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A nádudvari ember
Hónapok óta járok a városba a helyi
lap szerkesztőjeként, újságíróként, s a
strand látogatójaként. Ismerkedem a
nádudvari emberrel, próbálom megragadni a hely lelkét, a genius locit. Ismeretlenül ráköszönök emberekre, s ők
kedvesen visszaköszönnek. Nem néznek
idiótának, mint megtörtént már más településen: minek köszön nekem ismeretlenül ez az ember.
Meg kell állapítanom és elismernem:
Nádudvar város, igazi mezőváros, kisváros, amelyre büszkének lehet lenni. S
a nádudvari ember büszke a településére. Nem hagyja bántani, ő mondhat
rá ezt azt, mert az övé, de a messziről
jött ember nem bánthatja. Szóval rátarti, lokálpatrióta az itteni lakos. Ha
bírálatot hall a városáról, felszisszen, s
megmondja a magáét. S ennek a városnak van jellege, miliője, történelmi hagyományai, s vannak értékei, amelyekkel joggal dicsekedhet, s nemcsak a
népművészeti tradíciókkal. A fejlődésével is. Hogy Nádudvar minden évben
tesz egy-két lépést a várossá válás útján. A házak, a porták többnyire takarosak.
Hamvas Béla mondta: Kőszeg inkább
város, mint Debrecen. Ő a megye „fővárosát” inkább egy hatalmas falunak

tartotta. Mint a középkori brit utazó, Thomson, aki Debrecent Európa legnagyobb falujának nevezte. Hamvas
szerint az urbánus jelleg
nem az emeletes épületekben, a méretekben
keresendő, hanem az emberek mentalitásában, az élet jellegében, a gondolkodásban és viselkedésben. Én a nádudvari embert városlakónak tartom, aki
büszke a lakóhelye múltjára, s a közelmúltban és jelenben elért fejlődésére.
Büszke az intézményeire, a lehetőségeire. Az ország legjobb művészei jönnek el
ide bemutatni produkcióikat, az igényt
mutatja, hogy ezekre a jeles eseményekre mindig megtelik a színházterem.
Eljött és eljön ide megannyi rangos társulat és előadóművész Straub Dezsőtől
Fábry Sándorig, Détár Enikőtől Rékasi
Károlyig, Sáfár Anikótól Gergely Róbertig – hogy csak az idei kínálat szereplőiből említsünk néhány nevet.
A nádudvari ember dolgos és önérzetes. S ez nagyon tisztelnivaló, mert régen rossz, ha egy ember nem szereti,
nem becsüli a települését, s nem szorgoskodik annak felvirágzásán.
Erdei Sándor

Beiskolázási támogatás
A város önkormányzata több éve támogatja a nádudvari állandó lakcímmel
rendelkező középiskolai vagy felsőoktatási intézményben tanuló fiatalok iskolakezdését. 2007-ben és az azt megelőző években 2000 Ft/fő támogatást
folyósított az önkormányzat. Közismert,
hogy az utóbbi években milyen nagymértében emelkedtek a tankönyvek és
egyéb tanszerek árai, ezért ebben az évben 3000 Ft/fő támogatást ítél meg minden kérelmezőnek az önkormányzat, aki
megfelel a folyósítás feltételeinek.
A támogatás igénylésének feltételei:
a kérelemhez csatolni kell az iskolalátogatási igazolást vagy hallgatói jogvi-

szony igazolást. Az összeg a lakossági
folyószámlával rendelkezőknek banki
úton, számlával nem rendelkezőknek a
Polgármesteri Hivatal házipénztárából
készpénzben kerül kifizetésre. A kérelmek benyújtásának határideje folyamatos 2008. augusztus 15. és december 31.
között. Az önkormányzat beiskolázási
támogatásban részesítette a nádudvari
lakhelyű nappali tagozatos középiskolai
vagy felsőoktatási intézményben tanuló
fiatalokat. Azon általános iskolások részére, akik ingyenes tankönyvtámogatásban nem részesültek, szintén 3000 Ft
támogatást nyújtott a képviselőtestület,
az összeget levonva a tankönyvek árából.

Ára: 99 Ft

Ezrek ünnepeltek
Az idő kegyes volt
hozzánk Szent István király ünnepén. Ragyogó
napsütés, majd langyos
nyáreste várta a művelődési ház előtt az érdeklődőket, akik már nyolc óra
körül elkezdtek gyülekezni, hogy a műsorra a
jobb helyeket biztosítsák
maguknak.
Ketten a Princessből
egy nádudvari
kislánnyal, Encivel
(Fotó: Boros Erika)

Szeptember elseje...
...az iskolakezdés napja. 938 kisdiáknak csengettek be a Kövy Sándor Általános Iskolában. Ez 40-nel kevesebb
az előző évi létszámtól. Diákjaink 38
tanulócsoportban, 3 épületben kezdtek
a június 15- ig tartó 181 tanítási napnak.
Legnagyobb várakozással az iskola legifjabbjai fogadták ezt a napot. 126 csillogó szempár figyelte az évnyitón igazgató néni szavait, s együtt harsogták,
hogy „… hívogat az iskola”. Tették
mindezt az óvó nénik irányításával. Az
ünnepség végén viszont egy új közösséggel, s a tanítók segítségével keresték
fel osztálytermeiket. A 4 elsős tanulócsoportból 3 egész napos és 1 napközis
csoport alakult.
Alsó tagozaton a már jól ismert NAT
(Nemzeti alaptanterv) szerint folyik a
tanítás. Az 5. évfolyamon is bevezetésre
került a NAT és a nem szakrendszerű
oktatás is, mely a tanulók alapkészségeinek fejlesztését helyezi a középpontba. Felsőbb évfolyamokon a KETA
(Kerettanterv) szerint folyik a munka.

Városunkban újdonság, hogy angol és
német nyelvből valamint matematikából az 5. évfolyamon megkezdődött az
emelt szintű oktatás. Továbbá egyéni képességfejlesztő foglalkozásokra,
szakkörökre is várják a diákok jelentkezését. Az iskola pedagógusai szakmailag felkészülten kezdték meg augusztus végén a munkát.
A májusban megrendezett alapítványi bál 900 000 forintos bevételét – alapítványi tőkével kiegészítve –, a 15 fős
német nyelvi labor komplett technikai
felszerelésére fordították, összesen
1 436 000 Ft értékben. Szeptember elsején vehették birtokba a diákok ezt a
tantermet is, mely teljesen megfelel a
XXI. század elvárásainak. Köszönjük a
támogató lakosság segítségét! Az intézmény továbbra is nyitott a szülői kapcsolattartás bővítésére, hiszen a jövő
nemzedékének nevelése az iskola és a
család közös ügye.

Iskolatej-program
Az önkormányzat ezúton is tájékoztatja a nádudvari lakosokat, hogy a korábbi években kialakult gyakorlatnak
megfelelően csatlakozott az FVM által
meghirdetett iskolatej-programhoz. A
zökkenőmentes lebonyolításhoz szükséges 1 millió Ft önerőt az önkormányzat a 2008. évi költségvetésben rendelkezésre bocsátotta.
A program 2008. szeptember 1-je és
december 31-e között biztosítja az is-

kolatej-ellátást. Ezzel a jó minőségű és
egészséges táplálékkal is elősegíti a
nádudvari óvodás és általános iskolás
gyermekek testi, szellemi gyarapodását.
Az önkormányzat – élve a jogszabályok adta lehetőséggel – az előző
évekhez hasonlóan, ismételten a regisztrált és minősített Nádudvari Élelmiszer Kft.-vel állapodott meg a folyamatos szállításról.

Elöl az első osztályosok (Fotó: Boros Erika)
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Kerékpárút-program és támogatások
A képviselőtestület az augusztus
14-i ülésén a következő napirendi pontokat vitatta és tárgyalta meg. A Településfejlesztési és Városüzemeltetési
Kft. megalakításával a korábban az önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárások során a lebonyolító szerv feladatait ellátó Településfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda feladatait a kft.
vette át, és nem indokolt a lebonyolító
szerv feladatainak további ellátásával a
kft.-t megbízni, ezért a képviselőtestület elfogadta a közbeszerzési szabályzat
módosítását. A módosítást követően a
korábbi lebonyolító szerv (Településfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda)
helyett a Pénzügyi Iroda fogja ellátni az
önkormányzat által kiírt közbeszerzési
eljárások során a lebonyolítással kapcsolatos feladatokat.
A képviselők a Kövy Sándor Általános Iskola akadálymentesítésére kiírt
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását vitatták meg és fogadták el. Azzal
mindenki egyetértett, hogy a beruházásra szükség van, és a korábbi pályázati tapasztalatok alapján célszerű elkerülni az olyan helyzetet, amikor a
támogató szerv utólag közli, hogy milyen plusz munkák szükségesek a műszaki tartalom emelése során, amelyekre azonban nem ad további támogatást, viszont e munkálatok nélkül
nem kapja meg a támogatást és az engedélyeket sem a beruházás (mint az
történt a kerékpárút-pályázat során is).
A Nádudvari Sportegyesületből kiváló Nádudvari Akarat Sportkör és a
sakkszakosztályból megalakuló Sakk
Sportkör közösen nyújtott be egy megállapodást a testület elé a 2008-as év II.
felében a versenysportnak nyújtandó
önkormányzati támogatás felosztására
vonatkozóan. A vita során kialakult álláspont szerint az önkormányzat támogatni kívánja a versenysportot Nádudvaron, és biztosítani szeretné a bajnokságokban való elindulást a sportegyesületeknek. Azonban a korábbi tapasztalatok alapján meg kívánja határozni, hogy az önkormányzat által
folyósított támogatást mire, milyen jogcímen költhetik el az egyesületek. A
testület az SZMSZ-ben foglaltaknak
megfelelően felkérte az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökét, hogy
soron kívül tárgyalja meg a bizottság a
sportegyesületek közös kérelmét és dolgozza ki azzal kapcsolatos álláspontját,
amit a testület a legrövidebb időn belül
meg kíván tárgyalni.
Szigorú feltételek
A testület az augusztus 21-i ülésén
a kerékpárút-beruházással és az általános iskolások beiskolázási támogatásával kapcsolatos előterjesztéseket tárgyalta meg.

A vérvétel rendje
Helye: központi orvosi rendelő
Ideje: péntek kivételével munkanapokon 7.30 és 10 óra között
Terheléses vércukor vizsgálatra
7.30–8 óra között érkezzenek
Szükséges dokumentumok: személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, beutaló.

A kerékpárúttal kapcsolatban a testület az útépítésre kiírt pályázat megnyerését követően a polgármesteri hivatalt utasította a közbeszerzési eljárás
alapos kidolgozására. Ennek eredményeként kerül sor a Fő utca teljes hoszszát érintő beruházásra. Az érintett területen az útépítéssel együtt elkészül a
zárt csapadékcsatorna is, kiváltva a jelenlegi csapadékelvezető csatornát. A
testület tagjai meghallgatták Ludman
Lajost, a kft. ügyvezetőjét, aki ismertette a lebonyolítással kapcsolatos jogi,
technikai részleteket, előírásokat. A szigorú feltételeket annak érdekében határozta meg a közbeszerzési bizottság,
hogy az útépítéssel kapcsolatban minőségi munka készüljön és a beruházás
befejezése után ne merüljenek fel minőségi problémák. A tájékoztatást követően a képviselők elfogadták a kerékpárút-beruházás mielőbbi megvalósítása érdekében, hogy nyílt, gyorsított
meghívásos kétfordulós közbeszerzési
eljárás keretében választja ki az önkormányzat az építő céget. A pályázatok
benyújtására a Közbeszerzési Értesítőben történt megjelenést követően a pályázatok leadásáig lesz lehetőség.
Az általános iskolások beiskolázási
támogatásával kapcsolatban a következők szerint határozott a testület. Nádudvar önkormányzata korábbi döntésével beiskolázási támogatásban részesítette a nádudvari lakhelyű nappali tagozatos középiskolai vagy felsőoktatási
intézményben tanuló fiatalokat. Az általános iskolások részére javasolt támogatás azért kerül pótlólag a testület elé,
mert kérdéses volt az ingyenes tankönyvellátás gyakorlati megvalósítása.
Miután a tankönyveket leszállították, és
az árakban változás nem történt, így
mind az általános iskola, mind a helyi
szakiskola eleget tud tenni a törvényi
előírásoknak, ezzel biztosítani tudja az
ingyenes tankönyvellátást.
Befektetnének
A fentiek alapján az eddigi testületi
döntés szerint azok az általános iskolai
tanulók maradnának ki a beiskolázási
támogatásokból, akik nem jogosultak
az ingyenes tankönyvellátásra. Ennek
elkerülése érdekében a testület a nádudvari állandó lakcímű, a 2008/09-es
tanévben nappali tagozatos általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező,
és ingyenes tankönyvellátásra nem jogosult tanulókat is 3000 Ft/fő beiskolázási támogatásban részesíti. A támogatás kifizetése nem jár pénzforgalommal,
Ugyanis az iskola a tankönyvárból ezt
a támogatást levonja (továbbá levonja
az állami normatívaként kapott 1 000
Ft/fő összeget is) és a szülő a különbözetet fizeti be az iskolának. A beiskolázási támogatás felvételéről az iskola köteles nyilatkozatot aláíratni a szülővel.
A képviselők az augusztus 28-i ülésükön előterjesztett valamennyi napirendi pontról döntöttek. Beke Imre polgármester beszámolt a testületnek az
augusztus 14. és 28. közötti időszak
eseményeiről.
Az indiai Apollo Tyres gyöngyösi
gumigyárának építése Gyöngyösön
különböző okok miatt meghiúsult.
Azonban 40 településsel együtt Nádudvar is jelentkezett, hogy szívesen

biztosítana lehetőséget a beruházás
megvalósítására. A polgármester és a
jegyző közösen írtak ebben az ügyben
levelet a miniszterelnöknek és a gazdasági miniszternek. Azonban választ
nem kaptak.
A város honlapjának fejlesztéséről is
tárgyalásokat folytatott a polgármester.
A kitűzött cél a honlap aktualizálása,
megújulása, a korszerű követelményeknek való megfelelés.
A Sárréti Kistérségi Társulás ülésezett augusztusban. Az ülésen szó volt a
közmunkaprogram megindításáról, 20
fő foglakoztatására lehetett pályázni. A
program október 1-jén indul 3 hónapos
időtartamban. A pályázat 95%-os támogatottságú, a városnak tehát mindössze az alkalmazott munkaerő költségeinek 5%-át kell állnia. A társulás több
kisebb települése jelezte: nem kíván
élni a lehetőséggel, ezért több fő alkalmazására lesz lehetősége Nádudvarnak,
mint ezt eredetileg tervezték.
Megjelent a Sárréti barangolások
című turisztikai kiadvány. Ebből a komoly reklámértékkel bíró kiadványból
1065 db-ot kap a város.
A Pedagógiai Szakszolgálat nehézségek árán tudja csak ellátni a nádudvari gyerekeket. Igazából a kapacitása
csak a püspökladányi feladatok ellátására elegendő. Kis túlzással, nem kap
semmit a város azért a pénzért, amit a
Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnak befizet ezen feladat ellátására. A
nádudvari lakosok kérésének eleget kíván tenni a város, ezért mikrotérségi
szinten kezdődtek tárgyalások arról,
hogy a feladat ellátását olcsóbban lássa
el a város. 2008. december 31-ig kell
kidolgozni a finanszírozás feltételeit.
Vállalkozók jelezték: befektetnének a
városban. A Hidrogáz Energiatermelő
Kft. a szeméttelepen és a fürdő kútjainál
keletkező gázt szándékozik hasznosítani. A metánt elégetve termelnének villamosenergiát. A NAGISZ Zrt.-vel – a
fürdő társtulajdonosával – közösen fogja
kialakítani a város álláspontját. Ha a beruházás megvalósul, segítséget jelent
majd a város közintézményei fűtési költségeinek csökkentésében, mert a keletkező hulladékhő nagyságára tekintettel e
területen hasznosítható optimálisan.
Az Aquamasters Kft. azért kereste
meg a város vezetőit, mert tervei szerint
megújuló energiaforrásként hasznosítaná a város körüli 600 hektár nádast és
a keletkező mezőgazdasági hulladékot,
biobrikettet termelve olcsó, magas fűtőértékű tüzelőanyagot állítana elő.
A Panergy Kft. a környéken végez
próbafúrást. Célja a geotermikus energia hasznosítása, amivel fűteni lehetne.
Egy erőművet hoznak létre, ha megfelelő a hasznosítható geotermikus energia nagysága. Az erőmű kb. 3-10 MWnyi energiát termelne.
Akadálymentesítés
Ezt követően került sor a megszavazott napirendi pontok tárgyalására és
megvitatására.
A képviselő-testület augusztus 14-én
írta ki a Kövy Sándor Általános Iskola
akadálymentesítésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívását. A
megadott határidőig két cég adott érvényes ajánlatot: a Nádép Kft. és a Nád-

udvari Településfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. A beadott ajánlatokat
értékelve megállapította a közbeszerzési bizottság, hogy mindkét ajánlat érvényes. A megadott szempontrendszer
alapján a bizottság jobbnak ítélte meg
a Nádudvari Településfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. ajánlatát, ezért
mint nyertes céget megbízta az akadálymentesítési beruházás végrehajtásával.
A képviselőtestület által tavasszal
meghirdetett útépítési felhívásra sok
utca jelentkezett. Az Úttörő utca, bár
nyert a pályázaton, kimaradt a beruházások közül, mert nem fizették be időben a lakosok a lakossági önrészt, amihez az önkormányzat tette hozzá a
további szükséges forrásokat. A képviselőtestület ülésén megjelent lakosok
igen intenzíven adták elő a tavasszal
történteket. A testület tagjai a lakossági
tájékoztatás, hozzászólások után elfogadta Beke Imre polgármester javaslatát. Eszerint a tavaszi feltételekkel folytatódik az útépítési pályázat. Az
önkormányzat által nyújtandó támogatás fedezetét az aszfaltozásra elkülönített önkormányzati alap képezi, amely
az idei költségvetésben a központi kiírású útépítési pályázatok számára biztosította volna a szükséges önerőt. Mivel a Schönhertz utca aszfaltozására
benyújtott pályázat nem nyert, ezért a
testület átcsoportosította ezt az összeget
az útépítések folytatására.
A megjelent lakosok által felsorolt
utcák problémáira minél hamarabb keres megoldást a testület az ott élőkkel
összefogva.
(Folytatás a 3. oldalon)

Köztisztasági
felhívás
Tisztelt ingatlan tulajdonosok,
használók!
A Polgármesteri Hivatal felhívja
a figyelmüket az önkormányzat képviselőtestülete 10/2004. (IV. 30.) ök.
sz. rendeletének betartatására, mely
a helyi környezet és természet védelméről szól. A rendelet előírja,
hogy a város területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat rendben tartani,
gyomtól, hulladéktól megtisztítani
valamint gondoskodni az ingatlanok
előtt lévő járdaszakasz folyamatos
tisztántartásáról. Ugyanúgy kötelesek gondoskodni a járda melletti
zöld sáv vagy vízelvezető árok esetén az úttestig terjedő teljes terület
gyomtalanításáról, tisztán tartásáról,
a gyalogos közlekedést akadályozó
gallyak eltávolításáról. Amennyiben
a tulajdonos, illetve használó saját
maga – akár egészségügyi, akár más
okból – nem tudja elvégezni a fenti
munkálatokat, akkor is gondoskodnia kell azok elvégzéséről. A közterület-felügyelet által ellenőrizteti a
hivatal az előbb említett rendeletben
leírtak betartását.
Ezúttal is számítunk a lakosság
együttműködésére a szép városkép
kialakításában.

2008. szeptember
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A képviselő-testület augusztusi üléseiről
(Folytatás a 2. oldalról)
Új vízszolgáltató
A testület tagjai névszerinti szavazással döntöttek arról, hogy a Nádudvari Víziközmű koncesszióba adásáról
kiírt pályázat érvényes és eredményes.
A bizottsági vélemények támogatták,
hogy a testület adja 15 évre használatba
a közművet a Debreceni Vízmű Zrt.nek. A nyertes cég a pályázati anyagában foglaltak szerint vízminőség-javító
és hálózat-korszerűsítő, fejlesztő beruházásokat hajt végre. A használatba vételi díj évenként befolyó összege a döntés értelmében a következő években a
beruházások, fejlesztések részére biztosítja majd a szükséges önkormányzati
önerőt. Ebből lesz lehetőség a kerékpárút-építés megemelkedett önerejét valamint nyertes pályázatok esetén az
egészségház-fejlesztés és a városközpont korszerűsítés önerejét biztosítani.
Az elkövetkező esztendők során – mint
ahogy eddig is – az önkormányzat támogatni kívánja a munkanélkülieket,
szegényeket, kisnyugdíjasokat valamint
csökkenteni igyekszik a közintézmények terheit.
A testület elfogadta az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatának
megfelelően a Napfény Napközi Otthonos Óvoda minőségirányítási programjának módosítását. Ezt követően az örvendetesen emelkedő gyermeklétszámra tekintettel az önkormányzat
mint intézményfenntartó engedélyezte
az óvodai csoportok létszámának emelését.

POSTALÁDÁNK

A temetői
lopásokról
Tisztelt Szerkesztőség!
Igazából nem újdonság, amiről
szeretnék írni, ez a temetői lopások
problémája. Elkeseredéssel, szomorúsággal és dühvel vettük tudomásul, hogy mit meg nem mernek tenni
egyesek. A kisfiam sírjáról most,
újabban nemcsak a kabalákat, hanem a vázából is kilopják a virágot,
és ezt most folyamatosan, minden
héten megteszik. Ma, augusztus
12-én vettük észre az e heti lopást.
A tavalyi évben már megjelent
erről egy cikk, és akkor történt is intézkedés. Mégpedig akkor a polgárőrök, a rendőrség, és a mezőőrök is
sűrűbben fordultak arra, napközben
is, és volt hatása. Talán az idén sem
lenne felesleges írni erről a kegyeletsértésről, és ismét kérni a segítségüket az említett embereknek. Még
annyit, hogy a temetői dolgozóknak
minden tiszteletem, hisz nagyon
szépen rendezik a sírkertet, és csak
elismerésem. De amíg a temetőnél a
kerítés ilyen állapotban van, addig
még csak gondot sem okoz a bejutás
– bármelyik oldalról sem.
Tisztelettel:
Szatmáriné Szkupi Ildikó

Az Ady Endre Általános Művelődési
Központ és az Alapfokú Művészeti Iskola beszámolóját is megtárgyalta és elfogadta a testület. Az ÁMK Alapító Okiratának jogszabályváltozás miatti
módosítását is elfogadták. Az AMI számára az önkormányzat mint intézményfenntartó engedélyezte az iskolai
tanulók létszámának emelését.
Gördülékenyebben
A Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói
Területi Integrált Szakképző Központhoz (TISZK) való szeptember 1-sejei
csatlakozást támogatta a testület. Ezzel
továbbra is biztosított a Népi Kismes-

terségek és Szolgáltató Mesterségek
Szakiskolájában az oktatás minősége és
a fejlesztéshez szükséges források. A
döntés legfőbb indoka az volt, hogy a
közeljövőben csak akkor lesz lehetőség
állami és uniós pályázatokon való részvételre, ha a pályázó település szakképzést nyújtó közoktatási intézményei egy
ún. TISZK-hez csatlakozva biztosítják
az intézmények fenntartását.
A testület felülvizsgálta a szociális
és gyermekjóléti intézményhálózatot is.
A Szociális Szolgáltató Központ beszámolóját elfogadták. Az intézmény alapító okiratát módosították. Az idei évtől jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
ellátása is szerepel a feladatok között.

A testület megvitatta és módosítással
elfogadta az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát. Az új szabályzat elfogadását a bekövetkezett jogszabályi
változásokon túl az indokolta, hogy ezzel a következő időszak közbeszerzési
eljárással megvalósuló beruházásai gördülékenyebben haladjanak A lakosok
igényeinek kielégítése végett ki tudja
használni az önkormányzat a jogszabályi változásokat.
A testület elfogadta a Kövy Sándor
Általános Iskola létszámemelésre vonatkozó előterjesztését. Ezzel több
gyermek közoktatása válik biztosítottá
helyben.
Dr. Sós Csaba

REAGÁLÁS

Ami az igazsághoz tartozik
Nem kérik a ki a véleményünket – ez
volt a címe az augusztusi újságban
megjelent riportnak, amelyben Fekete
Ferenc, a roma kisebbségi önkormányzat vezetője fejtette ki többek között az
önkormányzat kisebbségi teendőiről is
a véleményét. Néhány passzust nem
tartok helyénvalónak, ezért szeretném e
helyütt közzétenni a mondandómat.
Nekem, mint polgármesternek az az
elsődleges feladatom, hogy egyformán
megadjam az esélyegyenlőséget a boldoguláshoz, a felemelkedéshez minden
nádudvari lakosnak, legyen az magyar,
roma vagy bármely nemzetiségű.
Úgy látom, a közéleti kérdések iránt
érdeklődő helyi romák nagyjából két
csoportra különülnek településünkön:
ezek a) a kisebbségi önkormányzat
tisztségviselői és a hozzájuk csatlakozó
rokonság és baráti kör, b) a Roma Rom
Alapítvány köré csoportosuló kisebbségi lakosok.
Sokan tanúsíthatják, hogy az én ajtóm mindenki előtt nyitva áll. Egy alkalommal megkerestek a Roma Rom
szervezet vezetői, Makula Attila és
Horváth Tibor azzal a kéréssel, hogy a
működésükhöz próbáljak meg helyiséget biztosítani. Lehetőségként egy épület körvonalazódott, a Seregélyes kerti
használaton kívüli tanterem. Megnézték
a tantermet, s úgy találták, nagyon lepusztult állapotban van. Erre azt mondtam: ha rendbe teszik, ehhez az önkormányzat homokot, meszet, cementet
biztosít. Vállalták a munkát, s szépen
rendbe is tették a helyiséget. Leselejtezett tárgyi eszközöket is kaptak: székeket, padokat, s pályázati úton számítógépekhez is jutottak. Azóta is szépen
működik ez az egység.
Erre a kisebbségi önkormányzat első
embere, Fekete Ferenc jelezte: ők is
szeretnének egy helyiségre szert tenni a
működésükhöz. Amikor megüresedett a
Seregélyes kerti iskola másik tanterme,
közöltem Fekete Ferenccel, hogy hasonló feltételek mellett, mint a másik
csoport (munka, cement, homok, mész
stb.), ők is helyiséghez juthatnak. Hoszszú ideig nem jelentkezett senki, aztán
a napokban Fekete Ferenc megkeresett,

s kérte: szakemberünk mérje fel, miből
mennyi kell a felújításhoz.
Én azt kértem feltételként, hogy a két
csoport kössön együttműködési megállapodást, hisz a cél közös: a kisebbség
felemelkedésének segítése. Ezen kívül
elvárom mindkét szervezettől, hogy segítsék és szorgalmazzák a roma tanulók
rendszeres iskolába járását. El kell érni,
hogy a száz százalékos munkanélküliség csökkenjen, de ennek egyedüli esélye, ha az általános iskola befejezése
után minél többen szakmát tanulnak.
Manapság már nem elég, ha valaki le
tudja írni a nevét. S itt megemlíteném,
amit állami támogatásként kapnak. Az
540 ezer forint jóval több lehetett volna,
de ehhez éves programra, annak szakmai elkészítésére lett volna szükség. Értésükre adtam, ha szakmai segítséget
kérnek, a hivatal pályázatírással foglalkozó szakemberei ebben közre tudnak
működni.

A közelmúltban járt Nádudvaron az
esélyegyenlőségi minisztérium egyik
szakértője, és megállapította: az Alkotmány utca végén lakók számára esős
időben a közlekedés lehetősége nincs
biztosítva. Elmondtam, hogy a város a
szűkös költségvetéséből mindent megtesz, hogy a közlekedési feltételeket
biztosítsa, s nagyon sok utcában lakossági áldozatvállalással új utakat, útalapokat építünk. Ez a lehetőség az itt élők
számára is adva volt, de sajnos nem tudtak élni vele. Átmeneti megoldásként
azzal tudtunk segíteni, hogy néhány teherkocsi vegyes kőtörmeléket szállítottunk oda, amit az ott lakók maguk
egyengettek el.
Úgy gondolom, nemcsak elvárni kellene, hanem hogy ki-ki – a romák közül
is – tehetsége, jószándéka szerint működjön közre helyzete javításában.
Beke Imre
polgármester

A NÁDUDVARI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
munkatársakat keres az alábbi munkakörök betöltésére

Gazdasági és munkaügyi ügyintéző
Feladata:
a Kft. gazdasági tevékenységének dokumentálása,
számlázás, bérszámfejtés, munkaügyi feladatok ellátása.

2.) Titkársági ügyintéző
Feladata:
a Kft. levelezésének lebonyolítása, iktatás, ügyfélszolgálati tevékenység,
ügyiratkezelés.
n
n

A munkakörök betöltésének feltétele:
Minimum középfokú végzettség (szakirányú végzettség előny )
Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

Jelentkezni írásban lehet, melyhez csatolni kell
az alábbi dokumentumokat:
n Részletes szakmai önéletrajz
n 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
n Végzettséget igazoló okiratok
A jelentkezéseket 2008. szeptember 15-ig
a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. címére
(4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. 5-ös számú iroda ) lehet benyújtani.
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„Nemcsak nekem, a szakmának is szól
az állami kitüntetés”

2008. szeptember

Folytatódó útépítések
Nádudvar képviselőtestülete augusztus 28-i ülésén arról döntött, hogy a tavasszal kiírt útépítési pályázat alapján
benyújtott aszfaltozási kérelmek figyelembevételével tovább folytatódnak az
útépítések, és amennyiben a lakosság
befizeti az önrészét, még ebben az évben az aszfaltozási munkák – az időjárás függvényében – elkészülnek.
Ezek szerint az alábbi utcákban készül el az aszfaltozás: az Úttörő utca (a
lakosság már befizette az önrészt), a
Bocskai zugban, az Angyalházi soron,
Fürst Sándor utca, Fő út (Tojásos köz),
Galambos utca – ha az utóbbi öt utcában a lakossági befizetés teljesül.

Az önkormányzat továbbra is a bekerülési költségek 2/3-át magára vállalja a 2008. évi költségvetésében a
központi kiírású útépítési alapra elkülönített pályázati keretének felszabadításával. Ezt az összeget átcsoportosította a testület a lakossági aszfaltútépítések támogatására. Ezúton értesítjük a fent nevezett utcák lakosságát,
hogy a befizetendő önrészről a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjétől, Ludman
Lajostól kaphatnak információt.
Az önerő befizetésére a csekkek a
Pénzügyi Irodától átvehetők (Fő út
102. sz.).

Felhívás
Az Ady Endre Általános Művelődési
Központ szeptember 25-én (csütörtökön) 18 órától KERESZTSZEMES és
GOBELIN HÍMZŐ SZAKKÖRT indít!
Szeretettel várjuk induló szakkörünkbe mindazok jelentkezését (gyerekek, felnőttek egyaránt), akik kedvet és

Fazekas Ferenc munka közben
(Fotó: dr. Sós Csaba)
Szülővárosában, Nádudvaron szinte
mindenki ismeri és elismeri Fazekas
Ferenc népi iparművészt, akinél ugye a
név is kötelez, hiszen nagy múltú fazekas-családba született, mely évszázadokon át azon fáradozott, hogy a méltán
világhírűvé vált „tűz és föld művészetének” hagyományát megőrizze, ápolja,
s gondozza. Munkáit méltató érmei, oklevelei az idén egy állami kitüntetéssel, a Magyar Köztársasági Ezüst
Érdemkereszttel, és a Népművészeti
Egyesületek Szövetsége által neki ítélt
Király Zsiga-díjjal gyarapodtak.
– Gondolom, nem volt nehéz a kis
Fazekas Ferencet „táncba vinni”, és a
fazekas mesterség útjára indítani…
– Magától értetődő, mondhatni törvényszerű volt, hogy szüleim nyomdokaiba lépek, mert egy olyan műhelyben,
alkotó légkörben nőttem fel, ahol
akarva-akaratlan „rám ragadt” a szakma, a formázás és a korongozás technikája. Már kisgyerekként megtanultam,
hogy a szakmához mélységes alázat
szükséges, tisztelni kell az agyagot, és
akkor engedelmeskedik. Büszkeséggel
tölt el, hogy szülőhelyemen javarészt
felmenőim alapozták meg a fekete cserép készítésének tradícióját, s adták át a
tudást apáról fiúra, nemzedékről nemzedékre. Ám ez egyszerre nagy felelősséget és kihívást is jelent számomra,
hogy lehetőségeimhez, képességeimhez
képest magam is tovább öregbítsem a
fazekas mesterség hírnevét. Kötelességemnek érzem, hogy mindent elkövessek a nádudvari fekete cserép újjáélesztéséért, és e csodálatos ősi mesterség
fennmaradásáért. Úgy emlékszem, a
szakma természetes mivolta fogott meg
a leginkább, hiszen benne a természet
három fő eleme – a tűz, a víz és a föld ötvöződik művészien. A sajátos égetési
technika, a jellegzetes motívumok kaviccsal az edényekre történő „sikálása”
pedig már csak a hab volt a tortán.
– Amikor szilveszter éjszakáján pezsgővel koccintott, vajon sejtette-e már,

hogy a 2008-as esztendő két díjat is tartogat az Ön számára?
– A Király Zsiga-díjat – melyet a
Népművészeti Egyesületek Szövetsége
alapított – reméltem, hogy talán egyszer
majd én is elnyerhetem, így nagy örömmel fogadtam augusztus 20-án az elismerést. A díjat azok kaphatják, akik a
népművészet érdekében kiemelkedő tevékenységet folytatnak. A március 15-én
kapott Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt viszont bevallom, meglepett,
hiszen nagyon ritkán fordul elő, hogy állami kitüntetéssel jutalmaznak alkotókat
népművészetben végzett tevékenységükért. Duplán boldogság ez számomra,
hiszen ezzel nemcsak engem, hanem a
fazekasságot is méltatták. Úgy gondolom, mindezek mellett legalább ennyire
fontos, ha az embert közvetlen környezete, családja, barátai, munkatársai is
elismerik. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a helyi lakosság immár
négyszer választott be a képviselőtestületbe, s hogy a szakmai megbecsülés
mellett közéleti tevékenységemet is méltányolják. A kitüntetések megerősítenek
abban, hogy jó úton járok, és tudom,
ebbe az irányba kell továbbhaladnom.
A Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesület elnökeként jelenleg egy
harminc éve felejtésre ítélt mestertalálkozó hagyományának újrateremtésén
dolgozom. A debreceni és nádudvari
helyszínekre tervezett rendezvényen lehetőségük lesz a legnevesebb mestereknek, hogy találkozhassanak egymással
és megvitassák a szakma fortélyait. A
szeptemberi háromnapos programra
meghívjuk az összes fazekas Népművészet Mesterét valamint az országos szakmai vezetőket is, akik e ritka mesterségnek és művelőinek jelentőségéről fognak
előadásokat tartani.
Hassó Adrienn
(Másik kitüntetettünket, Lovas Imrénét
a következő számunkban szeretnénk bemutatni. Szerk.)

elszántságot éreznek a kézimunkázás
iránt!
Bővebb információ kérhető az
54/480-730-as telefonszámon, vagy
személyesen a művelődési központban.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

SPORTNAPTÁR

Hazai kézilabda-mérkőzések
2008. szeptember 14.
NÁDUDVAR–VÁMOSPÉRCS
Kezdés: 10 óra
Megyei férfi

2008. október 12.
NÁDUDVAR–DKSE II
Kezdés: 10 óra megyei férfi

NÁDUDVAR–MÁTÉSZALKA
Kezdés: 16 óra férfi ifjúsági
NB II
18 óra férfi felnőtt

2008. október 25.
NÁDUDVAR–KÁLLÓSEMJÉN
Kezdés: 16 óra női felnőtt
NB II
18 óra női ifjúsági

2008. szeptember 20.
NÁDUDVAR–JÁSZSZENTANDRÁS
Kezdés: 16 óra női felnőtt
NB II
18 óra női ifjúsági

2008. október 26.
NÁDUDVAR–POLGÁR
Kezdés: 10 óra megyei férfi

2008. szeptember 21.
NÁDUDVAR–FVSE FEVILL
Kezdés: 16 óra férfi ifjúsági
NB II
18 óra férfi felnőtt

NÁDUDVAR–NYÍRBÁTORI KC
Kezdés: 16 óra férfi ifjúsági
NB II
18 óra férfi felnőtt

2008. szeptember 27.
NÁDUDVAR–DEBRECENI EAC
Kezdés: 16 óra férfi ifjúsági
NB II
18 óra férfi felnőtt

2008. november 9.
NÁDUDVAR–
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
Kezdés: 11 óra férfi ifjúsági
NB II
13 óra férfi felnőtt

2008. szeptember 28.
NÁDUDVAR–HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
Kezdés: 9 óra megyei férfi
2008. október 4.
NÁDUDVAR–JÁSZBERÉNY
Kezdés: 16 óra női felnőtt
NB II
18 óra női ifjúsági

2008. november 15.
NÁDUDVAR–
TELEFONGYÁR LEGEA
Kezdés: 16 óra női felnőtt
NB II
18 óra női ifjúsági

2008. október 11.
NÁDUDVAR–
HAJDÚSZOBOSZLÓ KSE
Kezdés: 16 óra férfi ifjúsági
NB II
18 óra férfi felnőtt

2008. november 22.
NÁDUDVAR–BALMAZÚJVÁROS
Kezdés: 10 óra férfi ifjúsági
NB II
12 óra férfi felnőtt

2008. szeptember

Nádudvari Hírek

5

Nem maradtunk HOPPon

DIÁKDILEMMA

Színház: Polgár Csaba és társai

Nyári hetek: munka vagy pihenés?

A Nagisz Zrt. meghívására érkezett
Nádudvarra – a Novák Eszter-Ascher
Tamás tavaly végzett osztályából verbuválódott – HOPPArt Társulat, akik
szeptember 2-án a művelődési központban mutatták be Halálkemény – a
mi dájhárdunk című produkciójukat. Az
előadás érdekessége, hogy maguk a színészek rendezték, sőt az opus szövegkönyvét is ők írták színpadra a nagysikerű Die Hard című film alapján.
A ’80-as évek végén óriási kasszasiker lett a Roderick Thorp ”Minden elmúlik egyszer” (Nothing Lasts Forever)
című könyve alapján készült, Bruce
Willis főszereplésével bemutatott amerikai akciófilm, a Die Hard. S míg ezt a
magyar mozik Drágán add az életed! címen prezentálták, addig a frissen végzett, munkanélküli színészekből álló
HOPPArt Társulat – jelezvén már a műsorajánlójukban is, hogy más értelmezésben dolgozzák fel a történetet – a
szószerinti fordítást (Halálkemény) választotta másfél órás zenés paródiája címeként. A látottak alapján azonban e
bizonyos más megközelítés mindössze
a színpadi –- azaz az egyszeri és megismételhetetlen –- és a filmbeli – mint
kész, megváltoztathatatlan – interpretációs lehetőségek különbözőségében
merült ki. Az adaptáció így sokkal inkább paródia, mint a programfüzetben
beharangozott a családon belüli konfliktusokra, a plebsből kitűnni vágyó, s
az igazságért akár egyedül szembeszálló hős heroikus küzdelmeire fókuszáló kortárs mű. A nevek (John
McClane-ből Kemény János) és helyszínek (Los Angeles helyett Budapest
az események helyszíne) magyarosításán kívül ugyanis többnyire ugyanazokkal a jól ismert poénokkal, szállóigévé vált mondatokkal találkozhattunk, (pl. amikor a főhős azt mondja:
„Kilenc millió terrorista van a világon,
és én pont azt ölöm meg, amelyiknek
kisebb a lába, mint a húgomé …”), mint
a már rengetegszer vetített akcióvígjátékban. A darab-előzetesben pedig az
szerepel, hogy az alkotók szándéka:
„újabb távlatokat nyitni a modern hőseposz világában”, ám a főszereplő, Kemény János (Mátyássy Bence) figurája
inkább egy bohócra hasonlít, mint egy
klasszikus hősre, akire átlagon felüli
testi-lelki adottságai miatt felnézhetnénk. Mindenképpen menti a helyzetet,
hogy az opus alcíme A mi dájhárdunk,
mely ugye önmagáért beszél. Jelen
esetben tudniillik – rendező és dramaturg híján – valóban a HOPPArt Társulat önálló produkcióját láthattuk; mely
kilenc fiatal, ígéretes színész összeadott
ötletei alapján készült. A zenei betétek

(Tisztelt Olvasó! A Nádudvari Hírekért végzett munkánk minőségét
jelzi, hogy időről időre gyakorlatra jelentkeznek nálunk média szakos hallgatók. Így történt most is. Kérjük, fogadják szeretettel Széles Rékának, a
debreceni Református Tanítóképző
Főiskola III. éves kommunikáció–
média szakos hallgatójának írását.)
Polgár Csaba
(Fotó: Magánarchívum)
(az Európa Kiadótól kezdve, a „csapatépítő” japán népdalon, Mozart Don
Giovanni-ján keresztül a Dolly Roll érzelgős, karácsonyi slágeréig) jól illeszkedtek a foszlánydramaturgiába, illetve
erősítették, színesítették a darabot. Az
előadás így – az általuk hozzáadott frissesség, az összehangolt csapatmunka, a
fásult rutinos játék helyetti lelkes bizonyítási vágynak köszönhetően – többnyire élvezhető, szórakoztató volt. Nem
véletlenül játszották az idei POSZT-on,
illetve – a napokban - a nyíregyházi Vidor-fesztiválon.
Szokatlanul kezdődött az előadás, hiszen – miközben a meghívott vendégek
jóízűen falatoztak a Nagisz Zrt. pazar
állófogadásán, hirtelen szaxofonszóra
és egy kedvesen érdeklődő „ferdeszemű” nő (Szilágyi Katalin) hangjára
lettünk figyelmesek – már az előtérben
elkezdődött a játék. In medias res kezdés pedig többnyire az irodalmi művekben létezik, itt azonban pillanatok
alatt a Nakatomi toronyház karácsonyi
partiján érezhettük magunkat, majd helyünket elfoglalván lassan visszaváltoztunk vendégből közönséggé.
Az elénk táruló kép – a díszletszegény tér, a hideg nejlonok övezte, középre épített kis színpaddal (játék a játékban) – alapján egyértelmű, hogy az
adaptáció ugyan kis pénzből, ám annál
több fantáziából és kreativitásból jött
létre. Jól sültek el a szójátékok, a megfelelő ritmusban adagolt nyelvi poénok
(pl. a terroristák vezére, Hans (Polgár
Csaba) végig denotátornak hívja a detonátort) és a gesztusokkal, hangeffektusokkal imitált lövöldözések is.
Különösen eredeti figura volt Alajos,
a jólelkű, ám kissé lassú felfogású, folyton fánkot zabáló rendőr, akit Herczeg
Tamás formált meg hitelesen és élvezetesen.
Összességében – a javarészt improvizációkból felépített játékkal – a friss
diplomás, ám szerződés nélküli színészek bebizonyították, hogy otthon vannak a szakmában.
Hassó Adrienn

Nyári alkotótábor
Az idén július 21. és 25. között rendeztük meg másodjára – önerõbõl – a
Nádudvari Képzõmûvészeti Alkotókör
nyári táborát. A kincsesház meleg és
családias légkört biztosított az alkotáshoz.
Ludmanné Papp Ilona vendégszeretetét sokáig fogják még emlegetni az alkotók. A szakmai színvonalról V. Törös
Borbála mûvészeti vezetõ gondoskodott.
A zsûrizésre Subicz István tanár-grafikusmûvész kapott felkérést. Az elké-

szült mûvekbõl 52 alkotást javasolt kiállításra. A tábor résztvevõi voltak:
Andrásiné Tóth Piroska, Kiss Katalin, Kapás Józsefné, Majoros Dóra,
V. Törös Borbála. A középiskolás Hirzics Dóra és Horváth Kitti valamint Virág László fotós új tagként voltak jelen
a táborban. Abban a reményben búcsúztunk, hogy a közeljövõben alkotásainkat bemutathatjuk a helyi mûvészetszeretõ közönségnek is.
Kapás Józsefné

A nyári szünetben diákok hadai lepik
el a munkaerőpiacot. Így volt ez idén
nyáron is. Munkához jutni sokféle úton
lehet, de nem mindegy, hogy hol és milyen módon találjuk meg. Itthon vagy
külföldön éri meg jobban állást vállalni? Számtalan kérdés, dilemma. Ha
nem ismerünk diákokat foglalkoztató
cégeket, vagy nem akarunk, és időnk
sincs rá, hogy cégről cégre járva szerencsét próbáljunk, a legcélszerűbb, ha
iskolaszövetkezeteknél próbálkozunk.
Júniusban az egyetemeken és főiskolákon még javában zajlott a vizsgaidőszak, de sok fiatal keresett nyári munkát, többek között én is.
Az iskolaszövetkezetek hazai története 1983-ig nyúlik vissza. Milyen munkát ajánlanak számunkra? Szórólapok
terjesztése, árufeltöltés, adatrögzítés, takarítás, betanított munka és még sok
egyéb, hogy csak néhányat említsek a lehetőségek közül. Az igények persze nem
mindig egyeznek meg a munkaerőpiacéval. Sok munkalehetőség közül lehet válogatni, azt mondják, aki akar dolgozni,
biztosan talál munkát. Lehetőség akad,
de a munkához képest reális fizetést kapnak-e a fiatalok? Munkahelye válogatja.

A fiatalok legtöbbje a júniusi és júliusi hónapokat szemeli ki magának, de
nagy részük nem a nyári nyaralására
gyűjti a pénzt, hanem az egyetemi-főiskolai tanulmányai finanszírozására. Sok
diák gyárakban szalagmunkán, könnyű
fizikai munkahelyként meghirdetett –
de sokszor igen nehéz – munkával
kénytelen tölteni a nyarat. Ennek ellenére elvégzik a rájuk bízott feladatot,
mert a pénzre szükség van. Kinek szórakozásra, kinek tanulásra.
Én is eldöntöttem, hogy a szünet alatt
dolgozni fogok, hisz nem függhetek
mindig a szüleimtől, és az ösztöndíj is
kevés. A főiskolán láttam egy hirdetést,
miszerint idegen nyelven beszélő fiatalokat keresnek. Felkerestem a diákszövetséget és román nyelvtudásomnak köszönhetőn megkaptam a munkát. A
hirdetés kínálata és a vágyaim találkoztak, tavalyi helyemre szeretetettel viszszavártak, így mondhatom: az idén már
biztos munka várt rám. Mivel szerettem
ott dolgozni, gondolkodás nélkül igent
mondtam. Úgy érzem, jól döntöttem.
Több lett a felelősségem, ennek ellenére
– sajnos – a fizetésem nem emelkedett.
De így is örültem a lehetőségnek.
Sok diák azért dolgozik néhány hétig, hogy a pénzből elmenjen a hőn áhított fesztiváljára vagy koncertjére. Kicsit irigylem őket, de úgy gondolom, én
idén is megmaradok a pénzzsugorgatás
mellett. Félreteszek a tanévkezdésre, a
főiskolai hónapokra, jól jön az majd akkor is, s remélem, jövőre már kicsit pihenhetek is.
Széles Réka

Országos Aerobic Bajnokság
Országos Aerobic Bajnokságot rendez Nádudvaron október 11-én a Nádudvari DSE. A versenyre az ország minden pontjáról érkeznek aerobicos
növendékek, hogy városunkban mérjék
össze tehetségüket. Az eredményhirdetés előtt FTL (follow the leader = kövesd az edzőt) verseny is zajlik majd,
ahol minden mozogni vágyó indulhat
(nem csak versenyzők). Két korosztályban hirdetjük: 18 év alatt és 18 év felett.
Mindkét korosztály győztesei érmet és
ajándékot kapnak. Nevezés a rendezvény helyszínén.

A dance és step kategóriák versenye
között fellépnek: az Ady Endre ÁMK
mazsorett csoportja, az Edit Fitness és
a Nádudvari DSE aerobikos növendékei. Az egyesület meglepetés sztárvendéggel is kedveskedik. 11 órától vegyen
részt Ön is Katus Attila közönségóráján, aki a többszörös világbajnok Pécsi
Sasok triójának tagja. Best Body, avagy
élvezd a mozgást!
A rendezvény egész napos. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
Nádudvari DSE

KÉPERNYŐ

Örömtánc, öröm volt nézni
Élvezetes volt nézni a tévés vetélkedőműsort, a táncot, mint az érzelmek
egyik kifejezési módját. Főleg a végén
a fergeteges össztáncot, amit a különböző nemzetiségű résztvevők már saját
szórakoztatásukra jártak. Azonban ennél is nagyobb élményt jelentett a
Duna TV egyik nemrégiben a Felvidékről sugárzott műsora. A négy évestől kilencvenig mindenki ropta a táncfesztiválon. A fiatal pár szilajon
kapaszkodott egymásba, a középkorú
már kimértebben járta. A hatvanon felüli komótosan, de olyan szépen forgott,
hogy nem az olcsó, turis cipőt figyeltem
már, hanem a csodálatos harmóniát és

összhangot, ahogy egymásra figyelve
táncoltak. A nyolcvan éves bácsi takarékosan, mégis legényesen, a többiek
nagy figyelmétől és szeretetétől övezve
mutatta meg a figurákat, hogy aztán
produkciója végeztével hétrét görnyedve menjen le a színpadról. De addig ő volt a tanító, ő volt a legény a gáton. Nem számított ott egyébként
kameraman, operatőr, tévéfelvétel. Róluk és a technikáról tudomást sem
véve érezték jól magukat, táncoltak önfeledten, átadva magukat a tánc fenségének és örömének, egymás iránti figyelemnek.
Sutus Lenke
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Felújítják az ivóvízhálózatot, csatornáznak
Tizenöt évre a Debreceni Vízmű Zrt. lesz a szolgáltató
A Debreceni Vízmű Zrt.-nek adta
koncesszióba a város a vízellátást 15
évre. A győztes pályázó felújítja a vízbázist és a víztisztítás technológiáját. Mint Ányos József, a Debreceni
Vízmű Zrt. vezérigazgatója elmondta, a
nádudvari önkormányzat kiírt konceszsziós pályázata megfogalmazta a feltételeket, emellett az ajánlattevőnek át
kellett nézni a vízműrendszer műszaki
állapotát, és leírni az elvégzendő feladatokat, azok értékét és forrását.

rogrammra kellett csökkenteni, 2009
végére 10 mikrogrammra.
Csatornáznak is

Alapos renoválás
A zrt. megvizsgálta a víziközmű-hálózatot a kutak állapotától a vízórákig
és jelentős fejlesztéseket irányzott elő.
Ányos József részletezte a munkálatokat. Elmondta, a régi kútszivattyúk
rossz hatásfokkal működnek, ezeket
felújítják illetve cserélik. Végigvizsgálják a hálózatot, megnézik, hol vannak
szivárgások, csőtörések s kijavítják azokat. Az ágvezetékes hálózatot körvezetékesre építik át. Nádudvari sajátosság, hogy az egy-egy utcába lefektetett
vízvezetéket az utca végén vagy a keresztutcákon nem kötötték össze a másik utcában lévő vezetékkel, ezáltal
minden utcában csak annyi vízmozgás
van, amennyit az ott lakók használnak,
ami adott esetben nem elég, vízpangást
okoz és rontja a víz minőségét. A körvezeték kiépítése során 6 kilométernyi
új vezetéket építenek. Ez érinti a Hajnal
utat, a Határ, a Bem, a Hajdú, a Varga,
a Hunyadi, a Rózsa, a Kárpát, a Ladányi, a Vas Gereben, a Béke, a Marx, a
Gutenberg, az Alkotmány utcákat és az
Ady zugot. Az idén elkészítik a terveket és engedélyeztetik, majd a kiválasztott kivitelezővel tavasszal elkezdik a
munkát. A vezeték megépülése után
összekötik a régi vezetékeket az újjal.
Szeretnék a lehető legrövidebb időre
korlátozni a vízszolgáltatás-kiesést,
melyről előzetesen tájékoztatják a lakosságot. Ha több mint 2 óra hosszáig
nem lesz vízszolgáltatás, tartálykocsikkal biztosítják a vízvételt.
Kijavítják, kicserélik
A négy kútból kettőt felújítanak, szivattyúit és gépészetét is. A nyersvízvezetéket kicserélik a vízveszteség elkerülése miatt. A két víztározó medence
tetőszigetelését kijavítják, és a vezetékek kiágazásánál, becsatlakozásánál kicserélik a tömítéseket. Felújítják a műtárgy tetején a gáztalanítót. A víz- műtelepen a fertőtlenítő berendezést korszerűbbre cserélik, így javítanak a víz
bakteriológiai, biológiai állapotán. Ehhez kapcsolódóan kicserélik a lyukas,
szivárgó csöveket, tömítéseiket. A csövek tisztán tartására a jelenlegi vízöblítéses technológia helyett szivacsos
mosatást végeznek. A városban lévő vezetékek döntő többségében a tűzcsapokról be lehet juttatni a vezetékekbe a
szivacsokat, a többibe pedig szivacs bejuttató helyeken keresztül kerül be, melyekhez normál vízakna nagyságú helyeket építenek, tehát ez nem jár
nagyobb felfordulással. Emellett 91 da-

Ányos József, a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatója
rab tolózárat cserélnek ki illetve telepítenek. Ezekre csőtörés esetén van szükség, hogy annak környezetében minél kisebb területen kelljen elzárni a vizet, szüneteltetni a szolgáltatást. Rekonstruálják a teljes bekötővezetéket,
azaz az utcákból érkező gerincvezetékről az ingatlanokra bekötött vezetékeket. Ezeknél a vízszivárgás a legnagyobb probléma, ami a két vezeték
összeillesztésénél lévő csavarok elrozsdásodása miatt következik be. Ezeknél
a munkálatoknál is jövő tavaszi kezdésre lehet számítani s év végi befejezéssel számolni. A vízműnek fontos,
hogy gyorsan csökkentsék az üzemeltetési költségeket, csekély mértékben
emeljék a vízdíjat, s így biztosítsák a
befektetések, beruházások megtérülését. A vízdíjak 2008-ban nem változnak, s azt követően mérsékelt emelkedés várható.
Számos lakót még az idén felkeresnek vízórája kicserélése miatt, ugyanis
sok lejárt hitelességű vízóra van a településen, melyekkel nem lehetséges a
pontos mérés. Folyamatosan működő
ügyfélszolgálati iroda nyílik majd a városban, ahol a jelenlegi kézi díjbeszedés
helyett a lakosság rendelkezésére áll a
csekkes, átutalásos befizetés és akár internetes vízóraállás-bejelentés is.
A vízmű ösztönzi az önkormányzatot, hogy vegyen részt az Észak-alföldi
Fejlesztési Ügynökség által kezelt arzénmentesítési programon. A program
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szonok és Hajdú-Bihar megyét
fogja össze, és jelentős állami források
állnak rendelkezésre. Lényege, hogy
fejlesztési társulást kell létrehozni azoknak az önkormányzatoknak, akik ebben
részt kívánnak venni, mert a szükséges
források 90 százalékánál is nagyobb támogatást lehet nyerni. Az önerőt a debreceni vízmű biztosítja. Ennek során
olyan tisztítástechnológiát lehet megvalósítani, ami jelenleg nincs a nádudvari vízműtelepen. Jelenleg mangántalanítási technológia van beépítve, de ez
sem az ammónia, sem az arzéntartalom
csökkentésének nem felel meg. Az ország uniós csatlakozása során biztosítani kellett az előírt arzénhatárértéket.
Ez a csatlakozás előtt 50 mikrogramm
volt literenként, 2006 végéig 30 mik-

Az ivóvízhálózat mellett kiépítik a
teljes csatornázást. Nádudvarnak mintegy 60-70 százaléka csatornázott, de
ennek csupán 70 százalékát használja a
lakosság, 30 százalék szippantással szabadul meg a szennyvíztől. A vízmű az
önkormányzattal együtt ösztönözni szeretné a lakosságot, hogy minél többen
kössenek rá a meglévő hálózatra. A teljes csatornázáshoz a jelenlegi telepet a
duplájára kell növelni, ugyanis jelenleg
csupán a szennyvíz 50 százalékának
megtisztítása a kapacitása. S ki kell építeni a csatornákat, melyek vélhetően
gravitációval működnek majd és szükség lesz néhány szennyvízátemelőre is.
A Nemzeti Szennyvízelvezetés és
Tisztítás Program keretében a 2007-13as időszakra vonatkozó Környezet és
Energetikai Operatív Program minden
2000 főnél több lakosú településnek
biztosítja ezt, és támogatja, ösztönzi,
hogy készítsen pályázatot, és valósítsa
meg a szennyvízelvezetést. Állami
uniós vállalás, hogy 2015-re minden
2000-nél nagyobb lélekszámú településen megoldják a szennyvízelvezetést. A
költségek az 1 milliárd forintot is meghaladhatják. A pályázatra a télen el kell
készíteni a város teljes csatornázásához
szükséges dokumentációt. Nyertes pályázat esetén 2010-12 között készül el
a munka.
Jobb vizet iszunk
A debreceni vízmű 105 millió forintot fizet az önkormányzatnak konceszsziós díjként, s még az idén további
5 millió forintot, összesen 110 millió
forintot. A díjat a fejlesztés finanszírozására fordítják, pályázati önerőként.
A vízmű a koncesszió fennállásának
15 éve alatt a 110 millió forintos díjon
felül kifizet 253 millió forintot az önkormányzatnak. Éves átlagban csaknem
16 millió 900 ezer forintot kap így a város. A vízmű a jogszabályok szerint koncessziós társaságot hozott létre Debreceni Vízmű Zrt., Cívisvíz Zrt. néven. A
víziközmű-hálózat rekonstrukcióját, a
hálózatbővítést s a szennyvíztisztító telepek fejlesztését a Cívisvíz Kft. valósítja meg, egy részét pályázati forrásból, más részét önerőből. A legfontosabb feladat az Észak Alföldi Vízminőség Javító Program keretében a
365 millió 500 ezer forintos fejlesztés
megvalósulása, mely megoldja a jelenlegi ivóvízminőség-problémákat, a vízvezeték-rekonstrukció és a víztisztítási
technológia fejlesztését. A vízmű saját
forrása mintegy 202 millió 500 ezer forint. A beruházás várhatóan 2010-re készül el. A szennyvízcsatorna kiépítése
szintén pályázati pénzből valósul meg,
több mint 1 milliárd forint értékben. A
vízmű saját forrása 82 millió forint.
Emellett a szennyvízcsatorna kiépítése
kapcsán lakossági hozzájárulásra is számolni lehet.
(Kép és szöveg: Császi Erzsébet)

Magyar rekord
a Ló- Erő(s) Napon
A Hegedűs Family Bt. Guiness-rekordot kísérelt meg 1064 darab savanyított töltött káposzta megfőzésével.
Hegedűs Ferenc készíttette el a káposztafőző edényt, amely külsőleg
fürdőkádhoz hasonlít. A kádba két 40
illetve egy 55 literes cserépedényt
raktak, tele töltöttkáposztával. Az
edények közét kavicsokkal töltötték
meg a kád színéig, majd 4 gázrózsával megfőzték. Az ily módon kemencét utánzó alkalmatosságban hagyományos ízben és formában elkészült a
töltöttkáposzta – melyet a közönség
egybehangzóan állított – a rekord felállításának feltételeként. A helyszínen
lévő Sebestyén István, a magyarországi rekordok regisztrátora jegyzőkönyvbe vette Nádudvar városa és a
szervező család csúcseredményét. Arról, hogy a teljesítményt Angliában is
elismerjék, bekerüljön a magyar
nyelvű rekordok könyvébe, világrekord legyen, Hegedűséknek kell továbbítani a dokumentációt Angliába.
De nem csak a töltött káposzta ízlett a Ló-Erő(s) Napra kilátogatóknak. Először K. Nagy József fazekas
slambucáért álltak sorba, és rövid idő
alatt el is fogyasztották az 50 kilogramm lebbencsből főzött hajdúsági
étket, így a fazekas kisvártatva újabb
adag szalonnát kezdett pirítani a második adag ételnek. Gyakorlott benne,
hiszen tavaly 50 mázsa slambucot főzött meg szerte az országban, s az
idén is meglesz annyi. Emellett rotyogott még a szakácsok bográcsában
kecske-és őzpörkölt, babgulyás, kukorica, egyszóval senki sem maradt
éhen. Az ebédet felajánlásból főzték
és osztották ki a rendezvényen részt
vevő cégek és magánszemélyek, mint
például a KITE Zrt. és a Nagycsaládosok Egyesülete is.
A jó hangulatú nap bővelkedett a
látványosságokban. Az 500-600 fős
közönség nem csak helyből, hanem a
környező településekről is érkezett,
Ebesről, Földesről és szép számú gyermek is kíváncsi volt a programokra. A
közönség végignézte a John Deer traktorok tolatási versenyét, melyre 12 versenyző nevezett be, és a rotációs kapák
versengését. A Dávid Lovasiskola fiataljait a zápor sem zavarta bemutatójuk
megtartásában. A gyerekeknek íjászatot rendeztek, solymászbemutatón figyelték meg a vadászmadarakat, veszszőparipát és szalmavirág-koszorút
készítettek, kipróbálták a csacsis szekerezést, lovagi tornára készültek, várkapitányt és udvarhölgyet választottak
közülük. Felvonultak az öreg motorok,
így a régi Pannóniák, Csepelek, 250-es
Simsonok, melyekre jobban vigyáznak
a derecskei Öreg Motorosok Baráti
Köre Egyesületének és a Debreceni
Veterán Járműklubnak tagjai, mint a
szemük fényére. Az eső elmosta a Szeredás népzenei együttes műsorát, de az
Ort-iki Báb-és Utcaszínház előadta Babocsai Máté deák históriáját, s az esti
utcabálon is jól érezte magát a közönség.
A Jókai úti tavak környékén második alkalommal megrendezett Ló
Erő(s) Nap magánszemélyek és az
Ady Endre Általános Művelődési
Központ rendezvénye volt.
Császi Erzsébet
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Minden második iskolás hátrányból kezd
A vakáció már csak valamilyen emlék az iskolásoknak. Abban csak reménykedhetünk (mármint mi, felnőttek), hogy minden gyerek számára
boldog emlék. De nem ifjúságvédelmi
fórumot akar a Nádudvari Hírek tudósítója e helyütt indítani, mindössze csak
helyre teszi a riport készítésének és az
írás megjelenésének idejét. Mert a riport akkor készült, amikor még üresek
voltak a folyosók, a termek a Kövy
Sándor Általános Iskolában, a lap pedig
már jócskán az első becsengetés után
kerül az olvasó kezébe.
Négy elsős osztály
Nádudvaron csaknem ezer iskolás
számára csengettek be tehát szeptember
elsején. Boros Lajosné, az iskola igazgatója úgy vélte, hogy kevesebb a nebuló, mint tavaly. – Panaszra azonban
így sincs okunk – tette hozzá. Tudják
biztosítani a hetvenkét pedagógus kötelező óraszámát is, így nem kellett kollégá(k)tól megválniuk. A – pontosítva 940 általános iskolás mellett felnőtteket
is okítanak, mégpedig egy budakalászi
oktatási közhasznú társaság égisze alatt
okj-s és gimnáziumi képzéseknek adnak helyet.
Az igazgatónő tájékoztatása szerint
négy első osztálynyi kisdiák ismerkedik
a betűkkel szeptembertől. A 122 gyereket három napközi otthonos és egy hazajárós osztályba helyezték el. Az iskola átlagos osztálylétszáma 24 fő,
vagy ennél több esetenként. A finanszírozás az idén megint változik: mint ismeretes, tavaly tért át az oktatási tárca
az úgynevezett csoport-finanszírozásra,
ami annyit jelent, hogy évfolyamonként
megállapították az ideális létszámot, s
az ettől eltérő létszámú csoportok után
kevesebb pénzt kap(ott) a fenntartó, s
vagy a kevesebb pénzt utalta az iskolának, vagy saját zsebből kiegészíthette
azt. Az ismét változó finanszírozással
sem járt jobban azonban a Kövy Sándor
iskola. Boros Lajosné szerint a kisebb

Boros Lajosné és Kovácsné Beke Mária:
tanultak az integrált oktatásból

létszámú osztályok ráfizetésesek továbbra is.
Visszatérve a 122 elsősre: a kisiskolásokat beiratkozáskor már próbálták
megismerni. Erről Kovácsné Beke Mária igazgató-helyettest kérdeztük, mégpedig arról, hogy miképpen tudták az iskola programja szerinti integrált oktatást
szem előtt tartani az elsősök elhelyezésekor? Megtudtuk: két esztendeje immár, hogy a fejlesztő pedagógusokkal
közösen összeállítottak egy tesztet,
amely legföljebb tíz percre veszi igénybe
a gyermek figyelmét, és mégis sok minden kiderül belőle. A beiratkozás és ezzel együtt a felmérés valamint annak értékelése két napig tart. – Így tudunk
garantálni egységes osztályokat – magyarázta az igazgatóhelyettes asszony. –
Ebben egyébként nagy segítségünkre
van az óvodai átadólap, az ugyanis jelentősen megkönnyíti a képalkotást. Ez
jó mankó a tanítóknak is - tette hozzá.
Mibe kerül az iskolakezdés?
A gyengébb képességűeket nem különítik el, ugyanabba a közösségbe járnak ők is, csakhogy őket fejlesztők segítik kiscsoportos foglalkozásokon a
felzárkózásban. Boros Lajosné közbe-

veti, hogy nehezen fogadták el a szülők
az integrált oktatást, de már látják, hogy
működik, méghozzá jól.
Szóba kerültek az iskolakezdés költségei is. Az igazgatónőtől megtudtuk,
hogy iskolásaik több mint kétharmada
ingyen kapta a tankönyvet. Egyébként is
próbálták úgy összeállítani a könyvcsomagokat, hogy azok ne kerüljenek tizenegyezer forintnál többe. – Bár ez
mindig változik, sosem annyi, mint a
rendeléskor – morfondírozott az intézményvezető. Az ingyen tankönyvet
egyébiránt a háromgyerekes, a tartósan
beteg gyereket nevelők valamint a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülők kapják. – Azt szeretnénk elérni, hogy mások is kapjanak valamilyen
támogatást – mondta Boros Lajosné.
Az iskola tanulóinak több mint fele,
495 gyermek hátrányos helyzetű, s 212en halmozottan azok. Nő a roma gyerekek aránya, magas a munkanélküli szülők száma, egyre több a leszakadó
család. Önálló logopédus, pszichológus, pszichopedagógus dolgozik az iskolában, de az imént részletezettek miatt a szakemberek szerint nagy szükség
lenne egy önálló pedagógiai szakszolgálatra. Csak a pszichopedagógus tavaly hatvanöt gyermeket látott el, s létezik várólista is. – Ahogyan én látom,
tapasztalom, itt azért még szerényebbek, kezelhetőbbek a gyerekek, mint a
nagyobb városokban. A problémát főként a túlkorosak okozzák, hiszen tizennyolc esztendős korukig tankötelezettek – mondta Boros Lajosné.
Az integrált oktatásban sok olyan
módszertani kultúrát tanultunk meg
kollégáimmal, ami hasznunkra vált –
közölte végezetül az igazgató asszony.
Közel ezer gyermek, közülük minden második hátrányos helyzetű, s majd
minden negyedik halmozottan hátrányos helyzetű kezdte meg a tanévet tehát Nádudvar egyetlen általános iskolájában. Reméljük, mind be is fejezik.
S talán tovább is léphetnek majd.
(Kép és szöveg: Pogány Gábor)
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Horgászat:
„Gyönyörű”-győzelem
A Nádudvari Sporthorgász
Egyesület június 29-én (vasárnap)
– első alkalommal – helyi, zártkörű, két helyszínes csapat horgászversenyt rendezett, melyre 12
szerencsét próbáló csapat nevezett
és érkezett. Az esemény 2-2 fős
csapatversenyként zajlott.
Helye a Hortobágy folyó azon
szakasza volt, melyre területi engedéllyel rendelkezünk, tehát a Tökhalomtól a Kösely összefolyásig.
A másik helyszín az egyesület
I. számú horgásztava volt. Itt a nevezők számának megfelelően lettek a horgászhelyek kialakítva,
számmal megjelölve, melyet a verseny kezdete előtt sorsoltunk ki.
A kiírás szerint reggel 7.45-től
kezdődhetett a verseny, ami 11.45kor mérlegeléssel, értékeléssel zárult. Az ebéd ízletes birkapörkölt
volt, utána kihirdettük az eredményeket, melyek a következők:
„GYÖNYÖRŰ” csapat (Ó Nagy
Sándor és Nagy Sándor)
„CARP MANIA” csapat (Fejes
Sándor és Szaniszló Zoltán)
„DA-KISS FISH TEAM” (Danka István és Kiss Miklós)
Legtöbb halat Ó Nagy Sándor
fogta (72 db), a legnagyobbat
Danka István (3330 gr). A verseny
I.-II.-III. helyezettje érem- és tárgyjutalom-díjazásban részesült. Külön tárgyjutalmat kapott a legnagyobb és a legtöbb halat fogó
versenyző. A verseny kellemes kikapcsolódást nyújtott – az összességében gyenge fogási eredmények
ellenére. Köszönetet mondunk a
verseny szervezésében, lebonyolításában közreműködőknek.
Boros Imre
szervező

VI. Nádudvar napja a hagyományok jegyében
OKTÓBER 3-4.
Nádudvar Város Önkormányzata és
a közreműködők tisztelettel meghívják
a város lakóit október 3-án és 4-én a VI.
NÁDUDVAR NAPJA A HAGYOMÁNYOK JEGYÉBEN című rendezvényre. A rendezvény védnökei: Arnóth
Sándor országgyűlési képviselő és a
Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás elnöke; Csontos János térségünk országgyűlési képviselője és Beke Imre városunk polgármestere.
PROGRAM
OKTÓBER 3. (PÉNTEK)
Az Ady Endre Általános Művelődési
Központban:
Szakmai nap: 14 óra
A hagyományokon alapuló turizmus
fejlesztési lehetőségei Nádudvaron.
Idegenforgalmi témájú szakmai konferencia a továbblépés lehetőségeiről és a

források feltárása szakmai közreműködők segítségével.
17 órától
Az 56 éves múltra visszatekintő díszítőművészeti szakkör, valamint Kormányos Lászlóné, hímző- és viseletvarró népi iparművész közös kiállításának megnyitója.
18 órától
Moldvai táncház élő zenével a művelődési központ előtti téren.
OKTÓBER 4. (SZOMBAT)
Az Ady Endre Általános Művelődési
Központ előtti téren:
8 órától
Zenés ébresztő a nádudvari Alapfokú
Művészeti Iskola zenekara közreműködésével.
9 órától
Kezdetét veszi a hagyományos tájjellegű, népi ételek főző versenye
10 órától
Ünnepélyes megnyitó a művelődési

központ előtti téren. Köszöntőt mondanak a rendezvény védnökei.
Megnyílik a kézművesek utcája helyi és térségi népművészek bemutatóival.
Elindul a hagyományos szüreti szekeres felvonulás.
Fellépnek Nádudvar testvérvárosai;
Urzedow és Szalárd művészeti csoportjai. Közreműködnek a helyi amatőr
csoportok: a Kéknefelejcs citerazenekar, az Őszirózsa nyugdíjasklub, a
Mozgáskorlátozottak Egyesületének
Fehér Rózsa énekkara, a Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubja, az
Alapfokú Művészeti Iskola néptánccsoportja, a Napfény Óvoda nagycsoportosai, a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskolájának
tanulói, valamint a mikrotérségi települések művészeti csoportjai.
Megnyílik a Mesekert
„Síppal dobbal” utcaszínház, vásári
komédiák, mímes- és táncjátékok kezdődnek!

Nagyváradi Táncegyüttes előadásában a Marosmentiek című táncjáték
A Maszk Bábszínház bemutatja a
„Pázmán lovag” című óriásbábos előadását, felidézve Mátyás király korát.
A debreceni Ort-Iki Báb- és Utcaszínház bemutatja: Perzeus királyfi csudatettei című játékát kicsiny és óriásbábokkal…
”Itt a tele csutora” címmel, bordalok
a magyar népzenében a debreceni Törköly zenekar előadásában.
A műsorok közben tombolasorsolás,
a meghívott kézműves mesterek alkotásaiból!
Rendező
Nádudvar Város Önkormányzata
A rendezvény támogatói
KITE Zrt., Nagisz Zrt., Nádudvari
Agrokémiai Kft., Nádudvari Református Egyházközség, OTP Bank Nyrt.,
Polyduct Műanyagipari Zrt.
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SPORTPROGRAM
LABDARÚGÓ
SZAKOSZTÁLY
Nádudvar, 2008.

SORSOLÁS
Hazai mérkőzések
4. forduló:
Szeptember 6. (szombat)
NÁDUDVAR–
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
Kezdés: IFI 13.30 ÓRA
FELNŐTT 15.30 ÓRA
6. forduló:
Szeptember 20. (szombat)
NÁDUDVAR–JÓZSA
Kezdés: IFI 13.00 ÓRA
FELNŐTT 15.00 ÓRA
9. forduló:
Október 11. (szombat)
NÁDUDVAR–MIKEPÉRCS
Kezdés: IFI 12.00 ÓRA
FELNŐTT 14.00 ÓRA
11. forduló:
Október 25. (szombat)
NÁDUDVAR–NY1RÁBRÁNY
Kezdés: IFI 11.30 ÓRA
FELNŐTT 13.30 ÓRA
A játékosoknak a mérkőzés kezdete
előtt egy órával kell
megjelenniük
a labdarúgópályán.
Szkupi Tibor
szakosztályvezető

Tisztelt Nádudvariak!
szeptember 25-én csütörtökön
12 óra 30 perctől a
Nádudvari Polgármesteri Hivatal
4-es szobájában

FOGADÓÓRÁT
tartok,
amelyre minden nádudvari lakost
szeretettel várok.

Csontos János
országgyűlési képviselő

KÖSZÖNET
Köszönetet mondunk
mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk,
ÖZV. LOVÁSZ SÁNDORNÉ
Hornyák Terézia
temetésén megjelentek,
ravatalára koszorút,
virágot helyeztek,
mélységes bánatunkban
részvéttel osztoztak.
A gyászoló család

2008. szeptember

A művelődési központ programjai
Szeptember 20. (szombat) és szeptember 21. (vasárnap)
KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
a Kulturális Örökség Napjai – ingyenes
épületlátogató hétvége rendezvényei
Szeptember 20. (szombat)
Egész nap ingyenes internethozzáférés.
Büfé, teázó és tekepályahasználat.
„Házbejárás”, művelődési központunk megtekintése, körüljárása.
9 órától 12 óráig mesesarok diavetítéssel,
kézműves foglalkozások, bemutatók
gyerekek és felnőttek részére
9.3o-tól nádudvari „túra” – sétálva,
kerékpárral, vagy futva.
Útvonal: Nádudvar (ÁMK épületei,
templomai, parkjai) - Hortobágy folyó
– Mihályhalma – Hortobágyi Nemzeti
Park területe.
Szeptember 21. (vasárnap)
Egész nap ingyenes internethozzáférés.
Teázó és tekepályahasználat.
„Házbejárás”, művelődési központunk megtekintése, körüljárása.
9.3o-tól nádudvari „túra” – sétálva,
kerékpárral vagy futva
Útvonal: Nádudvar (ÁMK épületei,
templomai, parkjai) - Hortobágy folyó
– Mihályhalma – Hortobágyi Nemzeti
Park területe.
A rendezvények látogatása díjtalan!
20-án, szombaton 19 órától, a színházteremben
F Á B R Y S Á N D O R legújabb
önálló E S T J E
Jegyek válthatók: a művelődési központ portáján, 2800 Ft-os valamint a
színpadra szóló
VIP-jegyek – korlátozott számban –
3200 Ft-os áron!

4181 Nádudvar, Ady tér 10.
Telefon: 54/480-730
e-mail: info@adyamk.hu
web: www.adyamk.hu

Détár Enikő és Rékasi Károly
(Fotók: Magánarchívum)
26-án, (pénteken) 19 órától, a
szakköriben
Moldvai táncház élőzenével
Belépés díjtalan!
27-én, szombaton 16.30-tól a tanácsteremben
Egészséges életmód a sztárok „szemével!”
Közreműködők: Szabó Péter birkózó
VB-bajnok; Sinkó Andrea tornász és
Csuka Jolán aerobik nemzetközi bíró

16.30 óra PÁNIK
Színes, magyar film
Szereplők: Gubik Ági, Shell Judit,
Bánsági Ildikó, Ónodi Eszter
Zsuzsi, a fiatal PR-igazgató harminc
éves korára pánikbeteg lesz, a Pánik Klinika ambiciózus terapeutája próbálja
meggyógyítani. A klinika falain túl persze
mindenki teljesen normálisnak tűnik. Valójában Zsuzsi anyja és barátnője, Ilona

19. péntek 19 óra
STREETDANCE
Színes, amerikai, zenés filmvígjáték
Szereplők: Briana Evigan,
Robert Hoffman, Adam G. Sevani
(Korhatár: 12 év alatt
szülői felügyelet mellett!)
Jegyár: 400 Ft
26-27. péntek, szombat 19 óra
WALL-E
Színes, szinkronizált,
amerikai animációs vígjáték
(Korhatár nélküli ***)
Jegyár: 400 Ft

BEHARANGOZÓ
Október 2-án, csütörtökön 18 órától, a színházteremben
A ZENE VILÁGNAPJA alkalmából
ünnepi hangverseny
Közreműködnek: a Liszt Ferenc Kórus valamint az Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és tanítványai.
Belépés díjtalan!
Október 11-én, szombaton 19 órától a színházteremben
Jelenetek egy házasságból című színdarab. Főszerepben: Détár Enikő és Rékasi Károly
Jegyek válthatók: 2300 Ft-os áron a
művelődési központ portáján.
Korhatár 16 éven felülieknek!

Kultúrházak éjjel-nappal
Szeptember 21-én, vasárnap
UTAZZ VELÜNK A HAZAI FILMEKBEN DÍJTALANUL!
14.30 órától KALANDOROK
Színes, magyar vígjáték
Szereplők: Rudolf Péter, Haumann Péter, Bánfalvy Ágnes
Három generáció, nagyapa, apa, fia kalandjai az óperencián még innen, de a
zöldhatáron túl. A negyedik felesége által
kiebrudalt Elekes Géza, majdnem sikeres
trombitás egy hakni után felkeredik fiával,
hogy meglátogassák a nagyapát. Elekes
István képtelen tovább tűrni a felesége féltékenységi jeleneteit, s a fiához akar költözni. Nagy huzavona után nagyapa, apa
és fia elindul Pestre. A három férfi megküzd önmagával, egymással és persze kiki a hozzá tartozó nővel.
(Korhatár: 12 év alatt szülői felügyelet
mellett!) Belépés díjtalan!

SZEPTEMBERI
MOZIMŰSOR

Schell Judit

leküzdhetetlen vásárlási- és kalandlázban
ég, Ilona lánya gyermekét túlzóan féltő
kismama- parától szenved, Zsuzsi öccse pedig anyjukra támadó
szörnyeket lát.
(Korhatár: 12 év
alatt szülői felügyelet
mellett!) Belépés díjtalan!

18.30 óra BAKKERMANN
Színes, magyar filmszatíra
Szereplők: Zelei Gábor, Badár Sándor,
Gáspár Tibor, Szőke András
A történet indítórugója a kilátástalanság, amely kor- és politika-független. Jelképes kisemberek állnak szemben a képtelenül felgyorsult nagyvilággal. Elszánták magukat, felveszik a kesztyűt, derekasan küzdenek sorsuk ellen... A film
hősei, a pék hatalmas ötletének köszönhetően: ,,Megvan a megoldás! Ha megsütjük a világ legnagyobb kenyerét, akkor
bekerülünk a rekordok könyvébe és felfigyelnek ránk!” - próbálják kihúzni magukat abból az ingoványból, amibe önszántukon kívül kerültek.
(Korhatár 12 év alatt szülői felügyelet
mellett!) Belépés díjtalan!

Briana Evigan

Magyar Városok –
Magyar Művészek
,,Magyar Városok – Magyar Művészek” címmel nyílt kiállítás szeptember
12-én 17 órakor Budapesten a XII. Kerületi Hegyvidéki Önkormányzat Művelődési Központjában (régi MOM). Településünket Benke Józsefné, Kolozsváriné
Ugrai Mária, Stefanovics Elemér és
Virághné Törös Borbála képviseli alkotásaival. Nádudvaron kívül a további kiállító városok: Békéscsaba, Derecske,
Hajdúböszörmény, Kunhegyes, Hajdúszoboszló, Kunszentmárton, Újszász és
Túrkeve. A XII. kerület Csörsz utca 18.
alatti kiállító teremben október 3-ig tekinthetők meg az alkotások.
(S. L.)
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