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1956 üzenete a mának
Részlet Beke Imre polgármester ünnepi beszédéből
„Minden nép történelmében vannak
olyan pillanatok,
amikor csodákra
képes, amikor megvalósíthatja a lehetetlent és sikerre viheti az akaratát. A
mi történelmünkben ilyen volt 1848
és 1956.
A magyar nép
1956. október 23án megpróbált eljutni a szabad,
demokratikus államok táborába. Akkor, amikor a kőkemény diktatúra azt súgta az embereknek, hogy jobb hallgatni, mint cselekedni. Ilyen körülmények között az
emberek mégis vállalták a tetteiket,
arcukat egyaránt. Sajnos, az ’56-os
forradalom elbukott, de gondolatai,
eszméi tovább éltek és élnek ma is.
Raymond Aron írta: „A magyar forradalom… mindörökre egyike marad
azoknak a ritka eseményeknek, amelyek visszaadják az embernek önmagába vetett hitét, és emlékeztetik…
sorsa értelmére, az igazságra”.
Fontos és példaértékű számunkra
október 23. Ezen a napon nemcsak a
múltat, hanem a mostani létünket, demokráciánkat is ünnepeljük. Az ünnep
egyfajta önvizsgálatra is alkalmat nyújt.
Nekünk az a feladatunk, hogy: felidézzük ’56 eseményeit és üzenetét, felismerjük és kijavítsuk hibáinkat, azonosuljunk a ránk váró feladatainkkal, és

összefogjunk, ha az
ország érdeke úgy
kívánja.
Tisztelegjünk
most 1956 hősei
előtt, akik egy tiszta
erkölcsű, szabad országról gondolkodtak. Ezért harcoltak
több ezren, ezért
vállalták a büntetést,
halált vagy az emigrációt. Sokan mondják, nem kell bolygatni a múltat,
inkább a jelennel
kell foglalkoznunk. De a jelent csak a
múltunk ismerete által érthetjük meg, s
csak erre tudjuk alapozni a jövőt.
Október 23-a legfontosabb üzenete a tiszta, átlátható, erkölcsi alapokra épülő közélet létrehozása. Bibó
István írja: „A nemzeteket nem merőben a közös múlt, hanem ugyananynyira a közös jövő is tartja össze”. A
sikeres jövő záloga az, ha felismerjük
az erényeinket és a sikereinket – és
szembe tudunk nézni hibáinkkal is.
Ma nem torzsalkodásra, viszályra,
hanem őszinte, érthető szavakra és
programokra van szükségünk – éppúgy, mint ’56 őszén.
Csak ebben az esetben léphet előre
az ország, csak ebben az esetben lehet versenyképes Magyarország.”.
(Elhangzott az 1956-os magyar
forradalom és szabadságharc 52. évfordulója alkalmából rendezett városi
ünnepségen.)

Lakossági közmeghallgatás
Nádudvar önkormányzatának
képviselő-testülete lakossági közmeghallgatást tart november 21-én
(pénteken) 17 órától az Ady Endre

Általános Művelődési Központ színháztermében.
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel várnak.

„Csak ők tudják,
milyen volt az életük”
Október 16-án az Ady Endre Művelődési Központ színháztermében
zajlott az Idősek Világnapjának ünnepe, ahol Beke Imre polgármester,
Csontos János országgyűlési képviselő és Őz Lajos tiszteletes köszöntötte a 90. életévüket betöltött nyugdíjasokat valamint az aranylakodalmat

ünneplő házaspárokat. Az alkalomra
az Alapfokú Művészeti Iskola tanárai
és növendékei készültek meglepetésműsorral, majd Márkus Ica és Bartha
András nótaénekesek kedveskedtek a
szépkorúaknak, és minden érdeklődőnek. Az ünnepséget zenés vacsora
zárta.

Az egészséges fákat a II-es óvoda udvarára ültették (Fotó: Boros Erika)

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nádudvar Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának megbízásából a ColasDebrecen Útépítő Zrt. az ÉAOP 3.1.3.
számú pályázaton elnyert kerékpárútépítési munkálatait október 31-én megkezdte. A munkálatok a Fő utca páros
oldalában történnek.
A kerékpárút nyomvonala az érintett
ingatlanok előtt 3,5 m-es sávot foglal el.
Ezen közterületen lévő fákat, cserjéket,
hirdetőtáblákat és más egyéb tárgyakat
felszedi és elszállítja a kivitelező. A

Polgármesteri Hivatal megbízásából a
beruházással kapcsolatos lebonyolítói
tevékenységet a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft.
látja el.
A munkálatokkal kapcsolatos észrevételeiket az 54/529-015-ös telefonszámon jelenthetik be hétköznap 8 és
16.30 óra között.
Megértésüket és türelmüket előre is
köszönjük.
Ludman Lajos
ügyvezető igazgató

Oltással a méhnyakrák ellen!
Múlt havi számunkban számoltunk
be arról, hogy a képviselőtestület a GlaxoSmithKline cég megkeresése nyomán foglalkozik a méhnyakrák elleni
védőoltás biztosításával egy célcsoport
számára, illetve a költség egy részének
átvállalásával. A szervezés során az VVIII. osztályba járó leányok szülei kapnak egy felmérőlapot, amelyben nyilatkozniuk kell, hogy beadatnák-e gyermeküknek a védőoltást, tudnának-e
anyagi áldozatot hozni stb. Az iskola
konferenciatermében szülői értekezletet is tart az iskola vezetősége, melynek
időpontja november 17-e (hétfő) 17 óra.
Erre meghívják a gyermekorvost, a fent
említett (védőoltást forgalmazó) cég
képviselőit, akik előadást tartanak és a
felmerülő kérdésekre is válaszolnak.
Miért ajánlják orvosaink a védőoltást? „A megelőzés már a serdülőkorú lányok esetében is rendkívül
fontos lenne; a felnőttkori súlyos,
életveszélyes megbetegedés megelő-

zésében”. (Dr. Lamos Zoltán, Dr. Király Zoltán)
„Egy szülő így tudja a majdan felnőtté váló gyermekét egy súlyos, halálos betegségtől megvédeni, s mondhatja
el: én mindent megtettem. Javaslom
minden kislánynak beadni a védőoltást!”(Dr. Püski László)
„Ez az a betegség, amelynek a gyógyítása, amikor a nőgyógyász felfedezi,
már elkésett. Ezért nagyon fontos a
megelőzés, melynek egyik legfontosabb módjának a védőoltást tartom”.
(Dr. Nagy Benedek)
„Nő vagyok, feleség és anya. Míg kicsi volt a lányom, fogtam a kezét, óvtam, védtem, a legjobbat akartam neki.
Most is ezt teszem, de már csak jelképesen fogom a kezét. Remélem, személyes példámmal sikerült felismertetnem
vele is a rákszűrés fontosságát, azt,
hogy figyeljen magára és vigyázzon az
egészségére. A megelőzés fontos módja
a védőoltás”. (Dr. Sutus Lenke)
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Beszámoló a képviselő-testület október 9-ei üléséről
A képviselőtestület október 9-i ülésén a nádudvari kerékpárút-építésre kiírt közbeszerzési eljárás nyertes pályázóját hirdette ki, illetve a Hidrogáz
Energiatermelő Kft. tájékoztatását hallgatta meg a termálfürdő kútjaiból kitermelt gáz hasznosítására.
Beke Imre polgármester a közbeszerzési pályázatok ismertetése és a
nyertes kihirdetése előtt az eltelt időszak eseményeiről számolt be. Az
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség arról tájékoztatta levélben a
város vezetését, hogy a Schönherz utca
fejlesztésére benyújtott pályázat 90%os támogatást nyert el 48,274 millió Ft
értékben.
Nádudvar Város Önkormányzata az
ÁNTSZ Hajdúszoboszlói, Berettyóújfalui, Püspökladányi Kistérségi Intézete
Püspökladányi Kirendeltsége által meghirdetett Gyommentes közterek 2008
felhívásához csatlakozott. A kirendeltség a településen végzett eredményes
parlagfű mentesítésért elismerő oklevelet adományozott az önkormányzatnak.
A kerékpárút építésére kiírt közbeszerzési ajánlattételi felhívásra két pályázó adott be érvényes ajánlatot. A
Colas Debrecen Zrt. adta a bíráló bizottság szerint a kedvezőbb ajánlatot.
A beruházás teljes költsége: 290,775
millió Ft, amelyből az építési költség
265 millió Ft.
A támogató a pályázat benyújtását
követően emelte a megvalósítandó műszaki tartalmat, de erre nem biztosított
forrást. Kötelező, elismert, de nem támogatott elemként kell erre az önkormányzatnak előteremteni a fedezetet. A
szükséges költségvetési átcsoportosításról és arról is döntött a testület, hogy
a koncessziós díjat a további fejlesztések érdekében feltölti az eredeti mértékre a költségvetésen belüli átcsoportosítással.
A testület a közbeszerzési eljárás

Felhívás
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy,
aki befizetésével hozzájárult a zúzott köves útalap építéséhez közműfejlesztési
támogatást igényelhet (mértéke: a befizetett összeg 25 %-a), ha az alábbi feltételek egyikének megfelel:
az öregségi teljes nyugdíj legkisebb
összegének kétszeresét meg nem haladó
nyugellátásban, vagy
időskorúak járadékában
rendszeres szociális segélyben
normatív lakásfenntartási támogatásban, vagy
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.
Az alábbi utcákon készült zúzott köves útalap 2008-ban:
Szamos köz, Hajnal utca-Völgyalj
utca 44. számig, Hajdú utca 2-14.számig, Kocsordos utca 6 – az utca végéig,
Tolbuhin utca (Lőwy S. utca-Táncsics
Mihály utca közötti szakasz), Virág utca,
Miklós utca.
Ahol aszfaltozásra fizettek be, azok
nem jogosultak közműfejlesztési támogatásra, mivel nem új út építése – beruházás – valósult meg.
A kérelem kitöltéséhez fáradjanak be
a befizetett csekkel a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának (Nádudvar, Fő
út 102. sz., volt GAMESZ épület) 4.
számú szobájába.

eredményhirdetését követően felhatalmazta a polgármestert az útépítési kivitelezési szerződés aláírására. A megvalósuló fejlesztés eredményeként a Fő
utcán mintegy 3,5 km hosszú 2,7 m széles kerékpárút épül, ami el lesz választva a járdától. Az építkezés során a
kerékpárút nyomvonalának egy részén
a csapadékvíz elvezető csatorna is elkészül, zárt rendszerben.
Az építkezés a szerződés aláírását
követően október végén megkezdődött,
a befejezés időpontja függ az időjárástól.
A kerékpárút nyomvonalán levő fák
kivételével kapcsolatos munkákat a
Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. végzi el.
A tavasszal meghirdetett lakossági
önerős útépítési pályázaton résztvevő,
de nem nyert utcák számára a testület
zárt pályázatot hirdetett a tavaszival
azonos feltételek szerint. Az önkormányzati önerő biztosítására a költségvetésben a központi kiírású útépítési pályázatok önerejére tervezett pénzeszközt használja fel a folytatáshoz.
A pályázatot beadó valamennyi utca
eleget tett a feltételeknek. A Kiskert utcán a NAGISZ Zrt. és a KITE Zrt. is támogatja a fejlesztés megvalósítását és a
rájuk eső forrás igény fedezését vállalták.
A pályázó utcákon 3,2 m széles aszfaltút épül.
A pályázaton az alábbi utcák nyertek:
Úttörő utca
Bocskai zug
Angyalházi sor
Fürst Sándor utca
Fő út-Tojásos köz
Kiskert utca
Galambos utca
A kivitelező kiválasztását követően
a szerződés aláírása után megkezdődtek
a kivitelezés munkálatai és már be is fejeződtek.

A testület tárgyalta a Szikoldal utca
lakóinak kérését a szennyvíz beruházás
után kialakult állapotok rendezésére. A
Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft.-vel kötött megállapodás alapján az év végéig befejeződik az útalap helyreállítása.
Megtakarítás
A Hidrogáz Energiatermelő Kft.
képviseletében Pádár Zsolt műszaki
igazgató és Szalai Gyula üzemeltetési
vezető tartott tájékoztatást a testületnek. A cég teljesen magyar tulajdonban
van. Fő tevékenysége a fúrott víztermelő kutakból kitermelődő nagy tisztaságú metángáz tisztítása és hasznosítása energia és hőtermelés révén. A
megtermelt elektromos energiát betáplálják az országos villamosvezeték hálózatba. A keletkező hőenergiát a településen levő közületek, intézmények
részére adják el a jelenleginél olcsóbban, akár két számjegyű megtakarítás
is elérhető ezzel. Igény esetén a metángázt földalatti vezetéken eljuttatják a
fogyasztó általuk átalakított kazánjába,
ezzel csökkentve a földgázfelhasználást. Arra is van lehetőség – ha az önkormányzatnak van erre pénzügyi fedezete –, hogy a nagy közintézmények
fűtését-hűtését megvalósítsák erre a
rendszerre alapozva.
A kft. a beruházást saját forrásai felhasználásával valósítja meg, ahhoz támogatást, anyagi segítséget nem kér. Az
ún. kiserőművet saját tulajdonaként
üzemelteti, ennek kapcsán a jelenlegi
érvényes biztonsági szabályokat maradéktalanul betartja. A felmerülő problémák megoldására 24 órás beavatkozó
szolgálatot tart fent. A beruházás volumenétől függően arra is van lehetőség,
hogy helyieket is foglalkoztassanak
korlátozott számban.
Jelenleg Kisújszálláson, Karcagon
üzemeltetnek kiserőművet. Karcagon a

Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)
Nádudvaron október 31-én az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyéhez kapcsolódó pályázati kiírásokról, rendeletekről tartott tájékoztatót, fórumot Kovács Pál, a
Hortobágyi Leader Nonprofit Kft.
ügyvezetője. Beke Imre polgármester
köszöntötte a vendégeket és felhívta a
figyelmet a pályázati lehetőségek kihasználására. Kovács Pál kihangsúlyozta, hogy a III-as tengely pályázati
lehetőségei között a turisztika a közösség területén jó esélyeket nyújt a települések és vállalkozók számára. A következő fejlesztési célok kiemelten
támogatottak a pályázati lehetőségek
között: magánszálláshely, ifjúsági turizmus, szálláshelyhez nem kötött fejlesztés, gasztronómiai fejlesztés, tájház
létrehozása, fejlesztése.
A maximalisan elnyerhető támogatás
200 000 euró, melynek hátrányos helyzetű település esetén 35 százaléka, nem
hátrányos helyzetű település esetén 40
százaléka az önrész. Önkormányzatok
és nonprofit civil szervezetek esetében
a támogatási szint a 100 százalékot is
elérheti. 1200 eurós beruházás alatt a

pályázat nem támogatható. A pályázatokat 2008. december 1-jéig lehet benyújtani. A jövő évben májusban és októberben újra kiírják a pályázatokat. A
pályázatok utófinanszírozásúak, de
évente két alkalommal részfinanszírozásra van lehetőség.
Fazekas Ferenc

A tájékoztató közönsége
(Fotó: Sutus Lenke)

kórház fűtését és energiaigényét elégítik ki. Hajdúszoboszlón a fürdő mostani
bővítési üteme kapcsán helyeznek
üzembe egy nagy kapacitású erőművet
a fallabdapálya fűtés-hűtésének ellátására.
A város számára a jövőben bevételt
jelenthet, ha a beruházással megtakarított széndioxid kvótáját el tudja adni piaci áron.
A termálfürdő területén levő jelenleg
használaton kívüli kút bevizsgálásának
költségét a cég átvállalja, de a megvalósításáról a későbbi tárgyalások során
fognak dönteni a felek.
Dobál az út
Az önkormányzat, a NAGISZ Zrt. és
a Hidrogáz Kft. között kötendő hasznosításra irányuló szándéknyilatkozat aláírására a testület a tájékoztatót követően
felhatalmazta a polgármestert.
Lakossági igényként merült fel újra
a buszközlekedés, ezt jelezték a képviselők. Újra tárgyalni kellene a Hajdú
Volánnal egy jobb, az utasok érdekeit
figyelembe vevő menetrend kialakításáról. Ehhez célszerű lenne felmérni a
lakosság pontos igényeit a tárgyalások
lebonyolítása előtt.
Az önkormányzati külterületi földutak állapota rossz, ennek javítása végett
intézkedni kellene. A polgármester elmondta, erre azután kerülhet sor, ha felmérték, hogy milyen önkormányzati
külterületi utakról van szó. Ugyanis
vannak utak a NAGISZ Zrt. és magánszemélyek tulajdonában is.
A Nádudvar–Hajdúszoboszló közötti
közúton az út jobb oldalán található halomtól nem messze, a kishíd előtt útjavítást végzett a Közútkezelő Kht. Ennek eredményeként a bucka szinte
ledobja az autókat az úttestről. Kérték,
hogy ezt a problémát jelezze a polgármester a kht. felé, mert balesetveszélyes
helyzet alakult ki.

Pályázat mezőőri
állás betöltésére
Nádudvar Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pályázatot ír ki mezőőri állás betöltésére. Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető,
határozatlan időre szóló kinevezéssel, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek:
magyar állampolgárság
büntetlen előélet
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
mezőőri vizsga
fegyvertartási engedély
egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság
Az elbírálásnál előnyt élvez, ha a pályázó
mezőőri gyakorlattal rendelkezik és tartós
munkanélküli. Fizetés és juttatások a Munka
Törvénykönyvében foglaltak szerint.
A pályázat benyújtási határideje 2008.
december 1. Az írásban benyújtott pályázathoz szükséges csatolni részletes szakmai
önéletrajzot valamint az iskolai végzettséget
és a pályázati feltételek teljesítését igazoló
dokumentumok hiteles másolatát.
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat mezőőri állásra”.
Cím: 4181 Nádudvar, Fő út 119.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatal Adóés Munkaügyi Irodájában. Telefonszám:
54/529-010.
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Új buszok decembertől?
Sokan – köztük diákok, munkába,
vizsgálatokra járók – közlekednek távolsági autóbusszal Nádudvarról. Aktuálisnak gondolt témákban kérdeztük az
illetékes Balogh Gyulát, a Hajdú Volán
Zrt. forgalmi és marketingigazgatóját.
– A Nádudvarról Püspökladányba
7.10-kor induló járat gyakorta túlzsúfolt. Terveznek-e nagyobb buszt erre az
időpontra, vagy új járatot elindítani ehhez közeli időben, amellyel még a tanítás kezdetére beérnek a diákok?
– A 96 férőhelyes autóbusz jól kihasznált, a hét különböző napján eltérő
utaslétszámmal közlekedik. A diákok
érdekében 2006. október 9-től új járatot
állítottunk forgalomba Nádudvarról
6.30-as indulással, mely a nulladik
órára, gyakorlatra járó diákok számára,
esetlegesen egyéb okból utazók részére
nyújtott kulturált eljutási lehetőséget,
ám 6 hónap után kénytelenek voltunk
leállítani minimális kihasználtsága (1-5
fő) miatt. 7.48-as indulással közlekedik
járat Püspökladányba, mely az egyéb
célból, valamint a nem 8 órára utazók
részére megfelelő.
– A reggel 6.50-kor Hajdúszoboszlón
keresztül Debrecenbe tartó járat után
indul egy 7.15-kor, majd egy diákjárat
7.20-kor, ami a szoboszlói Hőgyes
Endre Gimnáziumba viszi közvetlenül a
bejárókat. Azt tapasztaltuk, hogy – ha
nem is kényelmesen, mert a 7.15-ösön
kevés az ülőhely –, de elégnek tűnik ez
a kapacitás. Mégis előfordul, hogy diákok lemaradnak az ekkori utolsó járatról is, amivel időben beérnének csengetésre, s ilyenkor Önöktől kérnek igazolást a késést legalizálandó.
– A 7.20-kor induló járatot éppen a
magas diáklétszám miatt közlekedtetjük rásegítő jelleggel. A két autóbusz a
jelentkező utaslétszámot elszállítja, lemaradás nincs, így igazolást sem kell
adnunk.
– Mostanában gyakran előfordul,
hogy a régi, jóval több, mint tízéves járművek lerobbannak, s emiatt kimaradnak fontos járatok. Tudnak-e ez ellen
tenni valamit? Terveznek-e új autóbuszokat üzembe állítani valamely nádudvari vonalon?
– A hajdúszoboszlói autóbusz-állomás egy darab 10 évesnél idősebb járművel rendelkezik, ami csuklós autóbusz. A jármű műszaki állapota
megfelelő, a szükséges felújításokat,
szemléket elvégezték rajta, üzembiztos.
Valamennyi jármű esetében előfordulhat műszaki meghibásodás, ami a jármű
életkorával nem mindig függ össze. Június 1-jéig visszamenőleg áttekintettük
a Nádudvart érintő járat-kimaradásokat,
késéseket: műszaki hiba miatt összesen

hat esetben fordult elő késés 10 és 45
perc között, illetve járatkimaradás. Törekszünk arra, hogy ezek a számok a
nullához közelítsenek, azonban a területen közlekedő 30 autóbusz esetén ez
szinte lehetetlen. Az október hónapban
Debrecen–Hajdúszoboszló között közlekedő járatok menetideje jelentősen
megnőtt, 20-30 perces késések többször
előfordultak, ennek oka azonban nem a
járművek műszaki állapota, hanem a 4.
sz. főúton jelenleg is folyó burkolatmegerősítési munkálatok, melyek társaságunk hatáskörén kívül esnek, de a
közlekedésünket befolyásolják. 2008.
december 14-től terveink között szerepel a csuklós autóbuszok nagy befogadóképességű új, szóló járműre történő
cseréje, melyről az életbe lépést megelőzően részletes tájékoztatást adunk.
– Hétköznap Kabára reggel 6.05
után csak 8 órával később indul az
újabb járat, igaz, mindegyik csekély kihasználtsággal. Tervezik-e egy délelőtti
9-10 óra körüli járat indítását, hogy
ezen napszakban is megközelíthető legyen a szomszéd kisváros?
– Kaba–Nádudvar között jelenleg 4
járatpár közlekedik. A 8 járaton összesen 45 fő utazik. Ilyen kihasználtság
mellett a járatok számának bővítését
nem tervezzük.
– Nem a Hajdú Volán üzemelteti
ugyan a Jászberény–Debrecen járatot,
de a helyiek igen kedvelik, mert tiszta és
gyors járat. Hallani ezen járat megszüntetéséről a Jászkun Volán részéről.
Igaz-e ez? Illetve tervez-e hasonlóan
gyors járatokat (menetidő 45 perc) a
Hajdú Volán Nádudvarról?
– Tudomásunk szerint a Jászkun Volán Zrt. nem szünteti meg a JászberényDebrecen járatot. Ez távolsági járat,
mely funkciójából adódóan nem áll
meg minden megállóban, így a menetideje kevesebb, mint a helyközi járatoknak. A helyközi járatok a települések
valamennyi megállóját érintik, a lakosság részére megadva a lehetőséget,
hogy mindenki a hozzá legközelebb eső
megállóhelyen szálljon fel a járműre,
így a legkevesebb gyaloglással utazhasson.
– Szoktak-e egyeztetni a MÁV-val,
hogy Kabáról, Püspökladányból a vonatokhoz csatlakozó járatok induljanak
Nádudvarra?
– A MÁV menetrendjét társaságunk
megkapja. Lehetőség szerint a csatlakozásokat biztosítjuk, azonban abban
az esetben, ha a hivatásforgalmi utasaink érdekeit sérti a csatlakozás, akkor az
ő érdekeiket tartjuk szem előtt elsődlegesen.
Szöveg és fotó: Marján László

Reggelente sok az utazó diák

Dudás Zoltánné, Apagyiné Jakab Mária és Csébi Zoltánné

A nagycsaládok boldogulása
Alig múlt egy esztendeje, hogy megkezdték tevékenységüket, s az idén már
több, mint kétszáz mikuláscsomagot
kell készíteniük és kiosztaniuk a ”Mindent a családért” Nádudvari Nagycsaládosok Egyesülete tagjainak. Akik – az
előzőből következően – nincsenek kevesen, hiszen manapság már 55 tagcsaláddal kell egyeztetniük a különféle
rendezvényeket. Csébi Zoltánné, az
egyesület elnöke a Nádudvari Hírek tudósítójának elmondta, hogy a szervezet
augusztusi bejegyzéséhez már májusban elkezdték a szervezőmunkát. A
nagycsaládosok szervezkedésének szájról szájra ment a híre, s legelső összejövetelük alkalmával 16 család ült össze
megbeszélni a teendőket. Az alapításban sokat segített egy ügyvéd; illetve
bátorította őket a polgármester is, azonnal mellettük állt, mikor megkeresték
szervezetalapítási ötletükkel.
De térjünk vissza a mára: Csébi Zoltánné azt mondta, hogy általánosan három gyermek van a mai nagycsaládokban, de van egy tagcsaláduk, ahol hat
gyereket nevelnek. – Hat saját gyermeket – tette hozzá az elnöknő, aki szerint bár nagycsaládnak nevezik a három, avagy több gyerekeseket, mégis
ők vannak kevesebben, mondhatni kisebbségben. Utóbbi kifejezést ebben az
össszefüggésben tudósító nem értette,
így az egyesület másik alapítója, elnökségi tagja, Apagyiné Jakab Mária – akinek szintén három gyermeke van –
megmagyarázta, hogy időnként leszólják őket, mert több családi pótlékot kapnak, mert elméletileg ingyenes a tankönyv iskolásaiknak. Dudás Zoltánné,
az egyesület titkára, természetesen
nagycsaládos, háromgyermekes anyuka; tud esetről, mikor a munkáltató utasította el sokgyerekes szülő jelentkezését, hivatkozván arra, hogy a több
csemete minden bizonnyal több hiányzással jár majd...
Az egyesület egyébiránt közhasznú
egyesület, s nyitottak a rendezvényeik.
A szervezetet tagdíjból tartják fenn, ennek összege hatezer forint egy esztendőre családonként. Dudás Zoltánné azt
is elmondta, hogy ebben az összegben
benne van az országos tagdíj, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének
tagdíja is, s ez egy kártyával jár, ami bizonyos helyeken kedvezményekre jogosítja a kártyatulajdonost. Például
Debrecenben az Aquaticumban, vagy
egy játéküzletben is felhasználható.
Szóval sokan, sokban segítették az
egyesület létrejöttét, de az egyik legna-

gyobb segítség a székhelyünk – tért át
helyi ügyeikre Csébi Zoltánné. A művelődési ház mellett kaptak ugyanis helyiséget, egy szobát, ahol berendezték
irodájukat. Ott intézik a befizetéseket,
osztják az adományokat. Vannak még
hiányosságok – egészítette ki tagtársát
Apagyiné Jakab Mária – mert számítógépünk van például, de nyomtatónk
nincs.
Szintén Apagyinétől tudtuk meg,
hogy szoktak kapni adományokat is:
élelmiszereket, iskolakezdésnél papírírószert, illetve időszakos, no meg állandó kedvezményt is. Rendezvények
szervezésekor is kapnak adományokat,
így tudták-tudják megünnepelni a gyermeknapot, mikulást, farsangot. A gyereknapra pedig még az önkormányzat
pályázatán is nyertek ötvenezer forintot. Tartanak ruhabörzéket is. Az egyesület tagjai részt vesznek a város egyéb
rendezvényein is: Nádudvar napjának
ünnepén főzőversenyen kaptak díjat.
Dudás Zoltánné úgy vélte: legfontosabb feladatuk a családok, a nagycsaládok érdekképviselete. Fentebb már említettük, hogy nem szeretik a munkáltatók a nagycsaládosokat alkalmazni,
de Dudás Zoltánné szerint Nádudvaron
egyébként is baj van a munkalehetőségekkel, ugyanakkor ez nem csak a
nagycsaládosokat sújtja. – Én úgy érzem, hogy egyre több a háromgyerekes
család – morfondírozott a titkárasszony.
– Nem tudnak az emberek elhelyezkedni, így a feleség otthon tud maradni,
mert így kapja az állandó ellátást, ami,
bár kevés, de munkaviszonynak számít.
– Sokan megismertek bennünket,
most már jönnek maguktól a családok
is, hogy szeretnének belépni - vette a
szót Csébi Zoltánné, akitől megtudtuk,
hogy az egyesület nem pusztán az anyagiak miatt – az idéntől már jogosultak
az egy százalékokra is – és okán közhasznú, de komolyan is veszik a közhasznosságot. Olyan rendezvényeket,
előadásokat szerveznek ugyanis, amelyek – céljukat: a családok segítését –
figyelembe véve tarthatnak számot közérdeklődésre.
A közeljövő programjairól szólva az
egyesület képviselői elmondták, hogy
már készülnek a novemberi játszóházra,
ahol az adventi időszakra készítenek
majd díszeket, koszorúkat; majd következik a mikulásünnepség és az óév búcsúztató, amely rendezvényük tavaly
nagy sikert aratott.
Szöveg és fotó: Pogány Gábor
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Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni
Nagy izgalommal várták az újságíró
tanfolyamosok a Détár-Rékasi színészházaspár érkezését, akik nádudvari októberi előadásuk (Ingmar Bergman: Jelenetek egy házasságból) előtt
rövid interjút adtak a társaságnak.
Szóba került többek között a szabadúszólét nehézsége, a darabválasztás
fontossága, a próbafolyamat küzdelmei. Emellett meglepő őszinteséggel
beszéltek sikereikről, kudarcaikról, félelmeikről, vágyaikról.
Az újságíró-palánták életük első (közös) interjújára – annak rendje s módja
szerint – tisztességgel felkészültek,
mindenki leírta magának, hogy mire is
kíváncsi leginkább. Ennek köszönhetően a televízió képernyőjéről (is)
ismert színészek szinte kapkodták a
fejüket a rájuk zúdított kérdések kereszttüzében, s egymás szájából vették
ki a szót, amikor egy-egy sztori mesélésébe fogtak. A látogatás apropója
okán a jelenlévők egyike azt vetette
fel:
– Honnan jött az ötlet, hogy színre
vigyék a Jelenetek egy házasságból
című művet?
Rékasi Károly: – Régóta járjuk az
országot a Te és én című, versekből, dalokból összeállított önálló estünkkel,
mellyel kapcsolatban a közönség részéről rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. A sikereken felbuzdulva döntöttünk úgy – javarészt Balatoni Mónika
rendező javaslatára – hogy eljátsszuk
Ingmar Bergman legendás művét. Azt
tapasztaltuk vidéki fellépéseink alkalmával, hogy nemcsak a vidám, könynyen emészthető darabokra vevők a nézők, hanem igenis van igényük akár
komolyabb, mélyebb mondanivalójú
előadásokra is. S mivel tudjuk, nem
mindenki engedheti meg magának,
hogy Budapestre, vagy más nagyobb
városba utazzon egy-egy ígéretesnek
tűnő bemutató miatt, ezért úgy gondol-

Rékasi Károly és Détár Enikő a Jelenetek egy házasságból
című Bergman-darabban (Fotó: Magánarchívum)
tuk, helybe visszük mi nekik a színházat. Mindenképpen fontos szempont
volt számunkra a darabválasztásnál,
hogy az, amibe belevágunk, értéket képezzen, maradandó élményt nyújtson az
embereknek.
Détár Enikő: – Persze azt nem tudhattuk még az elején, hogy milyen sokat kell majd küzdenünk a szerepekkel,
mennyi sebet tépünk fel majd a próbák
során, mennyire ismerünk majd rá önmagunkra, a házasságunkra, hazugságainkra, hibáinkra, félelmeinkre… stb.
Különösen nehéz egy olyan darabot játszani, ahol szinte összeér a valóság és a
szerep, hiszen kétségtelen, hogy bizony
vannak átfedések a mi több mint két évtizedes kapcsolatunk és a darabbeli házaspár játszmái, vívódásai, sorsa között.
– Mennyire nehéz színészként, férjként, feleségként estéről estére szembesülni egy házasság kudarcaival?
Rékasi Károly: – A próbák hatalmas

feszültséggel jártak, és többször elgondolkoztunk azon, ha tudtuk volna, hogy
ekkora mélységeket kell bejárnunk,
hogy folyamatosan szembesülnünk kell
a múltunkkal, hibáinkkal, gyávaságunkkal, egymás iránti közönyünkkel,
talán nem vágtunk volna bele az
egészbe. Az előadás tulajdonképpen élveboncolása a házasságunknak, közös
életünknek – ezért (is) volt ez számunkra óriási kihívás. No meg persze
szakmai szempontból is, hogy több arcunk is van, nemcsak annyi, amennyit a
televízió képernyőjéről ismerhet a
nagyérdemű. Így utólag azt gondolom,
megérte a küzdelem, mert ezáltal mi is
tanultunk egymástól és megerősödtünk
a végére.
Détár Enikő: – Minden pillanat valahol a mi közös életünkhöz kapcsolódik.
S bár a darabbeli katarzis nem ad igazi
feloldozást, mégis megtisztulunk.
Hassó Adrienn

Reality-show: ,,Jelenetek egy házasságból”
Október elején a nádudvari művelődési központban vendégszerepelt Détár
Enikő és Rékasi Károly, akik egy nagyon testhezálló előadást hoztak a színházszerető közönségnek: Ingmar Bergman–Balatoni Mónika: Jelenetek egy
házasságból című színdarabját.
Müller Péter szerint:„Aki egyetlen
ponton hazudik, hazug ember lesz… ha
a macska belepisil a levesbe, az nem
egy helyen lesz pisis, hanem mindenhol, és ehetetlenné válik.” S a jeles íróval egyetértésben Ingmar Bergman világhírű műve, a Jelenetek egy
házasságból is a kapcsolatokat megmételyező hazugságok, elhallgatások, ki
nem mondások következményeit, romboló hatásait boncolgatja egy szokások
rabságában tengődő, átlagos, kétgyermekes házaspár életén keresztül. A svéd
szerző nehéz pillanatok elé állítja szereplőit, a dráma olvasóit, a színdarab
nézőit, hiszen mindenkinek fájdalmas a
szembesülés önmagával, gyávaságaival, félelmeivel, elhibázott döntéseivel,
illetve annak hiányaival. Az 1973-ban
készült, legendás filmverzió főbb szerepeit Liv Ulmann és Erland Josephson
játszotta, a Balatoni Mónika által 2007ben színpadra írt és rendezett színházi
előadásban pedig a televízió képernyő-

jéről (is) ismert, népszerű művészházaspárt, Détár Enikőt és Rékasi Károlyt
láthattuk. Emberpróbáló feladatot vállaltak a darabbal, hiszen a történetbeli
konfliktusok, a kifelé mintaházasság
látszatával szembeni kiüresedett mindennapok, egymást kínzó játszmák rideg valósága minden bizonnyal nem
kerülték el az ő több, mint két évtizedes
kapcsolatukat sem. Mindannyiunk
problémái ezek, így valamennyien érintettjei vagyunk Marianne és Johann
gyötrődésének, egymást gyilkoló,
ugyanakkor egymásért folyó küzdelmének, reményeinek, csalódásainak,
egyszóval együttélésük, vagyis inkább
egymás mellett élésük kudarcának. Jól
tudjuk, hogy köszönőviszonyban sincs
egymással a mintacsalád és a valóság,
mely sokszor nem más, mint vegetálás,
megszokás, társas magány, gazdasági
közösség… stb. Ismerjük a megcsalás,
árulás megalázó érzését, mégis megrendítő pillanata volt az előadásnak,
ahogyan ezt – férje bejelenti, elhagyja
egy fiatal nőért – Détár Enikő lereagálta. Nem játszotta: átélte, megélte azt
a fájdalmat, azt a megsemmisülést, amit
ilyen helyzetben egy asszony érezhet.
Ösztönösen viselkedett, mint amikor
meghal egy szerettünk, és nem akarjuk

ezt tudomásul venni, egyszerűen nem
fogta fel, amit a férje mondott, úgy tett,
mintha mi sem történt volna és folytatta
a reggeli tálalását. Döbbenetes, ugyanakkor hihetetlenül emberi volt ez a jelenet, és nagyon örültünk, hogy Détár
Enikő – akit eddig az egyik kereskedelmi csatorna műsorvezetőjeként, illetve elsősorban zenés-táncos darabokból ismerhettünk – ezúttal megmutathatta egy új arcát, mely egészen más,
mint amit megszokhattunk tőle. A Johann szerepét játszó Rékasi Károlyban
sem – a Barátok közt című szappanoperában általa alakított – Bartha Zsoltot láttuk (szerencsére), őt is érezhetően
megérintette a darab hangulata. Sokszor
annyira hétköznapi módon viselkedett,
ivott, nevetett, beszélt, gesztikulált a
színpadon, hogy felmerült bennünk a
kérdés egyáltalán színházban vagyunk,
vagy ez csak egy újabb reality-show,
ahol bekukucskálhatunk a híres színészházaspár mindennapjaiba?
Balatoni Mónika dramaturgiai és
rendezői munkájának köszönhetően
egy olyan életszagú, vibráló produkciót
láthattunk, mely egyszerre szórakoztatott és elgondolkoztatott.
Hassó Adrienn

A településfejlesztési kft.
munkájáról
Ludman Lajos, a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft
ügyvezetője a kft. első üzleti évének eddigi eredményeiről a következőket
mondta el. „Nádudvar képviselőtestülete 2008 nyarán határozott arról, hogy
a településfejlesztési és városgazdálkodási feladatokat kiszervezi a polgármesteri hivataltól és ezen feladatok ellátását
a 100 százalékban önkormányzati tulajdonú Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Kft.-re bízza. Miután a cégbíróság bejegyezte a céget, a
kft. 2008. augusztus elején vette át a feladatokat a hivataltól. Az elmúlt időszakban több látható eredménye is van már
a tevékenységnek. Az egyik, amivel a
közelmúltban mindenki találkozhatott, a
köztemető főútvonalának felújítása volt,
amit október második felében végeztek
el karbantartás keretében. A betonalap
és a burkolat cseréjével valamint aszfaltozással mintegy 750 m2 utat újítottak
fel november elsejére. A nemrég megnyitott két új temetkezési parcella könynyebb elérhetősége végett 20 cm-es zúzott köves alappal, 5 cm vastag aszfalt
burkolattal kb. 850 m2-en építettek új
utat. A két útépítési munka összköltsége
kb. 9 millió Ft volt.
Az önkormányzat beruházásában, a
kft. lebonyolításában a napokban kezdődtek el a Fő úti kerékpár- és gyalogút
építési, kivitelezési munkálatai. A kerékpárút kb. 3,5 km hosszan 2,7 m szélességben – amelyből 1,5 m a kerékpárút, 1,2 m a gyalogút – fog elkészülni. A Fő út páros oldalán folyó
munkák során elkészítenek 475 m zárt
csapadékvíz-csatornát is, amely felett
fog az út haladni.
A kft. a szennyvízberuházásban érintett utcák burkolatának karbantartását
folyamatosan végzi kapacitásának megfelelő ütemezéssel. Az önkormányzat
intézményeinek megelőző karbantartási
munkái a terveknek megfelelően alakulnak. Az általános iskola kistornatermi szárnyában a tetőszigetelés felújítása a kft. kivitelezésében készült el.
Az önkormányzat által tavasszal
meghirdetett lakossági önerős útépítési
pályázat II. ütemének a munkálatai is
befejeződtek. A II. ütemben az Úttörő
utca, a Bocskai zug, a Fürst Sándor
utca, a Kiskert utca, a Galambos utca,
az Angyalházi sor, a Tojásos köz kapott
útburkolatot, ahol elkészült a csapadékvíz-elvezető csatorna is. Ezek az önkormányzati beruházások is a kft. lebonyolításában készültek el.
A jelenleg folyamatban levő munkák közül érdemes megemlíteni: a
gyógyszertári társasház lapostető-szigetelésének felújítása november 10-ig
befejeződik. A Népi Kismesterségek,
Szolgáltató Mesterségek Szakiskolájában folyó kézműves műhely (szín) építése, amelynek III. ütemének, a fűtési
rendszer munkáinak november 30-ig
kell elkészülnie.
A Kövy Sándor Általános Iskola
akadálymentesítési munkálatai is megkezdődtek, a befejezés várható időpontja 2009. január vége.
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Ha október,
akkor
daruvonulás
A daruvonulás az ősz egyik legvonzóbb természeti eseménye az
Alföldön. A daru a legmagasabb
termetű madaraink közé tartozik.
Megjelenése fenséges: a hím főszíne a hamuszürke, feje a nyak
közepéig fekete. A fej két oldalán
fehér csík húzódik végig. A nagy
szárnyfedők szára fekete, a bodros
tollak szára sötét, hegyük feketés.
A tojó hasonlít a hímhez, de bodros tollai fejletlenek. A fiatalokat
rozsdásbarna fejük és nyakuk különbözteti meg az öregektől.
Valaha elterjedt fészkelő madárfaj volt hazánkban, az előző századfordulón még fészkelt nagy
mocsarainkban, azóta sajnos csak
átvonul. A daru a Hortobágyi
Nemzeti Park címermadara. A híres daruvonulás a Hortobágy egyik
leglátványosabb és legemlékezetesebb eseménye. A több ezer egyedet számláló csapatai szabályos V
alakban repülnek. A látványos madárvonulás idejére madármegfigyelő túrákat szervez a nemzeti
park, mivel ez a vonulási forma
csodálatos látvány. A vonuló darvak napközben a környező mezőgazdasági táblákon táplálkoznak,
amit mi is évről évre megcsodálhatunk Nádudvar határában. Késő
délutántól gyülekeznek újra a
pusztán, ahonnan naplemente idején nagy csapatokban húznak a
hortobágyi halastavakhoz, ahol az
éjszakát töltik.
Valaha különleges becsülete
volt a darunak és a darutollnak,
amely a nem nemesek körében viselt legnemesebb tolldísznek számított. Egy szép madárért fél hízót
is megadtak, a darutollat végrendeletben hagyták utódaikra. Katonai
vitézséget tüntettek ki vele, és volt
idő, amikor még adóba is elfogadták.
Boros Erika

Nádudvari Hírek

Egyszer egészséges lesz a világ

Vers- és prózamondók

Beszélgetés Katus Attilával, a „pécsi sassal”

Az 1956-os forradalom tiszteletére
megrendezett vers- és prózamondó verseny sok iskolás és felnőtt irodalomkedvelőt vonzott a művelődési házba. A versenyzők Mátyás királlyal kapcsolatos
versekkel, mesékkel, mondákkal és istenes versekkel mérhették össze tudásukat.
A zsűritagok a legkisebbeknél, a 3-4.
évfolyamon két első díjat is kiadtak:
Czina Ferenc 3.b és Garai Petra 3.b osztályos tanulóknak. Mindketten Kiss
Lászlóné tanítványai. Második lett Jankó
Erzsébet 3.d, Dr. Kerekes Lászlóné tanítványa. A harmadik helyen Nagy
Edina 3.b osztályos tanuló végzett. Ő is
Kiss Lászlóné tanítványa. A 4.b osztályos Danka Bence különdíjban részesült.
Felkészítő tanára Baranyai Etelka.
Az 5-6. évfolyamosok népes csoportjában első lett Kiss Eszter 6.e, második Iván Vivien Emese 6.b. Mindketten Balázs Zsoltné tanítványai. Harmadik helyen Jakab Zoltán 5.d, Török Éva
tanítványa végzett.
A 7-8. évfolyamon Varga Alexandra
7.b osztályos tanuló előadása tetszett
legjobban a zsűrinek. Lovas Andrea a
8.a-ból második, míg Lapos Réka 7.a
osztályos tanuló harmadik helyen végzett. Mindhárom versenyzőt Ludmanné
Papp Ilona készítette fel.
A helyezettek és az első helyezést elért
tanulók felkészítő tanárai könyvjutalomban részesültek. A felnőtt versenyzők
mindannyian könyvet kaptak.

Katus Attila aerobic-világbajnok volt
a sztárvendég a nádudvari országos aerobic-bajnokságon. A Pécsi Sasokként ismert aerobic-formáció volt tagja válaszolt
néhány kérdésünkre.
– Mikor kezdted az aerobicot?
– 1993-ban és 2001-ben fejeztem be.
Aztán Budapesten próbáltam szerencsét.
Ott edzőként dolgozom. Azt próbálom
átadni, amit én kaptam. Már gyerekkoromban elkezdtem sportolni. Szerintem
felnőttkorban már nehéz a sport szeretetét kialakítani. Nem szabad tiltani a gyerekeknek a sportolást. A sport és a tanulás együtt működik, tehát üzenem a
szülőknek, hogy a sport nem megy a tanulás rovására.
– Lehet-e olimpiai szám az aerobic?
– A legközelebbi, londoni olimpián
van esély arra, hogy az aerobic is bekerüljön a versenyszámok közé. Gyakorlatilag minden adva van ehhez. Ami számomra érdekes, az az, hogy 2000-ben a
„pécsi sasokat” hívták meg az olimpiára,
hogy bemutassák a sportágat. Végül nem
mi tartottuk a bemutatót, csak itthon nézhettük a tévében.
– Mennyire képezi az aerobic a napjaid, illetve az életed részét?
– Nem tudom nélküle elképzelni az
életemet. Abban bízom, hogy aki csak
annak a töredékét megkapja a sporttól,
amit én, az már boldog ember lehet. Kérek mindenkit, bízzon magában. Csak az
lehet boldog, kiegyensúlyozott ember,
aki sportol.
– Számítottál-e arra, hogy ilyen örömteli nádudvari fogadtatásban lesz részed?
– Nem számítottam rá, nagyon kedvesek vagytok. Sok mosolygós arc, vidám
ember. Mindig felemelő érzés ilyes sok
vidám embert együtt látni. Látszik, hogy
fejlődnek a gyerekek. Ez egy nagyszerű

Katus Attila aerobicos lányok
társaságában
esemény, hasznos időszak számukra. Ez
fontos, hisz a testmozgás az életük szerves része lesz.
– Csaknem háromszáz a versenyzők
száma. Ez mit mond számodra?
– Nagyon sokan szoktak lenni egyegy versenyen, hisz az egyik legnépszerűbb sport. Népszerűbb, mint a foci. Ezt
a sportot minden korosztály csinálhatja.
Minden tizedik ember sportol.
– Mi a jövőre való elképzelésed?
– Az, hogy visszaadjak valamit, amit
én kaptam a sporttól, edzés formájában.
Azt gondolom, hogy egyszer egészséges
világ lesz, hisz aki sportol, az kiegyensúlyozott, vidám ember. Lassan elkezdek
készülni a Szombat esti lázra, mivel november elsejétől bekerültem ebbe a tévéműsorba. Így hétfőtől 5-6 órát fogok
tánccal tölteni. Ez a sportág sem idegen
számomra, így talán egy kicsit könnyebb
dolgom lesz.
– Mit üzensz a versenyzőknek?
A sport nem arról szól, hogy ki lesz a
győztes. Sokkal értékesebbek a verseny
alatt született barátságok. Hisz itt tulajdonképpen mindenki győztesen jön ki,
mivel volt egy szép, vidám, boldog
napja.
Szöveg és fotó: Boros Erika

Sikereink az országos
aerobicbajnokságon
A nádudvari Kövy Sándor Általános
Iskola sportcsarnoka adott otthont az
Országos Aerobicbajnokság őszi forduló első versenyének október 11-én.
Tizenegy egyesület csaknem háromszáz
versenyzője érkezett Sárrétre az ország
különböző pontjairól. A versenyen 29
dance-, és 21 stepp-csapat mérte össze
erejét. Beke Imre polgármester megnyitója után a hangulat már a rendezvény elején a tetőpontjára hágott, köszönhetően a többszörös aerobic
Európa- és világbajnok, Katus Attila
közönségórájának. A csapatok jól felkészülten érkeztek a versenyre, öröm,
hogy az erős mezőnyben is szép sikereket tudtak elérni városunk aerobikosai.
A nádudvari versenyzők eredményei

Szállnak a darvak, avagy
a magyar puszta címermadarai
(Fotó: Gál Imre)
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Dance kategória
6 ÉVESEK
4. NDSE „Csudabogarak” Nádudvari DSE
5. NDSE „Aprókák” Nádudvari DSE
6-10 ÉVESEK
5. NDSE „Pipik”Nádudvari DSE
10-14 ÉVESEK
3. Edit „Fitness kft.” Edit Fitness
5. Edit „Disco dance” Edit Fitness
7. Edit „Five girls” Edit Fitness
9. NDSE „Western” Nádudvari DSE

Nádudvari támogatással
Fővárosi versenyző, Czellér-Kovács
Rita nyerte a XII. Nemzeti Forradalmi
Szavalóverseny fődíját, Fazekas Lajos
nádudvari népi iparművésznek, a Népművészet Mesterének kalapos korsóját. A
szellemi megmérettetésen, amelyet a debreceni Cívis Hotel Kálvinban rendeztek,
a hagyományokhoz híven október 23-án
– az ‘56-os forradalom és szabadságharc
kezdetének évfordulóján –, csaknem kétszáz, határainkon inneni és túli versmondó tolmácsolta a forradalom líráját.

OPEN
1. Edit „High school” Edit Fitness
5. Edit „Hot dance” Edit Fitness
Stepp kategória
8-14 ÉVESEK
1. Edit „Spanyolok” Edit Fitness
2. Edit „Fitness kft.” Edit Fitness
4. Edit „Five girls” Edit Fitness
5. NDSE „Aerokids” Nádudvari DSE
6. NDSE „Western” Nádudvari DSE
8. NDSE „Ladies” Nádudvari DSE
12. Edit „Csini csajok” Edit Fitness
14-20 ÉVESEK
1. NDSE Nádudvari DSE
OPEN
1. Edit „Princess” Edit Fitness
3. Edit „Disco step” Edit Fitness
19+
1. NDSE Nádudvari DSE

Fazekas Lajos korsóremeke

A magas színvonalú szervezés mit
sem ért volna az iskola vezetősége, városunk támogatói és a szülők segítsége
nélkül. Ezúton szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak, akik bárminemű támogatást, segítséget nyújtottak
a Nádudvari DSE által szervezett országos rendezvény lebonyolításához.
Tóth Míra,
NDSE-edző, főszervező

Erdei Sándor (lapunk felelős szerkesztője), a zsűri elnöke díjakat ad át
(Fotók: Ozsváth Sándor)
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Horgászat:
trónfosztás
A 2007-ben újraindított Szent
István vándorkupa horgászversenyt a megállapodásnak megfelelően ebben az évben a püspökladányi Mélyvíz HE rendezte
augusztus 24-én a saját horgászvizén. Mint ismeretes, erre a versenysorozatra 9 horgászegyesület
nevezett, és ezen a versenyen is
mind a kilenc egyesület részt vett
egy-egy 3 fős csapattal. A mi csapatunk az alábbi összeállításban
indult: O Nagy Sándor, Nagy
László, Virágh Miklós. Szektorbírót is neveztünk Gonda János személyében.
A 2007. évi versenyt, melyet
Nádudvar rendezett, a kabai csapat
nyerte nagy fölénnyel, melyet nagyon szerettek volna az idén megismételni. Ezt akadályozta meg a
mi kis csapatunk, amelynek tagjai
ragyogó versenyzéssel (egy szektorgyőzelem, egy szektor második,
és egy szektor negyedik) hódították
el a kupát.
Eredmények:
1. Nádudvar Sport HE 2315 p.
2. Báránd Községi HE 1552
3. Kaba HSE
660
4. Püspökl. Hamvas HE 569
5. Püspökl. Mélyvíz HE 233
6. Nagyrábé Petőfi HE
204
7. Sárrétudvari SHE
154
8. Püspökladány SHE
41
9. Földes HE
0
Szektorgyőzelmek:
A szektor: Püspökladány Hamvas HE
B szektor: Báránd Községi HE
C szektor: Nádudvar Sport HE
A legnagyobb hal: Galgóczi
Márton (Báránd Községi HE)
1550g
A minden vonatkozásában nagyon jól szervezett, és hangulatában is remek verseny eredményhirdetéssel (melyen a díjakat a helyi
vezetők közreműködésével Veress
Ferenc, a Megyei Horgász Szervezetek Szövetségének elnöke adta
át) és nagyon finom ebéddel ért véget.
Juhász Sándor
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Kellemes passzió a „halvadászat”

A Hortobágy folyón horgásztak (Fotó: Magánarchívum)
A Nádudvari Sporthorgász Egyesület augusztus 10-én (vasárnap) - harmadik alkalommal - helyi, zártkörű folyóvízi horgász (halfogó) versenyt rendezett, melyre 40 versenyezni szándékozó horgász érkezett és dobta be a
készségét. A Hortobágy folyó azon szakaszán, melyre területi engedéllyel rendelkezünk, a nevezők számának megfelelő horgászhelyek lettek kialakítva,
számmal megjelölve, melyet a verseny
kezdete előtt sorshúzással sorsoltunk ki.
A sorshúzás sokak tetszésére úgy
zajlott, hogy a versenyzőnek egy tetszőlegesen kiválasztott – pálinkával töltött – műanyag poharat kellett felemelnie (és lehetőség szerint elfogyasztani),
melynek alján fel volt tüntetve a sorsolt
horgászhely száma. A versenyre 1 000
Ft/versenyző nevezési díjat szedtünk,
melyet kiegészítve értékes ajándékokat és ízletes ebédet tudtunk biztosítani.
Emellé szegődött a kedvező, napos időjárás a jó hangulat és a halfogás izgalma.
A versenyszabályok nem változtak
az előző éviekhez képest, horgászni
egyetlen tetszőleges bottal lehetett, tartalékként bármennyi rendelkezésre áll-

hatott. Tetszőleges végszereléket lehetett alkalmazni, de csupán egy horoggal.
Az ebéd elfogyasztása előtt megemlékeztünk a közelmúltban tragikus balesetben elhunyt Rásó Gábor horgásztársunkról – a tavalyi verseny győzteséről –, majd kihirdettük az eredményeket. A díjazottak a következők:
Aranyos Lajos
Ó Nagy Sándor
Czibere László
Kerti József
Nagy László
A legtöbb halat Tasi Gábor fogta, a
legnagyobb halat Fejes Imre. A verseny
I.-V. helyezettjei kupa-, érem- és tárgyjutalom-díjazásban részesültek. Külön
tárgyjutalmat kapott a legnagyobb halat
és a legtöbb halat fogó versenyző. A
verseny minden résztvevőnek kellemes
kikapcsolódást nyújtott, köszönettel tartozunk az ebédért Váradi „Kukker” Istvánnak, a helyért Csorvási Gábornénak,
a felajánlott díjakért Nagy Lászlónak
(Szivárvány horgászbolt) és Szűcs Csabának (Trófea vadászház).
Boros Imre versenyszervező

Famin József-emlékverseny
Az Esztergomi Rendőrkapitányság
Nyergesújfalui Rendőrőrse szeptember
13-án ötödik alkalommal rendezte meg a
Famin József horgász emlékversenyt. A
helyszín a helyi egyesület horgásztava
volt. A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság képviselői, volt barátai és horgásztársai mellett a Nádudvari Sport Horgász Egyesület is képviseltette magát a
versenyen Juhász Sándor elnök révén.
A kis csapat egy nappal korábban indult, hogy halálának ötödik évfordulója
alkalmából a lábatlani temetőben meg-

emlékezzen volt barátunkról és horgásztársunkról, és megkoszorúzza síremlékét. A versenyre hatvan egyéni induló nevezett.
Sajnos, a mi delegációnk egyik tagja
sem ért el értékelhető eredményt, de mindenképpen nagy élménnyel lettünk gazdagabbak. Találkoztunk az elhunyt családjával (feleségével és fiával) valamint
helyi kollégáival felelevenítettük a felejthetetlen történeteket és tetteket, amik
hozzá fűződtek – volt belőlük bőven.
Juhász Sándor

Pergető kupa
Ez év október 26-án első alkalommal
zajlott a pergető horgászverseny településünkön. A Nádudvari Sporthorgász
Egyesület elnökének, Juhász Sándornak
megnyitó beszédét követően lelkes kezdők és évek óta pergetők mérhették öszsze tudásukat három szektorban és három fordulóban. Valamennyi résztvevő
kellemes, jó hangulatban telt délelőttöt
tudhat magáénak. A következő eredmények születtek. Kupagyőztes: 1. helyezett: Czibere Antal, 2. helyezett: Kiss
Lajos, 3 helyezett: Sárközi Imre.
Említésre méltó, hogy a felnőttek között egy ifi horgász is indult: Szőnyi Lajos, aki V. helyezésével számos felnőttet utasított maga mögé. A verseny
végén az éhes horgászokat bográcsban
gőzölgő marha- és csülökpörkölt várta,
az étkeket Komáromi Lajos és Virág
Miklós főzte a Hortobágy folyó partján.
A szervező Nagy László ezúton is
köszöni a segítséget mindenkinek, és
üzeni, hogy jövőre ismét lesz „Szivárvány” Pergető Kupa!

A képen (balról jobbra):
Nagy László (és kislánya), Kiss Lajos,
Czibere Antal, Juhász Sándor,
Sárközi Imre (Fotó: Tömöri József)
A Nádudvari Horgász Egyesület
köszönettel tájékoztatja
a 2006. évi szja. 1 százalékát
felajánló támogatóit arról,
hogy a befolyt
154 763 Ft-ot
egyesületi versenyek lebonyolítására
valamint halasításra fordította.

Kitüntetés
Idén a Hajdú-Bihar Megyei Őszi Tárlatot megrendező Magyar Művelődési
Intézet és Képzőművészeti Lektorátus a
felkért szakértők javaslata alapján a nádudvari Virágh Sándornét (szül.: Törös
Borbála) nyugdíjas pedagógust nívódíjban részesítette. A tárlat ez évben az
Amatőr Artium XX. Országos Képző- és
Iparművészeti Tárlat megyei seregszemléje is volt. A zsűri a díjazottakkal együtt
tizenkilenc művet hívott meg az országos seregszemlére. A díj átadására a tárlat megnyitása alkalmából október 14-én
került sor a Kölcsey Központban.

Tájékoztató
A Szent István-kupa
nádudvari győztesei
(Fotó: Magánarchívum)

Néhányan a részvevők közül (Fotó: Magánarchívum)

Dr. Király Zoltán november
hónapban szabadságon lesz. Helyettesíti dr. Püski László a saját
rendelési idejében.
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Nyolcadik helyen
a szeniorok

Hullámzó volt a focisták produkciója

A 8. helyen zárta az őszi idényt a
tízcsapatos megyei bajnokságban a
Nádudvar II. néven szereplő szenior kézilabda csapatunk. Rásó Tiborék a szezon kilenc összecsapásán egy győzelmet és két döntetlent értek el, s emellett
hatszor szenvedtek vereséget. Ezzel
négy pontot szereztek, s csak a Vámospércs valamint a Debreceni Honvéd
gárdáját előzik meg a tabellán.
A bajnokság őszi végeredménye
1. Hajdúböszörmény
2. Püspökladány
3. Polgár VKSK
4. Amatőr KK
5. Debr. KSE II.
6. Földes SE
7. Balmazújváros II.
8. Nádudvar II.
9. D. Honvéd SE
10. Vámospércs

Az 5. helyen telelnek a focisták
Ötödik helyen zárták a focisták a
kétcsoportos megyei II. osztályú bajnokság Északi csoportjának őszi küzdelmeit, amelyben tizenkét együttes
vett részt.
- Nekünk nem vált be ez a kétcsoportos megoldás – elemezte az új lebonyolítási rendszert Szkupi Tibor, a focisták első embere. - Korábban arról
volt szó, hogy ezzel lerövidülnek az
utazási távolságok, ám mi annyira a két
csoport határán vagyunk, hogy ezt
egyáltalán nem érzékeljük. Igaz, nem
15, hanem csak 11 forduló van, s így
kevesebbszer kell útra kelni, ám épp ez
a másik hátulütője ennek a rendszernek.
Így ugyanis szezononként négy mecscsel kevesebbet játszunk. Most október
25-én véget ért a számunkra az őszi
szezon, s majd csak március végén, áp-

rilis elején kezdődik újra. Kérdem én,
hogy tartsam így együtt a csapatot, amikor több mint öt hónapig nincs mérkőzés – bosszankodott a szakember, aki
természetesen értékelte is a hátrahagyott idényt. E szerint a tréner elégedett
csapata őszi teljesítményével, legalább
is a körülményekhez képest.
- Hullámzó volt a teljesítményünk. A
rajtnál sajnos beragadtunk, s eltelt néhány forduló, mire magunkra találtunk.
Ez főként annak tulajdonítható, hogy a
tavalyi ifjúsági csapatunkból – amely
megye II-es bajnoki címet ünnepelhetett – hat játékost is megpróbáltunk beépíteni a csapatba. Ez sehol nem megy
zökkenőmentesen, s így volt ez nálunk
is. Így ebben az évben egy rendkívül fiatal átlagéletkorú társasággal próbálunk
meg minél jobban helytállni, ám látni

kell, hogy ez nem a ma, hanem a jövő
csapata. Ennek ismeretében jó eredménynek tartom a jelenlegi 5. helyezésünket, s talán tavasszal sikerül az előrelépés.
A bajnokság őszi végeredménye
1. H.-böszörmény II.
2. Nyírábrány
3. Józsa
4. Nyíracsád
5. Nádudvar
6. Tiszacsege
7. Fülöp
8. Mikepércs
9. Hajduhadház
10. Görbeháza
11. Vámospércs
12. Egyek

11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
11
10

8
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
1

2
2
2
2
1
3
2
2
4
4
2
2

1
3
4
4
5
4
5
5
4
3
6
7

46-20
38-26
25-21
31-28
22-22
27-22
28-34
19-31
18-20
17-21
15-33
22-30

26
20
17
17
16
15
14
14
13
13
11
5

Középmezőnyben a kézilabdázók
Hét meccset tudtak le lapzártáig NB
II-es kézilabda csapataink az idei bajnokságból, akik közül a hölgyek a tavalyi évad rengeteg bizonytalansága után
az idén nyugodt körülmények között,
kizárólag nádudvari játékosokkal, no és
Vida Gergő irányításával játsszák mérkőzéseiket az Észak-keleti csoportban.
Az együttes tapasztalt, rutinos, valamint
fiatal, tehetséges játékosok elegye. Az
előbbi megállapítás főként Beke Csillára, Zoványi Szilviára és Szilágyi Ildikóra, míg az utóbbi a még csak 8. osztályos Lajtos Boglárkára valamint a
nála egy évvel idősebb Lőrinczi Rékára
vonatkozik, de rajtuk kívül is sok a fiatal a csapatban. E kettősség miatt csöppet sincs irigylésre méltó helyzetben
Vida Gergő, ennek ellenére elfogadhatóan „muzsikál” a társaság, amely az
eddigi hét meccséből hármat megnyert,
s a középmezőnyben, a 8. helyen áll.
Férfi csapatunk is három győzelmet
tudhat a háta mögött, ám mivel egy
döntetlen is „becsúszott”, így egy ponttal több van a tarsolyban. Ezzel az 50
százalékos produkcióval ugyancsak a
középmezőnyben, az 5. helyen van a
gárda, amivel Váczi Sándor edző nagyon elégedett, ismerve a nyáron történt változásokat. Az együttestől
ugyanis nyolc játékos távozott, vagy állt
le, így egy teljesen új csapatot kellett ki-
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9
9
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9
8
6
5
4
3
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1
1
0

0
0
1
0
2
1
0
2
1
1

0
1
2
4
3
4
6
6
6
8

283-163
276-169
201-176
249-223
212-218
174-192
180-247
201-246
192-241
167-260

A sakkozók is
elkezdték
Az NB II-es sakkozók számára is
megkezdődött az idei bajnokság, s két
fordulót már le is tudott városunk csapata. A Tóth László Csoportba, azaz a
déli régióba besorolt együttesünk az
első körben a Röszkei SK alakulatát
látta vendégül, s 8-4-re vereséget szenvedett. Ezt követően a Karcag vendégeként 6-6-os döntetlennel zárt a társaság,
amely így két fordulót követően 10
ponttal a 10. helyen áll a 12 csapatos
mezőnyben. Az együttes a 3. fordulóban, november 30-án hazai környezetben a kecskeméti Tóth László SE gárdáját fogadja.

FELHÍVÁS
A Kövy Sándor Általános Iskola
anyanyelvi, társadalomtudományi
és művészetek munkaközössége a
Reneszánsz Év jegyében városi
versenyt rendez
„Egyszer volt Budán kutyavásár”
címmel.
A verseny témája: Mátyás király élete és kora
A verseny ideje: december 1.
du. 15 óra
A verseny helye: Ady Endre
Művelődési Központ
A versenyre 4 fős csapatok jelentkezését várjuk!

Vida Gergő csapata elfogadhatóan „muzsikál”
alakítani, amiben hét ifjúsági játékos- Nádudvar-DEAC 30-27, Hajdúnánásnak is egyre több szerep jut. Így Rásó Nádudvar 37-31, Nádudvar-HajdúszoTibor, Horváth Imre, Bangó Tamás, Ke- boszló 41-27, Sárospatak-Nádudvar 37mecsei Lajos, Molnár Tamás, Juhász 28, Nádudvar-Nyírbátor 32-30.
József, és Csébi Zoltán is egyre több
Nők: Mátészalka-Nádudvar 26-27,
feladatot kap a mérkőzéseken.
Nádudvar-Yosi Trans 25-21, Gyöngyös-Nádudvar 37-24, Nádudvar-Jászberény 20-23, Nádudvar-Ózd 30-24,
Eredmények
Férfiak: Nádudvar-Mátészalka 33- Nádudvar-Kállósemjén 22-27, Hajdú33, Nádudvar-Fehérgyarmat 25-31, böszörmény-Nádudvar 27-24.

18
16
13
10
10
7
6
4
3
1

Jelentkezni lehet:
November 14-ig (péntek), 12
óráig Ludmanné Papp Ilona munkaközösség-vezetőnél.
A jelentkezéssel egyidőben átvehető a felkészülés anyaga.
Várjuk az érdeklődők jelentkezését!
A munkaközösség tagjai

Cikkek és fotók: Faragó László
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Nádudvari Hírek

Reneszánsz
túra
Egerben
Már sokat hallhattuk, hogy
2008 a reneszánsz éve, s ezt a
nádudvari negyedikesek biztosan
nem felejtik el. Október 8-án és
9-én 121 kisdiák utazhatott
el Egerbe, s mindezt ingyen tehették.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium tavasszal kiírt „Reneszánsz túrák” pályázatára egy napilapban figyelt fel Zsom Józsefné pedagógus. A negyedik évfolyam három osztálya tavasszal
már foglalkozott Mátyás királlyal
és korával a tantárgyi koncentráció szinte összes lehetőségét felhasználva. Így nem sokat kellett
gondolkozniuk azon, hogy belevágjanak-e a megvalósításba. Baranyai Etelka évfolyamfelelős
vállalta a pályázat megírását,
melynek sikerességét június közepén tudták meg. A maximális 750
ezer Ft-ot kapták meg. Ez fedezte
az útiköltséget, a teljes napi étkezést és a múzeumi belépőket.
A pályázatban megjelölt úti célok közül Egert választották. A
nyolc eltérő tantervű tanulóval kiegészült évfolyam két csoportban,
busszal indult a nagy útnak. Már
az utazás is nagy élmény volt sokak számára. A program szerint
kötelező múzeumi foglalkozásokon kellett részt venniük. A hat tanulócsoport három téma közül választhatott: a középkor fegyverei,
reneszánsz játékok, valamint papír vitézek és kisasszonyok. Játékos foglalkozások keretében ismerkedhettek meg a középkor
jellegzetességeivel. Korabeli játékokon játszhattak, korhű ruhába
öltözhettek, kézbe vehették néhány fegyver hű mását. Bármelyik
témára is esett a választás, nagyszerű szórakozás volt. A vár és a
múzeum után maradt idő Eger
más nevezetességeinek megtekintésére is, majd kisvasúttal kirándultak a Szalajka-völgybe. Az
őszi természet és a csodálatos vízesés mellett az Erdészeti Múzeum is rabul ejtette a gyerekeket.
Az úti csomagokat a Ritist Kft,
a Bobájka és Danka Sándor termékeiből állították össze, amit
igen kedvezményes áron adtak a
vállalkozók. Köszönet érte. A
szervezőknek olyan jól sikerült
gazdálkodniuk a pénzzel, hogy
még maradt is, és így mindanynyian meg tudták nézni a Mátyás
kerál neve napja című színházi
előadást is.
Hihetetlen élményekben volt
része diáknak s tanárnak egyaránt
ebben a hónapban. Olyan gyerekek is eljutottak a túrára, akik a
négy év alatt még soha nem voltak osztálykiránduláson. Köszönet illeti ezért a negyedik évfolyam tanárait.
Varga Ildikó

2008. november

Végre turisztikai szemléletű
Ezzel a gondolattal üdvözölte Fazekas Ferenc elnök október 21-én az Idegenforgalmi és Turisztikai Bizottság
ülésén megjelent vendégeket. A bizottság kezdeményezésére, az önkormányzat támogatásával és a Nádudvar című
kiadványban szereplő vállalkozók és civil szervezetek anyagi hozzájárulásával
jelenhetett meg a város első turisztikai
szemléletű kiadványa 10 ezer példányban.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül,
hogy településünk a Hortobágy határában fekszik, tárgyalkotó népművészetünk igen gazdag, vannak vállalkozásaink, melyeket érdemes kihasználni, és
az idelátogatóknak ajánlani – emelte ki
Fazekas Ferenc.
Marketing eszköznek is tartja a kiadványt Réz Szilárd alpolgármester,
olyan eszköznek, mely nem csak a városnak, hanem a benne szereplőknek is
jó reklám. Ahány emberhez elkerül,
ahány ember a kezébe veszi, annyi embernek viszi el a város hírét.
Nagy szerepe volt a kiadvány megjelenésében annak a 24 vállalkozónak
és civil szervezetnek, akik ismertető
anyagukon kívül anyagi támogatást is
nyújtottak.
A címlapon a nádasból előbukkanó,
a horgásztó vizében tükröződő református templom látható. A kép bal sarkára Nádudvar címerét illesztették. A
hátlapra a város térképe, az önkormányzat címe, elérhetősége került. A

vajszínű lapokon magyarul, németül és oroszul
tájékozódhatunk. Az első
lapon a házigazda szívélyességével
Beke Imre
polgármester
köszönti és
invitálja leendő vendégeinket Nádudvarra. A város elérhetőségét, történelmét, népművészetét, látnivalóit -egy-egy témához
illő képpel- jelenítik meg a szerkesztők.
Az idegenforgalmi tudnivalókat rendezvénynaptár és közérdekű információk egészítik ki. A kiadvány második
részében, szintén három nyelven, fotókkal illusztrálva kapott helyet azon
népművészek, vállalkozók és civil
szervezetek bemutatkozása, akik támogatták a turisztikai kiadvány megjelenését.
A bizottsági ülés végén, a példányok
átvétele után kötetlen beszélgetés alakult ki a résztvevők között. Egyúttal javaslatok is elhangzottak a későbbiekre
vonatkozóan, hiszen amint ez a kiadvány is mutatja, összefogva, egymást
segítve lehet előrébb lépni a turizmus
területén is.
Dr. Sutus Lenke

Pályaválasztási
szülőértekezlet
A Kövy Sándor Általános Iskola november 13-án 17 órától az Ady Endre
Általános Művelődési Központban ebben az évben is megrendezi a pályaválasztási szülői értekezletet, ahová azokat a középiskolákat hívták meg,
melyek a tovább tanuló diákok körében
a legnépszerűbbek. Szeretettel várják a
7. és 8. osztályos tanulókat és szüleiket.

NOVEMBERI
MOZIMŰSOR
Cím: 4181 Nádudvar, Ady tér 10.
Telefon: 54/480-730
e-mail: info@adyamk.hu
web: www.adyamk.hu
14. péntek 19 órától
X-AKTÁK–HINNI AKAROK
Színes, szinkronizált, amerikai sci-fi
Szereplők: David Duchovny,
Gillian Anderson, Amanda Peet
(Korhatár: 16 év alatt szülői felügyelet
mellett!)
21–22. péntek, szombat 19 órától
SZEX TELEFONHÍVÁSRA
Színes, amerikai romantikus-thriller
Szereplők: Hugh Jackman,
Ewan McGregor, Michelle Williams
(Korhatár: 12 év alatt szülői felügyelet
mellett!)

Programok a művelődési központban
November 14-én, (pénteken) 16 órától, a kiállítótérben Mandur Lászlónak, az Országgyűlés alelnökének
„Cím nélkül” című fotókiállításának
megnyitója. A kiállítást megnyitja:
Kolozsváriné Ugrai Mária festőművész A rendezvény védnöke: Csontos János országgyűlési képviselő
November 15-én (szombaton) 16 órától az Ady Endre ÁMK „Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője
Alapítványának” IX. Születésnapi
Gálaműsora a Reneszánsz Éve alkalmából – Mátyás király és a Hunyadiak a magyar reneszánsz korában –
címmel
Az est programja:
16 óra: Emléktábla avatása, Hunyadi
Mátyás királlyá választásának 550.
évfordulója tiszteletére. Ünnepi beszédet mond: Beke Imre Nádudvar
város polgármestere
16.30: A „Mátyás és a Hunyadiak a magyar reneszánsz korában” című kiállítás megnyitója.Megnyitja: Novákné
Dr. Rózsa Erzsébet, a Debreceni
Egyetem professzora, alapító tag,
Nádudvar Város Díszpolgára. Tárlatvezetést tart: Dobai János ny. honvéd alezredes történetíró, a kiállítás
alkotója, Vác Város Díszpolgára
17.30: Könyvbemutató. Borsodi Nagy
János: Nemes családok Nádudvaron.
A könyvet bemutatja: Kerti Józsefné
magyar–történelem szakos tanár. (A
könyv a helyszínen megvásárolható
és a szerző dedikálja.)
18.00: Az Alapfokú Művészeti Iskola
növendékei és tanárai reneszánsz zenével szórakoztatják a közönséget.

Reneszánsz tánccal közreműködnek:
Tőke László és Tőke-Luga Anca
táncművészek.
Európai és magyar középkori zene a
Hollóének Hungarica Régizene
Együttes előadásában.
19.00: A rendezvényt reneszánsz ételek
kóstolója zárja. A belépés díjtalan!
November 20-án (csütörtök) 14-18
óráig a tanácsteremben, a hajdúszoboszlói Igazgyöngy Közhasznú Egyesület szervezésében Tegyünk az
egészségünkért! címmel ingyenes
masszázs, állapotfelmérés, kezelések. Belépés díjtalan!
November 20-án (csütörtök) 17 órától a színházteremben az Alapfokú
Művészeti Iskola őszi növendék
hangversenye és táncbemutatója. A
belépés díjtalan!
November 23-án (vasárnap) 19.30-tól
a színházteremben ADAGIO ÉLŐ
KONCERT. Jegyek kaphatók 3200
Ft-os áron a művelődési központ
portáján!
November 27-én (csütörtökön) 10
órától a színházteremben a Kincses
Színház bemutatja A kisgömböc
című gyermek meseműsorát. Belépő: 350 Ft
November 29-én (szombaton) 10-12
óráig a szakköriben Játék–Tárház
gyerekeknek. Gyertyamártás és adventi koszorú készítése. A belépés
díjtalan!
December 4-én (csütörtökön) 17 órakor a kiállítótérben ,,A lélek horizontjai” – öltözékbemutató Hengsperger Cecília munkáiból. A kiállítást megnyitja H. Németh Katalin
grafikusművész.

Michelle Williams
Fotó: Magánarchívum
28–29. péntek, szombat 19 órától
TRÓPUSI VIHAR
Színes, szinkronizált,
amerikai akció-vígjáték
Szereplők: Jack Black,
Robert Downey Jr., Ben Stiller
(Korhatár: 16 év alatt szülői felügyelet
mellett!)
Jegyár: 400 Ft
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