcsőde, 4080 
Hajdúnánás, Kossuth u. 19. címen. 

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

	Kérjük feltüntetni a pályázatban szerep-
lő azonosító számot: Cs.S.sz.10/2018.

 A pályázat elbírálásának határideje, 
módja: 2018. augusztus 24.

 A beérkező pályázatokat Szakmai Bi-
zottság bírálja el. 

 Bővebb információt Nagyné Juhász 
Krisztina intézményvezető nyújt a 06-
52/381-624 telefonszámon.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet közterület-fel-
ügyelői munkakör betöltésére.
 A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogvi-
szony.

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

megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 1., illetve Hajdúnánás közigazgatási 
területe.

 A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök:
– a köztisztasági és a közterület rendjé-

vel kapcsolatos feladatok ellátása,
– közterület-használati engedélyezési 

eljárások lefolytatása, közterület-
használattal kapcsolatos feladatok, 
útlezárások engedélyezése,

– városrendészeti feladatok ellátása,
– belterületen gyommentesítéssel kap-

csolatos feladatok.
 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 közszolgálati 

szakképzettség; vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és közszolgá-
lati másodfokú szakképesítés, vagy 

– közszolgálati középiskolai végzett-
ség; vagy középiskolai végzettség és 
közszolgálati szakképesítés; vagy kö-
zépiskolai végzettség és közterület-
felügyelői vizsga.

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása

– B kategóriás jogosítvány. 
 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

– 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 17. napjától tölthető be.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. augusztus 29. 

 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 Hajdúnánás 

Városi Önkormányzat címére törté-
nő megküldésével (4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: HAJ/13587-
1/2018, valamint a munkakör megne-
vezését: közterület-felügyelő.

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálá-
sának módja, rendje:

 A pályázó(ka)t a jegyző hallgatja meg, 
ezt követően történik ügyintéző kine-
vezése. A kinevezési jogkör gyakorlója 
6 hónap próbaidőt köt ki.

 A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. szeptember 05.

 A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje:
– www.hajdunanas.hu – 2018. 07. 27.
– Hajdúnánási Újság – 2018. 08. 16.

 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé-
nyeges információ:

 A pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartjuk.

 Igény esetén önkormányzati szolgálati 
lakást biztosítunk.

 A KÖZIGÁLLÁS publikálási idő-
pontja: 2018. 08. 01.

 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.

2018. augusztus 8-án 90. születésnapja 
alkalmából virágcsokorral, és Orbán Vik-
tor miniszterelnök úr által megküldött 
emléklappal köszöntötte Schott Pétert  
dr. Csiszár Imre Hajdúnánás alpolgár-
mestere.

Isten éltesse sokáig Péter bácsit erőben 
és egészségben családja körében!

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

2018. július 27-én a képviselő-testület 
módosította a város helyi építési szabály-
zatáról és szabályozási tervéről szóló ren-
deletét, illetve három határozatot hozott 
a város településrendezési tervének és 
helyi építési szabályzatának módosítása 
tárgyában.

A testület döntött arról, hogy az átlát-
hatóbb és egységesebb egészségügyi ellá-
tórendszer biztosítása érdekében az orvosi 
ügyeleti ellátás működését 2019. január 
1. napjától a Szalay János Rendelőintézet 
látja el. 

Képviselő-testületi ülés hírei
A testület két esetben hozott döntést az 

önkormányzat tulajdonában lévő ingatla-
nok vonatkozásában, melyben forgalmi 
értéket hagyott jóvá, illetve vételárat álla-
pított meg.

Döntött Mónus József kérelméről, mely-
ben támogatja versenyszereplését íjász táv-
lövő világrekordversenyen.

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
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Az ebek mikrochipes egye-
di megjelölése és központi 
regisztrációja köz- és állat-
egészségügyi, állatvédelmi és 
közbiztonsági szempontból 
egyaránt fontos, hisz így az elveszett álla-
tok könnyen visszatalálnak gazdáikhoz és 
a felelőtlen ebtartók is felelősségre von-
hatók. Ezért kiemelten fontos, hogy az 
ország minden részén egységesen megtör-
ténjen a négyhónapos kort betöltött ebek 
mikrochippel történő megjelölése. 

2013 januárjától minden állatorvosnak 
ellenőriznie kell azt, hogy a hozzá beke-
rülő kutyák rendelkeznek-e transzpon-
derrel, amennyiben nem, ezt fel kell aján-
lania az állat tulajdonosának. Ha ehhez 
az állat gazdája nem járul hozzá, úgy az 
állatorvosnak ezt jelentenie kell. A hivatal 
felszólítja az állattartót, hogy tegyen ele-

Hajdúnánási Óvoda
a »Közalkalmazottak jogállásáról szóló« 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hajdúnánási Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Elektronikus úton Gyüre Anikó intézményvezeto részére 

 a hajdunanasiovoda@gmail.com címre.

A pályázat elbírálásának rendje:

 A munkáltató által létrehozott bíráló bizottság.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 29.

A pályázat kiértesítésének módja: e-mailben, telefonon.

A jelentkezés feltétele: a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott szakmai előképzettség

10 osztályra épülő képzések (képzési idő 2 iskolai tanév):
hegesztő; ipari gépész; asztalos; burkoló; kőműves; festő, mázoló, tapétázó; eladó; 

szociális gondozó és ápoló

Érettségire épülő képzések (képzési idő 2 iskolai tanév):
gyógypedagógiai segítő munkatárs; pénzügyi-számviteli ügyintéző; 

gépgyártástechnológiai technikus

Ráépülés (képzési idő 1 iskolai tanév): CNC gépkezelő (szakmai előképzettség szükséges)

További tájékoztatásért keressen bennünket személyesen: 
Hajdúnánáson a Baross utca 11. alatt, vagy telefonon: 52/570-533 számon.

get kötelezettségének, ameny-
nyiben ez nem történik meg, 
úgy felelősségre vonható és 
akár 40 ezer forintig terjedő 
bírsággal sújtható.

Viszont fennáll a másik 
oldal is. Ha valakinek elve-

sződik a chip nélküli kutyája, akkor a tu-
lajdonjogát nem tudja bizonyítani. Ezért 
fontos, hogy minden kutyában legyen 
chip, amihez tartozik egy 15 karakteres 
számsor, ami be van ragasztva az oltási 
könyvbe és jó esetben fel van regisztrál-
va a PetVetData rendszerben. Ez alapján 
beazonosítható a gazdi – neve, lakcíme, 
telefonszáma – is. A chip tárolja a kutya 
olyan alapvető adatait is, mint a fajta, 
nem, szín, illetve az utolsó veszettség el-
leni oltás időpontja.

Legyünk felelős állattartók!
Szojka Beáta

Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány

A CHIP

A BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Ingyenes felnőttoktatás keretében új szakmát is tanulhat Hajdúnánáson

Ez itt az Ön hirdetésének 
a helye!

Hirdessen Ön is 
a Hajdúnánási 

Újságban! 
Telefon: 06-30/523-6848
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Seres Erika  Tel.: 06-70/378-0817

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

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

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.

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!

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

Telefon: 06-30/523-6848

Nedves, salétromos falak 
utólagos szigetelése 

gépi falvágással.
Ingyenes helyszíni felméres 

és árajánlat.

Telefon: 
06-30/949-0601
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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. 
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Megpróbáltunk kicsit utánajárni a Hajdúná-
nás Flexo 2000 Futball Klub felkészülésének. 
Megtudtuk, hogy néhány napja Daróczi Pé-
ter vezetésével újra munkába álltak futballis-
táink.

Arról is hírt kaptunk, hogy egy olyan ke-
rettel dolgozunk, amely most nem széledt 
széjjel. Az elmúlt évek felkészülési időszakai 
rendre azért voltak nehezek és sikertelenek, 
mert mindig új csapatot kellett építeni. 
Most úgy néz ki, hogy nem lesz nagy vál-
tozás. Egyelőre senki nem jelezte távozási 
szándékát, pedig a magunk mögött hagyott 

Felkészülési
beharangozó

év szereplése kapóssá tette játékosainkat. Az 
érkezési oldalon sem tudunk pillanatnyilag 
újat mondani. Vannak ugyan próbálkozók, 
de az i-re a pontot a szakvezető teszi fel majd.

Klubunk négy felkészülési mérkőzést kö-
tött le.

Ezek közül a Tokaj FC elleni összecsapás 
már megrendezésre is került. Kissé tartalékos 
felállásban, az első félidőben jobban játszva 
négygólos győzelmet arattunk a Borsod me-
gyei csapat ellen.

Eredmény:
Tokaj FC–Hajdúnánás-Flexo 2000 FK 

0–4
Gólszerzők: Polgár Gábor, Perényi Ro-

land, Pogácsás János, Kiss Lajos 

A vasárnap délután lejátszott „viharos” ta-
lálkozó mellett (egy hatalmas vihar miatt fél-
beszakadt a találkozó) megmérkőzünk még 
a Tiszalök, a Tiszavasvári, valamint a Haj-
dúböszörmény csapataival is. A ránk váró 
hét ismét fárasztó edzéseket hoz és edzőnket 
ismerve, a fizikai felkészítés mellett lassan a 
taktikai elemek is előtérbe kerülnek.

Időközben a friss igazolásokról is sikerült 
híreket szereznünk.

Csapatunkhoz négy játékos csatlakozott a 
holtszezon alatt. Ők név szerint:

Kiss Attila, aki több NB II-es és NB III-
as mérkőzéssel a háta mögött választott ben-
nünket, legutolsó csapata pedig a megye II-es 
Újszentmargita volt.

Rőth András Pál, ő a bajnoki aranyat szer-
ző Hajdúböszörményi TE csapatából tette át 
székhelyét Hajdúnánásra. Fiatal kora ellené-
re, több NB III-as és megye I-es bajnokin 
szerepelhetett már.

Kondora Konrád, egy éves Szabolcs me-
gyei kitérő után, újra csapatunkat erősíti 
majd edzőnk fia. Leigazolásával bővül hátvéd 
sorunk, rutinjára nagy szükségünk lesz.

Szilágyi Ákos, az újfehértói játékos edzői 
feladatát feladva érkezett vissza városunkba. 
A középpályán, esetleg a csatársorban is be-
vethető játékos hosszú idő után újra szerepel-
het a kék-sárga szerelésben.

Hajrá Hajdúnánás!


