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Húsvéti gondolatok
„Jézus ezek után tudva, hogy már
minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az Irás, igy szólt: ELVÉGEZTETETT!” (János evangéliuma 19,
28.30.)
A húsvéti ünneplésnek alapja ebben a kijelentésben van: Elvégeztetett! Azaz valami lezárult, befejeződött egyszer s mindenkorra. A nagypéntekre ezért volt szükség, hogy
ami az ember bűnei miatt elkezdődött ebben a világban – a hazugság,
a gyilkosság, az istentelenség – az a
korszak végül is befejeződjön. Befejeződjön annak az Istentől való igéretnek a beteljesedése, amit még az
első emberpár kapott: az első emberpár utódja (Jézus) a kígyó (A Sátán) fejére fog taposni. A golgotai
keresztfán az ember nagyravágyásával, engedetlenségével megrontott
világ megújításának és megjavításának a folyamata Jézus Krisztus áldozatával elvégeztetett, végre lett
hajtva azaz befejeződött.
És ugyanez a szó, hogy ,,ELVÉGEZTETETT”, érvényes a feltámadás napjára is. Az Úr Jézus húsvétnapi feltámadása a halottak közül
soha korábban nem ismert távlatokat nyit az ember előtt. Az örökélet
ígéretét. A Húsvéttal ért befejező
szakaszához az ember teljes megváltása. Mert mit érne az a tudat a számunkra, a bűneink megbocsátottak,
ha az élet ugyanúgy egyszer s mindenkorra véget érne halálunkkor.
Milyen szomorú kicsengése maradna ennek a hitvallásnak: megváltott gyermeke vagyok az én mennyei
Atyámnak, ha hozzá kellene tennünk, halálom órájáig. Jézus Krisztusban azonban befejezett ténnyé
lett, hogy az élet diadalmaskodik a
halál, az elmúlás hatalma felett.
Mert, ahogyan az Úr Jézus feltámadása semmilyen korábbi példához
nem hasonlítható, egyúttal mégis
előképe lesz annak, ami ránk vár a
halálunk után. Soha nem volt korábban az Úr Jézus feltámadásához hasonlatos esemény, de az az első, egyszeri történés milliószor fog majd
megismétlődni, hitünk szerint mivelünk is.
Vajon ezek után miért ugyanolyan
elavultnak látszó ez a mi életünk,
mint Jézus Krisztus előtt volt, sőt

még porosabbnak, és betegesebbnek
látszó? Ez a Böjt nagy kérdése. Mi
látszik meg abból az újból, ami Jézussal ebben a világban elkezdődött? Tudunk-e úgy örülni a Húsvét
érkezésének, amilyen örömöt az az
első tanítványoknak jelentett? Azt
olvassuk ugyanis a tanítványokról,
hogy előbb nehezen fogják fel, hogy
milyen csoda történik szemük láttára, de azután nagyon örülnek. (
Lukács 24,41. )
A Húsvét és az egész Nagyhét természetes érzése az öröm. Nem a fáradtság, nem a szenvedő sóhaj, „Jaj,
mikor lesz már ennek vége ?” Isten
örömöt készített el az Ő gyermekeinek a Húsvéttal. Ha mégis szomorúan fog eltelni a mostani ünneped,
akkor majd tekints vissza, és vess
számot magadban, vajon találkoztál-e azzal a szóval, és megértettede, hogy mit jelent rád nézve, amit Jézus Krisztus a keresztfán utoljára
mondott: ,,Elvégeztetett !”

Ára: 99 Ft

Népszerűsítjük
egymás települését
Ha a Kedves Olvasó az 5. oldalra lapoz, megtalálja ott a VENDÉGCSALOGATÓ rovatunkat, s megismerkedhet valamelyest az Alpok-aljai kisvárossal, Kőszeggel. Az ottani lap (Kőszeg
és Vidéke) szerkesztőségével összefogtunk egymás városának népszerűsítésére. Tehát a kőszegi áprilisi újságszám
Nádudvart ajánló cikket közöl szép fotókkal. Most már csak azt várjuk, hogy
az efféle vendéghívogatónak foganatja
legyen, menjünk üdülni, kirándulni Kőszegre, s a nyugat-dunántúli szép kisvárosból is érkezzenek hozzánk a vendégek, minél nagyobb számban.
E. S.

Minden kedves
nádudvari lakosnak
kellemes
húsvéti ünnepeket
kíván
a város önkormányzata
és a Nádudvari Hírek
szerkesztősége!

Vendégségben a Méliuszban

Ünnepi alkalmaink
Április 5. (vasárnap) de. 10 óra :
virágvasárnapi istentisztelet a templomban.
Nagyhéten: Április 7–11. (keddtől–szombatig) du. 17 óra: bűnbánati istentiszteletek a gyülekezeti teremben.
Április 10. (péntek) de. 10 óra:
nagypénteki istentisztelet a templomban.
Április 10. (péntek) du. 17 óra:
Passió-történet az Idősek otthonában
Április 12. (vasárnap) de. 10 óra:
Húsvét első napján istentisztelet úrvacsoraosztással a templomban.
Április 12. (vasárnap) de. 12 óra:
Húsvét első napján istentisztelet úrvacsoraosztással az Idősek otthonában.
Április 12. (vasárnap) du.17 óra:
Húsvét első napján istentisztelet –
legátus szolgálatával – a gyülekezeti teremben.
Április 13. (hétfő) de. 10 óra:
Húsvét második napján istentisztelet
– legátus szolgálatával – a templomban.
Őz Lajos
református lelkipásztor

Szépen szólt a citeraszó
A hajdú-bihari települések értékeinek bemutatása céljából indította tavaly
ősszel útjára a debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ a Megyejárás című
programsorozatot. Nádudvar március
13-án vendégeskedett a cívisvárosban.
Történelmi, népi iparművészeti, mezőgazdasági múltját, kulturális örökségét, na meg persze finom helyi készítésű túrót, kenyeret és töltött káposztát
vittünk magunkkal Debrecenbe. Az érdeklődők a színvonalas műsorok mellett betekintést nyerhettek a fafaragás,
kötélverés, korongozás rejtelmeibe,
megcsodálhatták a helyi alkotók munkáiból kiállított alkotásokat. A rendezvényen részt vett a megyei közgyűlés
alelnöke, Kocsis Róbert, aki megnyitó
beszédében hangsúlyozta: a hagyományápolás tekintetében Nádudvar követendő példa lehet a térség többi települése számára. S emellett „bár
Hajdú-Bihar alapvetően agrármegye,
kevés olyan város, falu található itt,

mely ennyire jól tudná kiaknázni a mezőgazdasági adottságait, mint Nádudvar”. Beke Imre polgármester a város
múltjáról is mesélt: „A Hortobágy kapuja még Mátyás királytól kapott mezővárosi rangot. A városi címet pedig
éppen húsz esztendeje viseli Nádudvar.” A Bem téri új épület második emeleti folyosóján egymást váltották a különböző stílusú és műfajú egyéni és
csoportos produkciók. Az immár negyedszázada sikeresen működő és fejlődő Ady Endre Művelődési Központ
igazgatója, Baranyai Etelka konferálta
fel egyik művészeti csoportot, illetve
fellépőt a másik után. Hallhattunk többek között reneszánsz muzsikát a művészeti iskola – diákokból és tanárokból
álló - idén 10. jubileumát ünneplő fúvós
kamaraegyüttese jóvoltából, bemutatkozott a helyi ütő- és gitártanszak is.
Nagy sikert arattak a táncprodukciók is,
különösen az üvegestánc nyerte el a közönség tetszését.
Szöveg és fotó: Hassó Adrienn

2

Nádudvari Hírek

Fontos ügyekben döntött a képviselő-testület
A képviselő-testület soron következő
rendes ülését március 26-án tartotta.
Első napirendi pontként az Orvosi
Ügyelet Kht. adott tájékoztatást a munkájáról. A beszámoló kapcsán felmerült
lakossági problémákra reagálva Dr.
Dankó Alpár István az Orvosi Ügyelet
Kht. megbízásában közölte, hogy a kht.
az idei évben tervezi megvalósítani a
beérkezett hívások rögzítését lehetővé
tevő technikai eszközök beszerzését és
üzembe állítását. Arra kért mindenkit,
hogy a panaszokat jutassák el a kht. vezetéséhez, mert minden egyes bejelentést kivizsgálnak. Képviselői kérdésre
közölte azt is, hogy a beteg életkorát
azért kérdezik meg, mert az ügyelet ellátása során sürgősségi sorrendet kell
felállítaniuk és ehhez szükséges megkérdezni a páciens életkorát.
A testület tárgyalta a KEOP 7.1.2.0
pályázati azonosító számon kiírt első
körében nyertes pályázat második körének egy részéhez szükséges ajánlattételi felhívásokat. Az első körben 12 millió Ft önerőt biztosít az önkormányzat,
a támogatási szerződést április közepén
írja alá az önkormányzat és a minisztérium. Sikeres második fordulós pályázat esetén mintegy 1,5 milliárd Ft öszszegű beruházás valósulhat meg a
hiányzó csatornahálózat és a szennyvíztelep bővítése révén.

A testület a Schönherz utca útépítésére a D-Profil Kft.-t bízta meg a beruházás kivitelezésére.
A testület megvitatta az idegenforgalom helyzetéről szóló beszámolót,
melyet nem tartott kielégítőnek, ezért
felkérte az idegenforgalmi bizottságot,
hogy vegyen részt a beszámoló elkészítésében, s azt a következő testületi
ülésre ismételten terjesszék elő.
Az „Út a munkához” program keretében lehet biztosítani a jogszabályi feltételeknek megfelelő személyek közcélú foglalkoztatását. Ahhoz, hogy a
programban alkalmazott munkavállalók
támogatott formában legyenek foglalkoztatva, az Önkormányzatnak tervet
kell készítenie és a Magyar Államkincstárnak benyújtani. Ezt a tervet a
képviselők megtárgyalták és módosításokkal elfogadták.
Az óvoda- és bölcsődevezető kinevezésben meghatározott idő eltelt, ezért
a képviselőtestület a vezetői állásra pályázatot írt ki.
A Napfény Óvoda homlokzatának
felújítására és a Kövy Sándor Általános
Iskola vizesblokkjának felújítására
szolgáló, egyenként mintegy 22 milliós
nagyságrendű pályázatok beadását támogatta a testület.
Az önkormányzat kintlevőségeinek
behajtásáról szóló tájékoztatót módosítá-

sokkal elfogadták a képviselők. Felkérték
a polgármesteri hivatalt, hogy dolgozza ki
a területen dolgozó köztisztviselőkre vonatkozó ösztönzőrendszert. A meglevő
követelésállomány engedményezés útján
történő érvényesítését illetve egy adósságbehajtó cég bevonását is szükséges
megvizsgálnia az apparátusnak.
A gyógyfürdőt a képviselő-testület
döntése értelmében április 1-jétől a
Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. üzemelteti.
A közoktatási esélyegyenlőségi tervet megvitatták, s az abban foglaltakat
elfogadták a képviselők. A terv felsorolja mindazon problémákat és teendőket, amelyek a közoktatás fejlesztését,
javítását teszik lehetővé az elkövetkező
fejlesztési időszakban.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata alapján a testület a második gyermek háziorvosi körzet feladatellátására kiírt pályázat nyertesének
Dr. Síróné Balogh Andreát választotta.
Az elkövetkezendő időszakban a gyermekorvosi praxis beindításához, gyakorlásához szükséges teendőket fogják
egyeztetni. A tárgyi feltételek megteremtése és működési engedélyek beszerzése valamint a finanszírozási szerződések megkötése után kezdődhet
meg a rendelés.
Dr. Sós Csaba

Köztisztasági felhívás

Tájékoztató

A Polgármesteri Hivatal felhívja a
Tisztelt Ingatlantulajdonosok, -használók figyelmét az Önkormányzat
10/2004. (IV.30.) Ök. sz. rendeletének
betartására, mely a helyi környezet és
természet védelméről szól.
A rendelet előírja, hogy a város területén lévő ingatlanok tulajdonosai,
használói kötelesek az ingatlanukat
rendben tartani, gyomtól, hulladéktól
megtisztítani valamint gondoskodni az
ingatlanok előtt lévő járdaszakasz folyamatos tisztán tartásáról, a járda melletti zöld sáv illetve vízelvezető árok
esetén az úttestig terjedő teljes terület
gyomtalanításáról. Kötelesek a járdaszakasz melletti átereszeknek, árkoknak, csatornanyílásoknak hótól, jégtől
és más lefolyást gátló anyagoktól való
megtisztításáról gondoskodni.
Amennyiben a tulajdonos, illetve
használó saját maga – akár egészségügyi,
akár más okból – nem tudja elvégezni a
munkát, akkor is gondoskodnia kell annak elvégzéséről. A közterület-felügyelet
által ellenőrizteti a hivatal az előbb említett rendeletben leírtak betartását.
Ezúttal is számítunk a lakosság
együttműködésére a szép városkép kialakításában.
Polgármesteri Hivatal

az Európai Parlament tagjainak választásáról

Allergológiai
szakrendelés
Allergológiai szakrendelés lesz április
30-án (csütörtökön) 14 óra 30 perctől a
központi orvosi rendelőben (Fő út 141.).
Rendel: dr. Takács Erzsébet tüdőgyógyász-allergológus szakorvos. Új páciensek fogadása, régi betegek kontrollvizsgálata. Háziorvosi beutaló szükséges.
Behívás érkezési sorrendben.
Dr. Sutus Lenke

Tisztelt Választópolgárok! Az Európai Parlament tagjainak választására június 7-én kerül sor. A választópolgárok
a névjegyzékben szerepelnek, ezért választójogukat illetve szavazási szándékaikat nem kell külön jelezni.
A választás pontos időpontjáról és
helyéről április 6-tól 10-ig postai úton
értesítést kapnak a választók. Az Európai Unió más tagállamainak magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgárait az Országos Választási Iroda
március 1-jéig levélben tájékoztatta.
Amennyiben az uniós polgár az uniós
polgárok nyilvántartásában nem szerepel, április 30-ig kérheti a lakóhelye
szerint illetékes Választási Iroda vezetőjétől (jegyző) a névjegyzékbe való
felvételét.
A magyar állampolgárok a névjegyzékből való kihagyás vagy névjegyzékbe történő felvétel miatt április 8-tól
április 15-én 16 óráig tehetnek kifogást
a Helyi Választási Iroda vezetőjénél, hiszen a névjegyzék április 8-tól április
15-ig közszemlére lesz téve a Városháza 2. sz. szobájában.
Aki a választás napján külföldön tartózkodik, május 22-ig kérheti a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét.
(Szavazni az európai országokban a
külképviseleteken június 7-én helyi idő
szerint 6 és 19 óra között, az amerikai
kontinensen létesített külképviseleteken
pedig június 6-án helyi idő szerint 6 és
19 óra között lehet).
A választás napjáig munkaidőben a
helyi okmányirodában választási információs szolgálat működik. A választás
napján Helyi Választási Bizottság nem
működik. A helyi választási irodák látják el a választás előkészítésével, lebo-

nyolításával kapcsolatos szervezési feladatokat.
A Helyi Választási Iroda tagjai:
Kalmár Erzsébet, a Helyi Választási Iroda vezetője
Katonáné dr. Weinémer Valéria
Jakabné Beke Gyöngyi
Székelyné Nagy Annamária
Tóthné Csetneki Ilona, a HVI munkatársai.
A listát állító pártok a választási bizottságok megbízott tagjait (delegáltak)
május 29-én 16 óráig jelenthetik be a
Helyi Választási Iroda vezetőjénél.
A szavazás június 7-én 6-tól 19 óráig
a következő szavazókörökben történik:
1. sz. szavazókör: Ady Endre u. 10.
(Művelődési Központ)
2. sz. szavazókör: Fő út 50. sz. (Szociális Szolgáltató Központ)
3. sz. szavazókör: Kossuth u. 8. sz.
(1. sz. Óvoda)
4. sz. szavazókör: Puskin u. 13. sz.
(3. sz. Óvoda)
5. sz. szavazókör: Tolbuhin u. 1. sz.
(Általános Iskola)
6. sz. szavazókör: Fő út 179. sz.
(2. sz. Óvoda)
7. sz. szavazókör: Fő út 133. sz.
(Kövy S. Általános Iskola)
A szavazóköri jegyzőkönyvek egy
példánya a Helyi Választási Irodában
június 10-én 16 óráig megtekinthetők.
Az Országos Választási Bizottság a választás eredményét legkésőbb június
13-án állapítja meg.
Kalmár Erzsébet,
a Helyi Választási Iroda vezetője
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Pályázati
felhívás
Nádudvar önkormányzatának oktatási, kulturális és sportbizottsága pályázatot hirdet a település közösségi, kulturális életének, szabadidősportjának
támogatására. Pályázhatnak a helyi civil szervezetek, egyházközségek, művészeti csoportok, tevékenységi körök,
magánszemélyek. Támogatott pályázati
célok:
– az önszerveződő közösségek működése
– önszerveződő közösségek által
szervezett programok, rendezvények (a
bizottság kiemelten támogatja azokat a
programokat, rendezvényeket, amelyek
a település egészének kínálnak programot)
A pályázat összkeretösszege 900 000
Ft. A benyújtás határideje és helye: április 24. (péntek) 12 óra; a pályázatot
postai úton vagy személyesen zárt borítékban kell leadni a Városháza 3-as
számú irodájában. Az adatlap beszerezhető és bővebb felvilágosítás kérhető
Ferenczikné Karacs Angelikától, a polgármesteri hivatal munkatársától az
54/529-010 telefonszámon.

Biztonságosabb
lesz
a 4. számú főút
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megerősítik a
4. számú főút két szakaszának
burkolatát. A Hajdú-Bihar megyei
szakasz támogatási szerződését s
a nyírbogdányi szakaszét egyaránt
aláírták. A két, több mint 8,9 milliárd forint összköltségvetésű projekt 2010 őszére készül el. A
4. számú főút Magyarország leghosszabb és legterheltebb főútja.
Az úton nagy a személy- és teherforgalom, a balesetek aránya országos viszonylatban is magasnak
tekinthető.
A 2008 nyarán elkezdett és
2009 októberében befejeződő első
ütem összköltsége 2,8 milliárd forint. A projekt összköltsége 5,6
milliárd forint, az uniós támogatás
100%-os.
A 4. számú főút Hajdú-Bihar
megyei szakaszán megvalósuló
uniós fejlesztésekről írtak alá támogatási szerződést. A projekt keretében a már 2003-ban megépült,
Hajdúszoboszlót elkerülő szakaszig kell a 11,5 tonnás tengelyterhelésre való megerősítést elvégezni, a 2x1 sávos szakasz hossza
26 km. A megerősítés mellett 4
csomópontot és közvilágítási hálózatot építenek ki, valamint a Keleti-főcsatorna hídjának felújítását
is elvégzik.
A 2009 őszén kezdődő beruházás összköltsége 3,3 milliárd forint, melyből 2,8 milliárd forint az
uniós támogatás. A forgalomba
helyezés várható időpontja 2010
nyara.
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Húsvéti szokásaink
Szerkesztőmtől – mint utóbb kiderült
– igen nehéz feladatot kaptam; fel kellett volna kutatnom a nádudvari húsvéti
szokásokat. Ám olyan karakteres hagyományokra, mint például a mezőkövesdi matyó húsvét, vagy még inkább a
hollókői kútvízi locsolkodás, nem leltem (ha valaki tud hasonló helyi jellegzetességről, jelezze a szerkesztőségnek).
Kit is kérdezhettem volna szép emlékekről, ha nem a szépkorúakat? Az
Őszirózsa Nyugdíjasklubba a soros öszszejövetel végére érkeztem. A férfiak
kissé szégyenlősen emlékeztek vissza
régmúlt húsvétok locsolásaira, mikor a
rokonokat, utcabelieket öntözték, hol
kútvízzel, hol rózsavíznek „csúfolt”
szappanos vízzel, de mára már ők is
megszelídültek, már csak kölnivizet
használnak, azt is csak mértékkel. A
legszebb húsvéti memoárt Bonczás
Sándornétól kaptam, aki a nagymamától hallotta, s mindkét fiával meg is tanította, akik sosem vallottak vele szégyent locsolkodáskor:
Azt hitted, hogy húsvét napján
szárazon maradsz?
Meglocsollak kölnivízzel,
akárhogy is szaladsz!
Kölnivíz van az üvegemben.
Jaj, de illatos!
Dehogy hideg! Dehogy csípős!
Ne félj, aranyos!
Ha nem hiszed, fussuk ezt a fát körül!
Tudom, a szíved titokban örül,
Mint friss harmatnak nyíló rózsaszála.
Mondd csak, ezek a tojások
kire várnak máma?
Látom, kis kosárkád
éppen azzal van tele.
Hányat kapok belőle, enyém lesz-e fele?
Csilingel a harangvirág,
fehér lepke száll,
Piros tojást osztogat
egy gyönyörűszép lány.
Évszázados emléklap
Édesanyjuk tojást, sonkát főzött, azzal várták a fiúkat, de a leányok elbújtak a sutba, hogy előbb anyjukat locsolják meg a legények. Gyakran
locsolták őket előbb vízzel, s csak aztán

rózsavízzel – emlékeztek még indulófélben a nyugdíjas hölgyek.
A Szociális Szolgáltató Központ
„napközis” nyugdíjasai már felkészülten, régi ünnepi fotókkal, lapokkal vártak. Volt rá idejük – késtem egy hetet a
meglátogatásukkal. Szatmári Jánosné
1946-ra emlékszik vissza: ők, lányok,
még feküdtek az ágyban, mikor a fiúk
már az ajtón dörömböltek, de az anyjuk
kiszólt, alszanak még a „lyányok”! –
Hát keltse fel őket! – S biz’ addig nem
is tágítottak, míg sikerrel nem jártak, de
volt, hogy tréfából a padra bújtak a locsolók elől. Húsvét ide vagy oda, a
kútra is muszáj volt menni vízért, de akkor nem volt aztán kegyelem, az erős
fiúk elvették a lánytól a vedret, kannát,
s locsolták, ahol érték, még a feje búbja
is vizes lett.
Rózsavíz üvegben, lekötve ruhával,
az volt a módi egykor – emlegeti többek
között Király Istvánné Marika néni, aki
a padláson kotorászva tucatnyi szebbnél-szebb régi míves képeslapot mutat
a társaságnak. Megkeressük a postabélyegző alapján a legrégebbit, az már
több mint kilencven esztendős: 1918.
március 29-i a pecsét rajta.
Még az idő is jobb volt
A 74 éves Bényei Antalné három évtizede, mikor az unokái még kicsik voltak, a fű közé bújtatta a csoki nyuszit
meg a hagymahéjjal színezett főtt tojást. Nagy élmény volt a keresés, de
még nagyobb, mikor rátaláltak.
Régen még az idő is jobb volt –
nosztalgiáznak –, sütött a nap, lágy tavaszi szellő hozta a friss virágillatot a
kertekből. Most meg? Idén is esőt jósolnak. Volt, akikhez minden húsvétkor
cigányasszony járt, s a ház gerendája
alatt kért áldást az ott lakókra. A jóravaló asszony kötényét mindig megtöltötték krumplival, borsóval, savanyú káposztával, pedig a háziak se voltak
gazdagok, de jó szívvel adták.
Az akkori cigányok még a hagyományokat ápolták, Istenhívők voltak, nem
úgy, mint ma – bizonygatják a hölgyek.
Érdekes, a férfiak itt is szótlanabbak.
Szöveg és fotó: Marján László

Ikerlányokat öntöz a Marján-gyerek

Brixen-Bressanone-i látnivaló

Tanulmányúton Dél-Tirolban
Március 29-én indultunk a kora reggeli órákban autóbusszal Dél-Tirolba, tanulmányozni, hogyan működik gyakorlatban a Turisztikai Desztináció Menedzsment (földrajzilag lehatárolt vendégfogadó terület) munkaszervezete. A
programon negyvenketten vettünk részt
az Észak-Alföld régióból. A bihari és
sárréti kistérséget Beke Imre polgármester és Boros Erika képviselte.
Tizenhét órán át tartó utazás után
megérkeztünk Neustift településre, ami
Brixentől 2,5 km-re található. Az utolsó
kilométereket már igen nehezen bírta a
csapat, ami nem csoda, hisz utaztunk
esőben, hózivatarban egyaránt.
Harmincadikán reggeli után utaztunk
Bolzanóba, a tartomány fővárosába, a
BIC-HAUS központba, ahol meghallgattuk Dr. Daniel Marco Campisi előadását. Az úr a St. Gallen-i Egyetemen a
turizmus-struktúraváltás fejlesztési szakértője. Ezt követően beszélgetés és konzultáció következett Hans Jörg Dariz úrral, a Dél-Tiroli Szálloda és Vendéglátóipari Szövetség elnökével. Délután Herr
Josef Gargitternek, az IdeálNet ügyvezetőjének bemutató előadása hangzott el.
Az előadás után – visszautazás közben – Birex-ben megálltunk egy kis városnézésre. Érdekes volt látni a pálmafákat, a nyíló virágokat, a virágba borult
fákat a havas hegyek előtt. A szállás-

helyre való érkezés után közös vacsora
és egyéni program várt ránk. A szállodában csaknem mindenki igénybe vette a
wellness szolgáltatásokat.
Másnap, kedden inkább a gyakorlati
tapasztalatok szerzésén volt a hangsúly.
Tapasztalhattuk a helyi és a térségi desztinácó menedzsment szervezet, a települési turisztikai egyesület valamint a térségi szövetség feladatait és működését a
gyakorlatban. Kísérőnk Dr. Peter Righi,
az Eisacktal-i Turisztikai Szövetség igazgatója volt . Ő előadást is tartott a térségi
turisztikai desztináció menedzsment
szervezet működéséről, szakmai munkájáról. Megnéztük Brixen-Bressanone
turisztikai látványosságait valamint a
Neustift kolostort, mint egy „élő”, működő történelmi vonzerőt és az együttműködés példáját. Programzárásképpen
a látottakat valamint a hallottakat értékeltük és megbeszéltük a szakmai tanulságokat a program szervezőivel, a TDM
Consulting Kft. képviselőivel.
Április elsején indultunk haza, persze
az út most is hosszú és fárasztó volt.
Cserébe viszont szép havas hegyeket láthattunk. Ausztriában a Bodeni-tónál álltunk meg pihenni. A csaknem 17 órás,
fárasztó utazás ellenére azonban biztos,
hogy valamennyien hasznos és tanulságos tapasztalatszerzésen vehettünk részt.
Szöveg és fotó: Boros Erika

Tettünk az egészségünkért
Március 19-én, csütörtökön a hajdúszoboszlói Igazgyöngy Közhasznú
Egyesület szervezésében „Tegyünk az
egészségünkért!” címmel állapotfelmérést, kezeléseket végeztek a szakemberek a nádudvari művelődési központban. Deklarált cél a betegségek megelőzése, az egészség megőrzése, a személyiség harmóniájának elősegítése,
mert bárkiből lehet értékes ember, mint
amikor az egyszerű porszem, ha megfelelő kagylóba kerül, idővel gyönyörű,
egyedi igazgyönggyé válik. A rendezvény elején nem sok érdeklődő volt, de
ahogy telt az idő, egyre többen merészkedtek a terembe.
A következő szolgáltatásokat lehetett
kipróbálni:
– Aurafotózás (láthatóvá teszi a testen
átáramló energiát. Az aura színéből, méretéből és alakjából következtetni lehet
az ember általános állapotára, mérhetővé
válik az aura és a csakra egyensúlya).
– Állapotfelmérés (dr. Josef Jónás által kidolgozott módszer, mely a szervezet ásványi anyagainak és vitamintartalmának mérésére, hiánypótlására,

méregtelenítésére valamint gócok feltérképezésére irányul).
– Biorezonanciás állapotfelmérés és
kezelés (prof. Dr. Nelson nevéhez fűződő eljárás és gyógymód. A test sejtszintű feltérképezése számítógépes
módszerrel, elektródákon keresztül. Hatékonyan segít asztmás, allergiás, gombás és egyéb betegségek esetén).
– Kineziológia (dr. John F. Thie által
kidolgozott módszer, mely a fizikai,
pszichikai és a szellemi egészség
egyensúly megtartását és visszaszerzését szolgálja. A testben fellelhető blokkok feloldására a szervezet öngyógyító
folyamatait aktivizálja).
– Számmisztikai elemzés (lehetőséget nyújt arra, hogy a születési dátumunk és nevünk segítségével betekintést nyerhessünk ebbe az ősi misztériumba, és megláthassuk, mi az a picinyke részlet, amit nekünk ebből az
egészből fel kell vállalnunk. Az emberiség nagy részének problémája, hogy
más szerepet akar játszani, mint ami valójában sajátja).
Boros Erika
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Jövőre lassan javulni fog a helyzet
Beszélgetés Erdős Mihállyal, a PSZÁF főigazgató-helyettesével
A nádudvari származású Erdős Mihályt, a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletének (PSZÁF) főigazgató-helyettesét kérdeztük kedves szülővárosáról, városunkról, munkájáról és a pénzügyi válságról.
– Kérem, meséljen egy kicsit a nádudvari kötődéséről!
– Ugyan Debrecenben születtem, de
szülővárosomnak Nádudvart tekintem.
Itt nőttem fel, itt élnek a szüleim, a nővérem családja, nagybátyám, unokatestvérem családja, valamint még több rokon és barát. Itt jártam általános
iskolába, s alapító tagja vagyok egy nádudvari alapítványnak. A mai napig úgy
érzem, hazajövök ide, amikor a feleségemmel és két kislányommal eljövünk a
szülői házhoz.
– Tehát a mai napig erős a kötődése
városunkhoz. Mit jelent Önnek ezek után
Nádudvar?
– Rengeteget. A családomat, akik
mindent megtettek azért, hogy boldog
gyerekkorom legyen, és csak a tanulással kelljen törődnöm. A tanáraimnak,
Papp Mihálynénak, a Dékán házaspárnak, Kerti Józsefnének, a polgármester
úrnak, Beke Imrének, valamint a többi
tanáromnak nemcsak a tudásom megalapozását köszönhetem, hanem a legfontosabb erkölcsi és etikai értékek megtanulását. A felejthetetlen nyarakat,
amikor egész nap a strand, a kézilabdaés a teniszpálya között ingáztunk a barátokkal, majd este ugyanezt csináltuk a
művelődési ház, a „Rezes” és a többi
szórakozóhely között. A református
templomban volt az egyházi esküvőm. A
mai napig szinte naprakész vagyok az itteni eseményekről a családom, illetve az
Önök lapja révén. Tudom, mi történt a
képviselőtestületi üléseken, megvettem
az összes, Nádudvarról szóló könyvet és
kiadványt, olvasom Nádudvari Nagy János verseit, szurkolok Krucsó Zsoltnak,
a focistáknak és a kézilabdásoknak,
Nagy Kornélnak, Lókodi Gergőnek, no
meg Szatmári Janinak és a többieknek.
Apósommal, aki Hajdúnánáson lakik
anyósommal, mindig azon versengünk,
melyik településnek van színvonalasabb
kiadványa, szebb karácsonyi feldíszítése, s melyik fejődik jobban. Mai napig
együtt nyaralunk a nádudvari barátokkal.
Higgye el, bárhol is járok a világban, az
USA-tól át Anglián keresztül, egészen
Kínáig, mindig megy két sms Nádudvarra: „Megérkeztem. Minden rendben.”
Amerikából indult
– Ha ennyire nádudvarinak érzi Magát, miért nem lakik itt?
– A titkos tervem az, hogy majd
nyugdíjasként ide költözünk, de most
még ez nem így van. A Kossuth-gimnázium és a Közgáz elvégzése után – ahol
ma már tanítok is –, a szakmám szerint
Budapesten tudtam a legjobban elhelyezkedni. Dolgoztam kis könyvvizsgáló
cégnél, nagybanknál is, de most egy
ideje, 2001 óta, a pénzügyi felügyeleten
ragadtam le. Különböző pozíciók betöltése után, 2007. július 1-jétől vagyok
főigazgató-helyettes, s képviselem hazánkat az EU felügyeleteinek banki bizottságában, s vezetek egy pénzmosási

Erdős Mihály (Fotó: Magánarchíum)
munkacsoportot. Valamennyi magyarországi pénzügyi intézményt, bankot, biztosítót, nyugdíjpénztárat, brókercéget,
takarékszövetkezetet, stb. engedélyezünk és folyamatosan ellenőrzünk. Kivizsgáljuk a hozzánk beküldött panaszokat, tájékoztatókat teszünk közzé, hogy
az emberek megalapozottabb pénzügyi
döntéseket tudjanak hozni.
– Gondolom, a mostani válságos időszakban rengeteg a munkájuk. Honnan
indult el a válság, s miként jutott el hozzánk?
– Nagyon egyszerűen fogalmazva: a
világ tovább nyújtózkodott, mint ameddig a takaró ért. A válság Amerikából indult, ahol az alacsony kamatok miatt olcsón adtak, vettek fel hiteleket lakásfedezet mellett az emberek, a végén már
olyanok is, akiknél látszott, hogy nem
fogják tudni visszafizetni azt. A bankok
ezt a hitelkövetelést eladták a világ különböző részén lévő befektetőknek. Aztán emelkedtek az amerikai kamatok, sokan nem tudták visszafizetni a hiteleket,
s így ezek az eladott követelések is bebuktak, hatalmas veszteségeket okozva
bankoknak, biztosítóknak, befektetői cégeknek. A végső eredmény, hogy megdrágult a pénz, már semmilyen intézmény nem bízott abban, hogy ha
kölcsönt ad a másiknak, azt vissza is
fogja tudni kapni, a hitelek felvétele
megdrágult, s így az egész világgazdaság növekedése lelassult. Ebben a helyzetben a befektetők távol tartják magukat az olyan helyektől, ahol kockázatot
látnak. Nálunk a magas államadósságot
találták meg, s ezért kellett a helyzetet
stabilizálni egy IMF-, Világbank-, Európai Unió-hitelcsomaggal.
– Az emberek azt tapasztalják, hogy
munkahelyek szűnnek meg, szinte lehetetlen hitelt felvenni, s akinek devizahitele van, annak nagyon megnőtt a törlesztő rész. Van valamilyen lehetőségük
az embereknek, ami segíthet ilyen helyzetben?
– A válság hatására sajnos sokan
vesztik el a munkájukat, a fizetőképességüket valamint a devizahiteleknél a forintgyengülés jelentős törlesztőrészemelkedést eredményez, amelyet lehet,
hogy az ügyfél már nem tud kifizetni. Tizenegy bank ez év végéig külön díj fel-

számítása nélkül lehetővé teszi a hitelszerződések átütemezését, meghosszabbítását, a devizahitelek átváltását forinthitelre, vagy átmenetileg a törlesztőrészletek csökkentését. Ezekkel a lehetőségekkel már több ezren éltek. Március
2-án fogadta el a parlament az állami áthidaló hitelekről szóló törvényt. Eszerint
bármely banktól áthidaló hitelt vehet fel
az, aki nem tudja törleszteni lakáskölcsönét. Az áthidaló hitelért két évig sem
tőkét, sem kamatot nem kell fizetni. Ezt
a segítséget viszont kizárólag azok vehetik igénybe, akik önhibájukon kívül
2008. szeptember 30. után vesztették el
az állásukat.
– A betétek miatt is sokan aggódnak.
Mi védi ezeket a megtakarításokat?
– Szigorú jogi szabályozás és folyamatos felügyelés veszi körbe a bankokat
azért, hogy biztonságos legyen a működésük. Olyan figyelőrendszert alakítottunk ki, aminek a révén azonnal látjuk a
banki problémákat és tudunk intézkedni.
A hazai válság kezdetekor (2008 októberében) az első intézkedések egyike
volt, hogy az Országos Betétbiztosítási
Alap (OBA) jogszabályban rögzített 6
milliós értékhatárát felemelték 13 millióra, emellett a kormány korlátlan garanciát vállalt a betétekre. Az OBA lép be
abban az esetben, ha egy bank netán nem
tudna fizetni: itt több mint 80 milliárd forint van. Egyetlen EU-ország sem engedheti meg magának, hogy ne biztosítsa eléggé a betéteit. Van olyan törvény
is, amely alapján az állam tőkét tud adni
bajba jutott bankoknak és garanciát biztosítani az ő hitelfelvételükre.
Nem szabad kapkodni
– A gyorskölcsönt nyújtó cégek
mintha kihasználnák az emberek nehéz
helyzetét. Ezt hogyan ítéljük meg, mit lehet tenni?
– Kétségtelen, ha nehéz hitelt kapni a
bankoktól, akkor az emberek a könynyebb utat választják, a feltételekhez alig
kötött, minimális hitelbírálatú gyorskölcsönöket vesznek fel. A gyorskölcsönök
viszont drágák, magas a hiteldíj (THM:
200-400 százalék). A gyorskölcsönt magas kamattal nyújtó pénzügyi vállalkozások (Provident, Athlon, KáPé) felügyeleti engedéllyel működnek, s
betartatjuk velük a törvényeket. A magyar hitelintézeti törvény vagy más jogszabály viszont nem rögzít kamatplafont, ilyet tehát a PSZÁF egyelőre nem
tud betartatni. Gyorskölcsönt jellemzően
a legszegényebb rétegnek nyújtanak.
Kérdés, hogy akik számára alternatívaként csak az uzsorás magánszemélyek
kölcsönei jöhetnek szóba, mennyire képesek visszafizetni ezeket a hitelterheket. A konkrét esetekben a nyomozó
szerveknek és a bíróságoknak kell eldönteniük azt, hogy az uzsorás szerződés (egyoldalú, aránytalan szolgáltatás,
a másik helyzetének kihasználására irányuló) fogalma megállapítható-e, ami
márciustól már egyébként büntethető is.
Fontos, hogy az ügyfelek a szerződéskötés előtt alaposan ismerjék meg a szerződéses feltételeket.
– Mi a helyzet a nyugdíjpénztárakkal?
Látva a negatív hozamokat, mit tegyenek
a pénztártagok?

– A pénzügyi válság miatt a nyugdíjpénztárak is komoly értékvesztést könyveltek el, mert a pénztártagok pénzét értékpapírokba fektetik, amelyek árfolyama jelentősen csökkent. Most
ijesztő (–10 és –20 közötti) tavalyi hozamokat lehet látni. A válságtól függetlenül, mindenkinek célszerű megnézni a
saját pénztára hozamait és költségeit,
majd összehasonlítani a többiekével,
adott esetben váltani. A felügyelet honlapján a hozamadatok megtalálhatók.
Kerülni kell viszont a kapkodást, hiszen
ezek az intézmények hosszútávra fektetnek be, mert a nyugdíjas időszakra kell
megfelelő hozamot elérniük. Figyelembe kell venni, hogy ha valaki kilép,
átlép, akkor realizálja a veszteséget, míg
hosszabb távon a részvények árfolyama
változni fog, és évek múlva „ledolgozhatja” a mai veszteségeit. Azok a magánnyugdíjpénztári tagok, akik közel vannak a nyugdíjkorhatárhoz, 2012. december 31-ig visszaléphetnek az állami
nyugdíjrendszerbe, ha tíz évnél kevesebb
pénztári tagsággal rendelkeznek, és a tbnyugdíj negyedénél kevesebb lenne a
magánpillérből származó nyugdíjuk.
– Ha jól értem, akkor Önökhöz lehet
fordulni, ha valakinek valamilyen pénzügyi intézménnyel kapcsolatos panasza
van?
– Ha az ügyfél nem tudta rendezni
problémáját az adott pénzügyi intézménnyel, akkor fordulhat a felügyelethez, békéltető testülethez, illetve bírósághoz. A felügyelethez írásban, telefonon, személyesen bejövő panaszok
száma a pénzügyi válság hatására ugrásszerűen nőtt. Idegesebbek az ügyfelek, ami érthető is, hiszen például a devizahitelesek terhei jócskán növekedtek.
Azok a panaszok vannak túlsúlyban,
amelyekben az ügyfél úgy érzi, hogy
nem kapott elég információt. A PSZÁF
törvénysértés esetén megbírságolja,
szankcionálja a pénzintézetet, de fontos
tudni, hogy a panaszos és a pénzintézet
közötti jogviszonyt a PSZÁF eljárása
nem tudja megváltoztatni. Jogvita esetén
békéltető testületek is tudnak segíteni
(ezek listáját, elérhetőségét meg lehet találni a PSZÁF honlapján is), hogy ne
kelljen a bíróságok hosszú és költséges
ítélkezését kivárni.
– Mire lehet számítani a jövőben?
– Egy ideig még nem lesz könnyű, de
elemzők szerint 2009 végére leszünk túl
a pénzügyi válság legnehezebb részén,
és ezt követően már lassan javulni fog a
pénzügyi szektor teljesítménye is. A
bankok még egy ideig a szokásosnál jóval óvatosabban, körültekintőbben hiteleznek. Nem könnyen, de egyszer túl fogunk jutni az általános bizalmatlansági
fázison.
– Mikor járnak legközelebb Nádudvaron?
– Áprilisban biztosan. S lehet, hogy
akkor megkeresek néhány illetékest egy
régi ötletem megvalósításához: egy kéthetes, nyári, ingyenes életre nevelési előadássorozathoz, amelyet barátaim, ismerőseim tartanának nádudvari középiskolásoknak egyszerű pénzügyi, jogi,
gazdasági, életviteli, továbbtanulási stb.
témákban.
Hassó Adrienn
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Jelentkezés
a művészeti iskolába

VENDÉGCSALOGATÓ

Miért éppen Kőszeg?
A történelmi kisváros, ahol a becsületkasszák még ma is működnek!
Az osztrák határszakasz mellett, a Dunántúl
legmagasabb
pontja (Írottkő,
883 m) közelében, Vas megye
északnyugati
csücskében található Magyarország egyik legszebb kisvárosa, a 12 000 lakosú
Kőszeg. A város a régióba érkező turisták kedvelt idegenforgalmi célpontja.
Európai hírnevét 1532-ben, a Bécs elfoglalására felvonuló Szulejmán szultán félelmetes török seregének feltartóztatásával érdemelte ki.
A kőszegi hősök tiszteletére minden
nap 11 órakor megszólalnak a város harangjai.
Kulturális örökség

Az új Főtér látképe

Kőszeg ötödik az ország műemlékekben leggazdagabb városainak sorában, ahol szinte valamennyi építészeti
stílusirányzat megjelenik. A páratlan
történelmi és kulturális örökség vonzó
turisztikai kínálat: a látogató a történelem szereplőjévé válhat, és megízlelheti
letűnt korok hangulatát. A történelmi
városmag építészeti emlékei, a hangulatos utcák, az emberléptékű város harmonikus egysége magával ragadja a városba érkező turistát.
A négy saroktornyos, XIII. században épült Jurisics- vagy Eszterházy-vár
a várost védő erődítményrendszer legfontosabb része, mai alakját az 1777-es
tűzvész után nyerte el. A Vármúzeumban megtekinthetők az ostrom fegyverei, Kőszeg város történeti emlékei, a
maga nemében egyedülálló Szőlő Jövésnek Könyve, illetve a XIX. században alakult művészeti civil szervezetek
relikviái. A belső várudvar a Kőszegi
Várszínház népszerű nyári előadásainak helyszíne. Innen betérhetünk a
Gyógy- és Fűszernövénykertbe, ahol
több mint száz gyógy- és fűszernövény
illata csábítja az arra járót. A külső vár
legnagyobb bástyája az Öregtorony
vagy Zwinger.

Pompás késő-reneszánsz és barokk
műemlékek veszik körbe a város régi
vásárterét, a mai Jurisics teret. Itt található Kőszeg egyik legértékesebb épülete, a XV. században épült Városháza.
A tér szemközti oldalán áll a homlokzati díszítéséről elnevezett Sgraffitósház, illetve a jezsuiták faragott patikabútorát őrző Arany Egyszarvú Patikamúzeum emeletes épülete. A Postamúzeumban a világ postásairól készült bélyegeket, Európa postaútjait valamint
Kőszeg postatörténetét bemutató kiállításokat láthatunk. A Jurisics tér hangsúlyos épülete a több stílust ötvöző
Szent Imre-templom, illetve a város
legrégibb temploma, a Szent Jakabtemplom. Fából készült Madonna
szobra a XV. század remeke, belső falán a Palástos vagy Köpenyes Madonna
freskója látható. A város egykori Alsó
kapuja helyén a török ostrom 400. évfordulójára épült fel a Hősök tornya.
Szomszédjában, a késő reneszánsz Tábornokházban a Városi Múzeum céhtörténeti emlékeket és kőszegi kismesterségeket bemutató kiállítása fogadja a
látogatót.
A Hősök tornya alatt áthaladva a felújított Fő térre érünk. A teret csodálatos
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üvegablakaival, neogótikus pilléreivel
az 57 méter magas Jézus Szíve-plébániatemplom uralja.
A kőszegi borkultúra méltó hirdetője
a Kőszegi Borok Háza. Kiállítása bemutatja a város szőlő- és bortörténetét,
a bortermelés hagyományos eszközeit
és persze a borkóstoló sem maradhat el.
Határtalan természet
Térségi összefogással, a Kőszegihegység jellegzetes természeti és kulturális kincseinek bemutatására és megőrzésére kőszegi központtal jött létre
hazánk első natúrparkja, az Írottkő Natúrpark. A természeti értékek megismerését kiépített tanösvények segítik a
Chernel kertben, a Királyvölgyben és a
hegység más pontjain. A Hétforrás, az
Írottkő- és az Óház-kilátó, a Stájer-házak vagy az évezredek óta lakott Szent
Vid-hegy a bakancsos turisták kedvelt
célpontjai. A túrák átvezetnek Ausztriába, és a Natúrpark osztrák oldalán
folytatódnak. A hosszú túrák után a rohonci Faludi-völgy tiszta vizű tavában
megmártózva lelünk felüdülést. A
Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontban megismerkedhetünk
a Kőszegi-hegység jellegzetes élővilágával, az interaktív kiállítótérben a látogatók játékos formában találkozhatnak a természettel.

Az Ady Endre ÁMK Alapfokú Művészeti Iskolája felvételt és beiratkozást
hirdet a 2009/2010-es tanévre. Zeneművészeti tagozaton választható hangszerek: zongora, gitár, furulya, fuvola,
klarinét, fagott, szaxofon, vadászkürt,
tenorkürt, trombita, szintetizátor, ütőhangszerek, citera, zeneóvoda.
Táncművészeti tagozaton: társastánc, modern tánc, néptánc (óvodások
jelentkezését is várjuk).
Képző és iparművészeti tagozaton
tanulható művészeti területek: kerámiafazekas, grafika.
A felvételi és beiratkozás időpontja:
június 2-3. (kedd, szerda) 10 és 17 óra
között. A beiratkozás díjköteles. Öszszege 700 Ft, amely tartalmazza a tájékoztató füzet és a művészeti iskola adminisztrációjához szükséges nyomtatványok árát. A jelentkezési lap letölthető a www.adyamk.hu honlapról, alapfokú művészeti iskola címszó alatt a beiratkozásra kattintva.
Kiss László,
az Alapfokú Művészeti Iskola
vezetője

Három életet ment
meg, aki vért ad
A hagyományoktól eltérően március
20-án köszöntötte a vöröskeresztes
alapszervezet a véradókat a művelődési
központban. Ünnepi beszédében Juhász
Sándor egészségügyi bizottsági elnök
külön megköszönte valamennyi véradó
önfeláldozását, önzetlenségét, azt a
gesztust, amellyel karjukat nyújtják, s
vérüket adományozzák a rászorulóknak. Kérte, hogy segítsék továbbra is
„gyávább” embertársaikat is, akik félnek a tűszúrástól, a véradástól. Ludmanné Papp Ilona képviselő szintén az
elismerés szavait tolmácsolta. A Napsugár mazsorett-csoport és a Kéknefelejcs citerazenekar műsora után köszöntötték a jubiláns véradókat. A
hatvanszoros véradó Kiss Antal és Komán Nagy Imre, a hetvenszeres Lovas
Imréné és Hornyák Sándor a területi ünnepségen vették át jutalmukat. Az ünnepség után, a március 30-i véradáson
rekordot döntöttek a nádudvari véradók:
százegyen jelentek meg, s közülük tizennégyen először adtak vért!
Dr. Sutus Lenke

Kulturális rendezvények

Az Írottkő kilátó

Kőszeg és a Natúrpark egész évben
bőséges rendezvénykínálattal várja vendégeit. A rendezvények középpontjában
a történelem, a kultúra, a sport és a helyi termékek állnak. A beszédes elnevezések, mint Szőlő Jövésnek Könyve,
Kőszegi Várszínház, Kőszegi Szüret,
Ostromnapok, História Futás, Orsolyanapi vásár, Márton-napi újborköszöntő,
Kőszegi Ádvent, Kőszegi Borbál,
mind-mind bőséges élménykínálatot,
kulturális és gasztronómiai csemegéket
takarnak. Évszázadok kultúrájával, és
tisztán megőrzött vendégszeretetével
várja látogatóit Pannónia Gyöngyszeme: Kőszeg.

Egy adószázalék
két egyesületnek
A Sporthorgász Egyesület Nádudvar 1960 kéri támogatóit, hogy
személyi jövedelemadójuk egy
százalékát legyenek szívesek felajánlani az egyesület javára.
Az
egyesület
adószáma:
19872061–1–09.
Ugyanezt kéri a Tegyünk Nádudvarért Egyesület is, amelynek
adószáma: 18558058–1–09.
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Nádudvari Hírek

Aki a lovári nyelvet tanulja
Segítenek a roma szülők és gyerekek

Pintérné Baranyai Ildikó a házi feladatot ellenőrzi
Bár Pintérné Baranyai Ildikó nem
nádudvari származású, sokan ismerik a
városban. Püspökladányból jár át, 2001.
szeptember elseje óta dolgozik a Kövy
Sándor Általános Iskolában. Korábban
gyermekvédelemmel foglalkozott, jelenleg a negyedik évfolyam két osztályának napközis nevelője. Volt már az
iskola szabadidőszervezője, s jelenleg is
koordinálja az ifjúsági vöröskereszt
munkáját, a diákönkormányzat vezető
tanára.
Ha valami szép, ízléses dekorációt,
képeslapot látunk az iskolában, egészen
biztos, hogy abban Ildikó keze is benne
van. Rendszeresen tart kollégáinak
belső továbbképzéseket, ahol a különféle kreatív technikákkal ismerkedhetnek meg a résztvevők. Gyakran vezet
játszóházat, területi, megyei versenyek
résztvevőinek, vagy a városban élő gyerekeknek.
A tanév elején újabb érdekességgel
rukkolt elő. Nem azért, hogy kitűnjön
vele. Egyszerűen ő ilyen: sokoldalú, bátor. – Inkább csak vállalkozó szellemű
– jegyzi meg.
– Mesélj egy kicsit arról, mivel is
foglalkozol a munka mellett mostanában!
– A Szent István Egyetem pedagógiai karának roma nemzetiségű tanító
szakán vagyok elsőéves. Az iskola
Szarvason található, ahova kéthetente
két napra kell konzultációra járni. A
többi tanítóképzőhöz hasonlóan 8 féléves a képzés, a legszembetűnőbb különbség az, hogy az államvizsgán több
tantárgyból is roma nyelven kell majd
számot adni a megszerzett tudásról. Az
első féléves 18 tantárgy között szerepelt
a roma népismeret, népzene, verseket,
meséket tanulunk roma nyelven.
– Honnan jött az ötlet, hogy roma pedagógus szakon tanulj?
– Egyszerűen csak nézegettem a felvételi tájékoztató könyvet, s rögtön kiszúrtam magamnak. Egy kicsit utánaérdeklődtem, hogy mit takar, milyen
gyakran kell bejárni, s gondoltam, megpróbálom. Jelentkeztem, s most itt tartok.
– Sokat hallani manapság az esélyegyenlőségről, integrációról…
– Mindenki örül neki, ha az anyanyelvén szólnak hozzá. Napjainkban a

roma gyerekek is rendszeresen járnak
iskolába, számuk az osztályokban egyre
növekszik. Úgy gondolom, ez fontos lépés lehet ahhoz, hogy ezek a gyerekek
kedvet kapjanak a tanuláshoz. Azt is jónak tartom, hogy kölcsönösen értjük
egymás anyanyelvét.
– És hogyan haladsz a nyelvtanulással?
– A lovári nyelvet tanulom, amit a
főiskolán kezdtem elsajátítani, ám az
ottani nyelvórák igen kevésnek bizonyultak, különórákra is szükség van.
Napközis csoportomba is több roma
gyerek jár, ők és szüleik is sokat segítenek a nyelv elsajátításában. Kézzel
írott, kétnyelvű szótárakat készítenek
ajándékba, melyeken az általuk használt és ismert roma szavakat, kifejezéseket gyűjtik össze. A gyerekek pedig a
kiejtésben, nyelvtani szerkezetekben
tudnak segítséget nyújtani. Nagyon örülnek, hogy ők is tudnak segíteni a tanító
nénijüknek. Valószínű, hogy a nyári
szünetben is folytatjuk a tanulást. Az
egyik anyuka már felajánlotta a segítségét, és én élni szeretnék a lehetőséggel.
Esetleg nyelviskolába is beiratkozom.
Még nagyon sokat kell tanulnom.
– Hogy kell elképzelni az iskolai
„villámleckéket”?
– Tanulási időben természetesen a
negyedikes tananyaggal foglalkozunk,
de ha van időnk és kedvünk, szóban
kérdezgetek tőlük szavakat, kifejezéseket. Volt, hogy felkérdezték, amit már
megtanultam. A csoport többi tanulója
is hozzászokott már a nyelvleckékhez,
elfogadják, figyelemmel kísérik osztálytársaik kultúrájának morzsáit. Mert
nemcsak szavakat tanulok, szokásokról,
hagyományokról is szoktunk néha beszélgetni.
– Észrevettél valamilyen változást a
csoportba járó gyerekeken?
– Elfogadóbbak, segítőkészebbek
lettek velem és társaikkal is.
Ez az elfogadás, nyugodt együttélés
az, ami továbbra is motiváló erő lehet a
fárasztó hétköznapokon, megterhelő
vizsgaidőszakokban. Ildikó hamarosan
lovári nyelven is képes lesz társalogni
tanítványaival, azok szüleivel. Munkájához sok sikert, kitartást és jó egészséget kívánunk neki.
Szöveg és fotó: Varga Ildikó
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Jó példával a gyerek előtt
A Kövy Sándor Általános Iskola
felső tagozatos tanulóinak és a felnőtteknek szervezett Simon Miklós, a
Hajdú-Bihar Megyei Polgárőrszövetség
nádudvari szervezetének elnöke március
4-én a kerékpárúton való közlekedés
szabályairól ismeretterjesztő előadást.
Előadónak Dr. Bíró Gyula nyugalmazott
rendőr-alezredest, címzetes egyetemi
docenst, a Debreceni Egyetem oktatóját
kérték fel.
– Az egyetemi hallgatóknak is kell
még oktatni a KRESZ-t?
– A hozzánk bekerülő hallgatók nagy
részének, életkorából adódóan, már van
vezetői engedélye, de mintegy negyedének még nincs. Ezért az egyetem vezetésének segítségével kialakítottam az
egyetemi KRESZ-oktatás feltételeit. Az
egyetemen belül megalakult a Campus
Egyetemi Autósiskola. Az elméleti oktatás után a sikeres vizsgát követően a
hallgatók elkezdhetik a gyakorlati járművezető-képzésben való részvételt. Ez
a projekt annyira sikeres lett, hogy a
Miskolci Egyetemen is beindították.
– Mikor kezdett el KRESZ-t oktatni?
– Már rendőrségi karrierem kezdetén
kaptam felkéréseket, aminek nagy
örömmel tettem eleget. Amikor a megyei rendőr-főkapitányságon dolgoztam, rendszeresen kaptam felkérést az
oktatási intézményektől, önkormányzatoktól, polgárőr egyesületektől a KRESZ
szabályainak ismertetésére. Mivel megszerettem ezt a munkát, ragaszkodtam
ahhoz, hogy ahová lehet, személyesen
menjek el és tartsak előadást. Megyeszerte több előadást tartok a mai napig
is, szinte alig van település, ahol még
nem voltam. Ebben az évben Ebesen,
Csökmőn, Debrecenben tartottam.
– Mikor érdemes megtartani az oktatásokat?
– Több évtizedes oktatói múlttal azt
tudom mondani, hogy mindig előre kell
gondolkodni. A baj megtörténte előtt
kell a gyerekeknek oktatást tartani a
közlekedés, különösen a kerékpáros,
gyalogos közlekedés szabályairól. Az
sem árt, ha évente kétszer kerül erre sor.
Minél többször hallják, látják a gyere-

kek az előadást, annál könnyebben tanulják meg a helyes közúti viselkedés
szabályait. Annak már nem sok foganatja van, ha a baj bekövetkezte után tartunk előadást a gyerekek és szüleik részére.
– Mire érdemes figyelni a gyerekek
esetében?
– Nagyon fontos, hogy a gyerekek
mindenhonnan a jó példát lássák. Amit
felépítenek a tanárok, az iskola, azt a
szülő könnyen le tudja rombolni, ha
rossz példát mutat neki. Sok pozitív példát kell adni ahhoz a gyerekeknek, hogy
elfogadja és betartsa a szabályokat,
amelyek ismerete az életét mentheti
meg.
– Milyen tapasztalatokat szerzett
nádudvari előadása során?
– Példaértékűnek tartom a nádudvariak összefogását. Ma az egyik legfontosabb kérdés és feladat a közlekedési
nevelés. A közreműködőket dicséret illeti. Olyannal még nem találkoztam,
hogy ilyen nagy számmal jelenjenek
meg a gyerekek és a tanárok együtt,
gyakorlatilag az egész város itt volt.
Ilyennel még nem találkoztam. Annak is
nagyon örülök, hogy a felnőttek részére
külön időpontban volt lehetőségem előadást tartani, mert a két korosztály igényei eltérőek. Szeretném arra felhívni a
kerékpárosok figyelmét, hogy a kerékpárúton a Fő út–Dobó utcai és a Fő út–
Tolbuhin utcai nem belátható kereszteződéseket óvatosan közelítsék meg,
nehogy egy hirtelen eléjük lépő gyalogost elüssenek, és megtörténjen a baj.
Örülök, hogy a helyi polgárőrök a város
vezetésével előre gondolkodtak, és már
a kerékpárút hivatalos átadása előtt felkértek az előadás megtartására. A megelőzés szerepét és fontosságát nem lehet
eléggé hangsúlyozni. Eddig nem tapasztaltam azt sem, hogy a polgárőrség
tagjai ilyen szép számmal jelenjenek
meg egy ilyen előadáson. Számomra ez
is annak bizonyítéka, hogy egy elhivatott, jó közösség alakult ki, fontosnak
tartják a polgárok biztonságának védelmét, és ezért tenni is hajlandók.
Dr. Sós Csaba

Akadálymentesítés a Kövy-iskolában
Az Észak-Alföldi Operatív Program
ÉAOP 4.1.5-2007-0087 számú pályázati
kiírására nyújtott be városunk Önkormányzata „A nádudvari Kövy Sándor
Általános Iskola akadálymentesítése” címen pályázatot. A pályázat sikeres volt.
Az elnyert pénzösszeg 21 564 999 Ft.
Az elvégzett munkák értéke 23 961 110
Ft. A pályázat támogatási intenzitása
90%. Közreműködő szervezet a VÁTI
Kht. A projektmenedzseri feladatokat az
OPUS Team Kft. végezte. Kivitelező a
Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. A beruházás műszaki ellenőrzési feladatait a Ber-Ép
Terv Kft. látta el.
A munkálatok 2008. június 1-jén
kezdődtek, ezért határidő-hosszabbítást
kellett kérni. A meghosszabbított határidő 2009. március 31-e, eddig az időpontig kellett befejezni az összes munkát. A munkák során megépítették a
bejáratnál a mozgáskorlátozottak köz-

lekedését segítő rámpát, illetve egy másik rámpát, amivel a tornacsarnok vált
megközelíthetővé a kerekes-székesek
számára. A tornacsarnok mellett került
kialakításra egy öltöző is, amelyet a
mozgáskorlátozottak használhatnak.
A földszinten és az I. emeleten külön
tisztálkodási helyiségek lettek kialakítva, amelyek a fogyatékkal élők igényeihez lettek igazítva. A földszint és az
I. emelet folyosóin olyan burkolat lett
lerakva, amellyel a látás sérültek részére is adott a biztonságos közlekedés.
Ezt a célt szolgálják a sötét, ún. nyomon
követő sávok a burkolatban. Így az akadálymentesítés során nemcsak a mozgáskorlátozottak, hanem a látás- valamint a hallássérültek igényeire is figyelemmel voltak, minden tanterem ajtaja
mellett Braille-írásos feliratok vannak.
A II. emelet három tantermében (a számítógép-teremben, a laborban, és az egyik
előadó szaktanteremben) került kialakításra a hallássérültek tanulását segítő
audiorendszer, amely számukra felerősíti az elhangzottakat.
Dr. Sós Csaba
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Díj Elek Zsófiának

Elek Zsófia (balra) a püspökladányi díjkiosztón
A „Nők a fiatalokért” Sárréti Ifjúsági
Egyesület már harmadik alkalommal hirdette meg pályázatát a térség hátrányos
helyzetű, tehetséges, 7-14 éves korú gyermekei számára. Nádudvarról Elek Zsófia
Erika 8.c osztályos tanuló adta be pályázatát, melyet az egyesület elfogadott. A
nyertes pályázatokkal járó jutalmakat
március 18-án vehették át a díjazottak
Püspökladányban. Az erkölcsi elismerésen kívül 30 ezer forinttal és egy MP4 lejátszóval gazdagodtak a legjobbak.
Zsófi első osztályos kora óta az iskola ékessége, büszkesége. Tanulmányi
átlaga minden tanév végén jeles, a nyolcadik félévi bizonyítványa pedig kitűnő
volt. Mint osztályelső évről évre példát
mutat társainak magatartásával és fáradhatatlan szorgalmával. Különösen a
humán tantárgyakkal foglalkozik szívesen. Irodalmi és német nyelvi versenyeken rendszeresen próbára teszi magát, legtöbbször természetesen sikerrel.
Legutóbb az iskolai vers- és prózamondó versenyen diadalmaskodott, de
megyei II. helyezéssel is dicsekedhet,
amelyet tavaly is és idén is a Csapókerti
Általános Iskola német nyelvű szavalóversenyén ért el.
A szavalásért, előadóművészetért
nemcsak iskolai keretek között rajong.
Egy-egy vers megtanulását, előadását
inkább hobbijának tartja. Széles körű
érdeklődését jól mutatja, hogy az olvasáson, tanuláson kívül a testmozgásra is
nagy hangsúlyt fektet. Szabadideje
utolsó perceit kihasználva társastáncra
jár, és kézilabdázik is.

Mindezek mellett arra is jut ideje,
hogy lelkesen szervezi osztálya közösségi életét, aktívan részt vesz az osztály- és iskolai szintű rendezvényeken.
Az osztályra háruló feladatokból oroszlánrészt vállal. Sosem kétséges, ha az
osztályterem dekorációját kell aktualizálni, ha vetélkedőkön kell képviselni
az osztályt, iskolát, vagy ha egy farsangi klubdélután megszervezése a teendő, Zsófi azonnal jelentkezik. Kreativitása, tenni akarása, szellemi virgoncsága társaira pozitív hatással van,
nélkülözhetetlen húzóerő az osztályban. Az osztályközösség központi személyisége, eleven motorja, akihez bármikor fordulhatnak társai, ő mindig
segítőkész. Nyílt, őszinte, mégis érzékeny lány. Korához és kortársaihoz képest meglepően érett gondolkodású, jövőjével kapcsolatban tele van tervekkel,
szinte egy felnőtt szemével látja már a
világot.
Zsófit születése óta egyedül neveli az
édesanyja, akire hatalmas teher nehezedik, hiszen még másik másik két lányáról, a 20 éves Emíliáról és a 16 éves Veráról is gondoskodnia kell. A továbbtanulás és pályaválasztás terén nagy segítséget jelentett az Arany János Tehetséggondozó Program, hiszen Zsófi remek felvételi eredményének köszönhetően bekerült a Tóth Árpád Gimnáziumba. Bízunk benne, hogy jól fogja
majd érezni magát az új osztályközösségben is.
Szöveg és fotó: Varga Ildikó
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Huszárhadjárat indul
Huszárok, hagyományőrzők hangjától lesz hangos a Sárréti Kistérség április utolsó hétvégéjén. Az I. Sárréti Tavaszi Hadjáraton várhatóan több mint
50 lovas fog részt venni a környékbeli
településekről és Erdélyből.
– Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulója és az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk 5.
évfordulója alkalmából rendezzük meg
az I. Sárréti Tavaszi Hadjáratot április
24-25-26-án – mondta Csontos János országgyűlési képviselő, a hadjárat főszervezője. – Az országban több, nagy hírű
hagyományőrző rendezvény van, mint
például a kápolnai ütközet vagy a szolnoki csata. Szeretnénk a Sárréti Kistérségben is megvalósítani egy hagyományőrző rendezvényt katonai hagyományokra építve, amelyen keresztül a
magyarság értékeire is felhívjuk a figyelmet. Kossuth Lajos 160 évvel ezelőtt több sárréti településen is járt:1849ben térségünkben tett látogatásának
emlékére is szervezzük ezt a hadjáratot.
Nádudvarnak igen szoros kötődése
van az 1848-49-es forradalomhoz és
szabadságharchoz. Kossuth Lajos kormányzó Debrecenbe költözése alkalmával a kormánnyal együtt Nádudvaron vonult keresztül. 1849. január 4-én
itt vitte keresztül a magyar szent koronát és a koronázási jelvényeket, amelyeket vivő szekér a Halomzug és a
Büte sarkánál a mocsárban elakadt és
felborult, a községből menő segítséggel
vontatták ki a szekeret. A korona és a
koronázási jelvények egy éjen át Nádudvaron maradtak, s csak másnap vitték
tovább Debrecenbe.
A hadjáraton a Debreceni 2. Honvéd
Huszárezred lovasain kívül több erdélyi
csapat tagjai is részt vesznek. Itt lesznek Szovátáról és Marossárpatakról a

Hagyományápolásra hív a képviselő
huszár (Fotó: Magánarchívum)
15. Mátyás Huszárezred lovasai, a
szentjobbi és kápolnásfalui huszárok és
a Székelyudvarhelyi Hagyományőrző
Székely Huszárezred képviselői is. De
csatlakoznak a menethez sárréti huszárok is, s Nádudvarról is többen részt
vesznek a hadjáraton.
Az I. Sárréti Tavaszi Hadjárat Nádudvarról indul április 24-én, pénteken.
A gyülekezés 8 órakor lesz a lovasok
számára a sportpályán, ahonnan 9 órakor indul a menet a központ felé. A felvonulás után 10 órakor ünnepség lesz a
huszárok részvételével a Lukács Dénes
emlékműnél, koszorút helyeznek el a
régi katolikus temetőben majd 12 órakor indul a csapat a következő településre, Kabára. A hétvége során a huszárok felvonulnak többek között Tetétlenen, huszárbált tartanak Földesen
és Sárrétudvariban, részt vesznek a
nagyrábéi Sárrét Íze Fesztiválon, majd
Püspökladányban zárul a tavaszi hadjárat vasárnap délelőtt.
A hadjáratra várjuk huszárok, hagyományőrzők jelentkezését a janos.
csontos@parlament.hu e-mail címen
vagy Sós Andreánál a 20/6630-492-es
telefonszámon.

„Ha itt lennél velem”
Mi, kilencen Nádudvarról ott lehettünk azon hétszáz kórustag között, akik
március 14-én a debreceni Főnix Csarnokban három dalt együtt énekelhettek
a megalakulásától egyformán népszerű
Republic együttessel.
A Méliusz-központ közművelődési
vezetője, Jantyik Zsolt kérte fel Apagyi Györgynét, a Mozgáskorlátozottak

Nádudvari Csoportjának vezetőjét,
hogy verbuváljon egy lelkes kis csapatot. Nagy izgalommal készültünk a közös éneklésre, melyen megyénk 36 más
településének képviselőivel állhattunk
egy színpadra. Szavakkal elmondani
nem lehet, milyen felemelő érzés volt
részese lenni ennek a rendkívüli eseménynek.

Márciusi versenyeredmények
Folyamatosan zajlanak az iskolai
versenyek, hogy a legjobbak képviseljék az általános iskolát a megyei versenyeken. Az eredmények márciusban
sem maradtak el, különösen a magyar
nyelv és irodalom területén.
A „Mesél a Sárrét” című megyei
népmesemondó-versenyen Nagy Edina
3.b és Nagy Gyöngyi 5.b osztályos tanuló III. helyezést értek el. Edinát Kiss
Lászlóné, Gyöngyit Balázs Zsoltné készítették fel.
Az Ábrányi Emil megyei helyesíróversenyen Nagy Petra 8.b osztályos tanuló I., Lovas Míra 4.a osztályos tanuló
III. helyezést ért el. Petrát Kerti Józsefné, Mírát Molnár Ilona tanárnők készítették fel.
„A nyelv egy szépen szóló muzsika”
megyei helyesírási és nyelvhelyességi
versenyen Nagy Fanni 5.a osztályos tanuló III. helyen, Nagy Petra 8.b osztá-

lyos tanuló IV. helyen végzett. Fanni
Török Éva, Petra Kerti Józsefné tanítványa.
A Tégláson megrendezett Babszem
Jankó népmesemondó-versenyen Garai
Petra 3.b és Danka Bence 4.b osztályos
tanulók különdíjban részesültek. Petrát
Kiss Lászlóné, Bencét Baranyai Etelka
tanítónők készítették fel.
A kézilabdás lányok is szépen szerepeltek a Hajdú- Bihar megyei Sportszövetség által rendezett leány kézilabda diákolimpia megyei fordulóján. II. helyen
végzett a csapat, melynek tagjai: Bonczás Regina, Csontos Rita, Darányi Renáta, Jurkinya Tímea, Karacs Jázmin,
Ludman Dézi, Ludman Sejla, Nemes
Nikolett, Nemes Nóra, Szőnyi Dorina
Laura, Szőnyi Sára és Zelizi Eszter.
A lányok edzője Vida Gergő.
Minden versenyzőnek és felkészítőjének szívből gratulálunk!

A nádudvari „delegáció” (Fotó: Elek Zoltán)
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Mazsorettes lányok sikerei
Szeghalmon rendezték meg az Országos Ifjúsági Mazsorett Fesztivált
március 21-én. Az Ady Endre Általános Művelődési Központ Csillagfény
csoportja az első fesztiválján bronz
oklevélben részesült. További eredmények: a Jégvirág csoport bronz oklevélben, a Napsugár csoport ezüst oklevélben részesült.
Csillagfény csoport: Kis Panna, Lőrinczi Tímea, Csontos Petra, Egri Vanessa, Hodosi Adrienn, Szoták Eszter,
Moravetz Laura, Horváth Rebeka,

Varga Anett, Székely Rella, Minegász
Kitti, Kiss Nikoletta, Papp Kitti.
Jégvirág csoport: Kovács Nikolett,
Fekete Anita, Pinczési Anna, Lamos
Alma, Csegezi Ágota, Uj Tekla, Szendrei Szabina, Dobi Dorina, Kiss Virág,
Böszörményi Alexandra, Kiss Erika,
Tóth Patrícia.
Napsugár csoport: Pinczési Viktória,
Szilágyi Beáta, Rásó Lea, Kékedi Kira,
Nádházi Dóra, Csonka Tünde, Pavalacs
Renáta, Nyikos Evelin, Jakab Anett,
Rácz Erika, Nádházi Nikolett, Kiss Mónika, Baranyai Kitti, Szalai Csilla.
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Nádudvar „lurkói”
megküzdöttek a zászlóért
Nemes és dicső küzdelemben szerezték meg a nádudvariak Lurkónia
vándorzászlaját. Három hónapon keresztül Nádudvaron a sor, hogy programokat szervezzen a sárréti térség iskolásai és azok családjai számára. Első
lépésként átvették a kamasz-unió vándorzászlaját, melyért meg is küzdöttek.
Játékos sportvetélkedő keretében látták
vendégül Nagyrábé, Biharnagybajom,
Bihartorda és Sáp iskoláinak csapatait,
és az őket kísérő igazgatókat, tanárokat,
szülőket. A négy-négy alsó és felső tagozatosból álló csapatok feladata nem
volt szokványos. Olyan sorversenyen
mérhették össze erejüket, ahol a görkorcsolya, gördeszka, roller is előkerült,
sőt még a nagykabát és a gumicsizma
is. A feladatokról előre tájékoztatták a
versenyzőket, ennek ismeretében négy
település fogadta el a meghívást. Nádudvar „lurkói” minden versenyszámban
elsők lettek, így átvehették Sáptól a
vándorzászlót. A csapat tagjai: Csecsödi Márk 4.d, Kardos Judit 4.e, Rásó
Lea 4.b, Tőzsér Balázs 4.d, Boros Simon 7.b, Erdei Zsolt 8.c, Karacs Jázmin
6.b és Szőnyi Dorina 6.a.
Szöveg és fotó: Varga Ildikó

A Csillagfény csoport

Taroltak a mieink

Száznyolcvankilencen versenyeztek
Április elsején már hatodik alkalommal rendezték meg az Országos Alapműveleti Matematikaverseny területi
fordulóját a Kövy Sándor Általános Iskolában. Hajdú-Bihar megyében 7 iskola vállalta a területi forduló megrendezését, az időpont és a feladatok is
egységesek voltak. A verseny neve
ugyan alapműveleti, ám feladatai logikai úton megoldhatók, kiváló számolási
készséget igényelnek, s nem ritkán magasabb évfolyam követelményeit tartalmazzák.
A 49 nádudvari és 140 püspökladányi versenyző nem rettent meg a feladatoktól. Ők még tudnak fejben és
írásban számolni, hiszen számológépet
nem lehetett használni a megoldáshoz.
Öt korcsoportban zajlott a verseny, bár
a helyiek nem indítottak negyedik osztályos versenyzőt. A nádudvariak legjobb eredményei:

V. évfolyamon:
III. Cseh Sándor 5.c (Majoros Jánosné tanítványa)
IV. Nyikos Alexandra 5.c ( Majoros
Jánosné tanítványa)
VI. Szaniszló Franciska 5. b (Lengyel Lászlóné tanítványa)
VI. évfolyamon:
I. Török Viktor 6.a (Majoros Jánosné
tanítványa)
VI. Hegedüs Csilla 6.b ( Kohári István tanítványa)
VII. évfolyamon: III. Modrovics
Krisztián 7.b ( Kiss Istvánné tanítványa)
IV. Kocsis Péter 7.b ( Kiss Istvánné
tanítványa)
Eredményeikhez gratulálunk a versenyzőknek s a felkészítőknek egyaránt!
Szöveg és fotó: Varga Ildikó

A Napsugár-lányok

A Jégvirág együttes (Fotók: Magánarchívum)

A verseny nádudvari legjobbjai
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Három forduló után veretlenül
Az elő három tavaszi fordulóban
nem szenvedtek vereséget a focisták,
két győzelem mellett egy döntetlent értek el, így a megszerezhető 9 pontból
7-et begyűjtöttek. Erre mondják, hogy
soha rosszabb rajtot.
Hazai pályán a Tiszacsege vendéglátójaként rögtön rangadóval kezdték az
idényt a fiúk, s bár a szünetben még a
vendégek vezettek 1-0-ra, ám Nagy
Sándor és Sass Zoltán találatainak köszönhetően a vége 2-2-es döntetlen lett.
Ezt követően az utolsó helyezett Egyek
vendégeként jött az első tavaszi diadal.
2-1-es első félidő után 4-2 lett a vége, a

9
8
8
7
6
5
5
5
4
4
4
2

2
2
2
2
4
4
3
3
5
3
2
2

3
4
4
5
4
5
6
6
5
7
8
10

52-25
45-33
34-26
29-26
33-26
26-32
34-33
36-40
23-25
25-39
19-42
35-44

29
26
26
23
22
19
18
18
17
15
14
8

Remekül rajtoltak a focisták
gólokat Nagy I. Sándor (2), Tőzsér Tamás és Murvai Viktor szerezték. A 14.
fordulóban a Nyíracsád elleni hazai
meccsen, ha nehezen is, de ismét sikerült begyűjteni az újabb három pontot.
A meccs egyetlen gólját Varga Tibor
szerezte. Így aztán Egyeknek és Nyíracsádnak is sikerült visszavágni az őszi
vereségért. Ezzel teljesült Szkupi Tibor
terve, nevezetesen, ha a szezon elején
nem ragad be a gárda, mint ahogy azt az

ősszel tette, úgy esély nyílik az előrelépéshez. Ez már is megvalósult, hiszen
három fordulót követően az 5. helyről a
4. helyre lépett a gárda. Ennek a megtartása azonban csöppet sem lesz könynyű, hiszen májusban több rangadó is
vár az együttesre, ráadásul a megyei
szövetség egy fegyelmi vétség miatt
erre a hónapra, egészen pontosan április 26-ig száműzte a kispadtól Szkupi
Tibort.

Győzelmek, döntetlenek, vereségek
Mindenféle eredménybe belekóstoltak az elmúlt hónapban NB II-es kézilabda csapataink. A férfiak négy meccs
során kétszer nyertek, s egy-egy alkalommal ikszeltek, illetve kikaptak. A tavaszi második játéknapon a bajnoki
címre pályázó Fehérgyarmat vendégeként egy végig szoros, nagy csatában
két góllal veszítettek (39-37). A csapat
eredményesebbjei Kovács Zsolt II.
(15), Beke Péter (9) és Balogh Szabolcs
(7) voltak. A 14. fordulóban a DEAC
vendégeként öltöttek szerelést a fiúk, s

A bajnokságok állása
Férfiak
1. FVSE-Fevill
2. H.-böszörm.
3. Sárospatak
4. Hajdúnánás
5. Nádudvar
6. Mátészalka
7. DEAC
8. Tiszavasvári
9. B.-újváros
10. Nyírbátor
11. H.szoboszló
12. Bőcs KSC

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

15
14
13
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8
6
7
6
4
3
1
0

0
1
1
0
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3
0
2
2
0
2
1

1
1
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4
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548-421
480-358
492-414
510-433
509-504
476-500
424-409
439-479
413-457
374-465
442-530
365-502

30
29
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24
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10
6
4
1

0
2
3
1
1
4
2
1
0
2
0

3
3
3
4
4
4
6
7
12
12
14

485-403
475-398
414-374
413-366
425-387
435-415
369-382
406-400
324-398
381-462
332-474

22
22
21
19
19
18
16
15
4
4
0

Nők
1. URFA-Heves
2. Gyöngyös
3. Jászberény
4. Mátészalka
5. H.-böszörm.
6. Kállósemjén
7. Nádudvar
8. Yoshi-Trans
9. Eszterházy
10. Ózdi VSE
11. Gyömrő

14
15
15
14
14
15
15
15
14
15
14

11
10
9
9
9
7
7
7
2
1
0

A ,,vegyes csapat”
és a szeniorok
A Magyar Kézilabda Szövetség által
kiírt 2009. évi Masters Magyar Bajnokság 35 éven felüli korosztályának küzdelmeiben szállt harcba ebben az évben
szenior kézilabda-csapatunk. (A megyei
bajnokságban egy öregfiúkból és ifjúságiakból álló vegyes csapat szerepel.) A
Masters bajnokság küzdelmei februárban,
Kartalon kezdődtek.
Az első két forduló eredményei:
Hort SE–Nádudvar 29–9 (16–5). Jó:
Kiss Zsolt (3 gól). Nádudvar–Győrújbarát 14–15 (7–7). Jó: Kiss Zsolt (5),
Rásó Tibor (4), Porkoláb Károly (2). A
selejtező csoport utolsó, 3. fordulójára
Törökszentmiklóson kerül sor április
18-án.

A Megye II. Északi csoport állása
1. H.-böszörmény 14
2. Nyírábrány 14
3. Józsa
14
4. Nádudvar
14
5. Tiszacsege
14
6. Görbeháza
14
7. Nyíracsád
14
8. Fülöp
14
9. Hajdúhadház 14
10. Mikepércs
14
11. Vámospércs 14
12. Egyek
14
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Zoványi Szilvi (13) játékára hónapokig nem számíthatnak a társak
most is kétgólos lett a különbség, ám
ezúttal a mieink nyertek (28-26). A legtöbb gólt Kovács Zsolt II. (10), Fülöp
Lajos (6) és Balogh Szabolcs (5) lőtték.
A következő körben a dobogóért hajtó
Hajdúnánás volt a vendégünk. Ha lehet,
a korábbiaknál is nagyobb csatát vívtak
a csapatok, s a lefújáskor 33-32-es nádudvari vezetést mutatott az eredményjelző. Remek győzelem volt, mindenki
kivette részét a sikerből. A márciusi
meccseket a Hajdúszoboszló elleni idegenbeli derbi zárta. A régóta mumusnak
számító, utolsó előtti fürdővárosiak ellen ezúttal sem sikerült győzni, a vége
32-32 lett. A csapatból ezúttal Rásó Tibor II. és Kovács Zsolt I. játszottak kiemelkedően. A Váczi-legények ezzel
továbbra is az 5. helyen állnak.
A hölgyek három meccsen egy-egy
győzelemmel, döntetlennel és vereséggel zártak, s emellett az egyik edzésen
egy súlyos sérülés is történt. Zoványi
Szilvinek elszakadt az Achilles-ínja,

aminek következtében megműtötték, s
minimum féléves kihagyás vár rá. Március első fellépésén, a tabellán helyet
foglaló Gyöngyös elleni hazai meccsen
bravúros, kétgólos diadalt (29-27) ünnepelhetett a Vida-alakulat, amely a
szünetben még háromgólos hátrányban
volt. Szilágyi Krisztina kiváló kapusteljesítménye mellett Szilágyi Ildikó (12),
Szilágyi Mónika (5) és Lajtos Boglárka
(4) voltak a legeredményesebbek. A következő körben a szintén dobogós Jászberény otthonában rendkívül tartalékos
felállásban 13 gólos vereségbe szaladt
bele a társaság. A vége 30-17 lett, a legtöbb nádudvari gólt a 10 találatot
jegyző Lajtos Boglárka szerezte. A hónap utolsó meccsét Ózdon vívták a lányok, ahová győzelmi reményekkel
utaztak, ám végül 27-27-es döntetlennel zártak. A gólfelelősök ezúttal Szilágyi Ildikó (8), Beke Csilla (6) és Lajtos
Boglárka (5) voltak. Csapatunk ezzel a
7. helyről várhatja a folytatást.

A csapat
tavaszi menetrendje
Április 4., 16,00:
Április 11., 16,00:
Április 17., 17,30:
Április 26., 15,00:
Május 3., 10,00:
Május 10., 10,00:
Május 17., 10,00:
Május 24., 17,00:
Május 31., 16,00:

Nádudvar-Földes
Vámospércs-Nádudvar
Nádudvar-Amatőr KK
H.-böszörm.-Nádudvar
Nádudvar-Püspökladány
DKSE II.-Nádudvar
Nádudvar-D. Honvéd
Nádudvar-Balmazújváros
Polgár-Nádudvar

Érmes
sakk-tehetségeink
Szenzációsan szerepeltek városunk
sakkozó palántái a Budapesten megrendezett, 8 év alattiak korcsoportos magyar bajnokságán, ahol ketten is felállhattak a képzeletbeli dobogóra. Baranyai Antal tanítványai közül Czina
Péter ezüst-, Tóth Tamás bronzérmet
szerzett.
A viadalon 42 ifjú hazai tehetség ült
asztalhoz, s közülük Czina Péter úgy
lett második, hogy a kilenc mérkőzéséből egyet sem veszített el. Hét győzelme mellett kétszer döntetlennel zárt,
s többek között legyőzte a későbbi bajnokot is, akivel végül egyaránt 8-8 pontot gyűjtött be. Teljesítményétől a 3. helyet megszerző Tóth Tamás nem sokkal
maradt el, ő hat győzelmet könyvelhetett el, miközben egyszer remizett, ami
6,5 pontot s bronzérmet eredményezett
számára. Czina Péter ezüstérme egyúttal azt is jelenti, hogy képviselheti hazánkat az idei, Grúziában megrendezendő korosztályos Európa-bajnokságon.

Czina Péter (balra) és Tóth Tamás
Cikkek és fotók: Faragó László
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Nádudvari Hírek

Az Ady Endre Művelődési Központ programjai
A kiállítótérben Ácsolt bútorok a Kárpát-medencében címmel Makoldi
Sándor festőművész-néprajzkutató
kiállítása látogatható április 14-ig.
9-én (csütörtökön) 18 órától a tanácsteremben a „Szülőföldünk, Nádudvar
Öröksége és Jövője„ Alapítvány rendezésében Galánfi András előadóművész Költészet napi estje „Mostan
színes tintákról álmodom” címmel.
Válogatás a világirodalom legszebb
verseiből és prózáiból. A belépés díjtalan!
17-én és 18-án (pénteken és szombaton) V. Nádudvari Pásztornap a
Nádudvar Turizmusáért Egyesület
szervezésében. A részletekről a plakátokon!
21-én (kedden) 12 órától a színházteremben III. Filharmónia Ifjúsági
Hangverseny
23-án (csütörtökön) 10 órától a színházteremben a Vidám Vándorok Társulat bemutatja az Állatok szigete

című zenés mesejátékát. Belépőjegy
ára: 400 Ft.
23-án (csütörtökön) 15.30-tól a színházteremben Szent György-napi
könyvbemutató és mesedélután gyerekeknek. Meséit elmondja: Pápainé
Emma néni mesemondó. A belépés
díjtalan!
24-én (pénteken) 16.30-tól a tanácsteremben „Mindent a Családért”
Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében A magas vérnyomás betegségei és következményei címmel előadást tart Dr. Püski László belgyógyász. A belépés díjtalan!
25-én (szombaton) 10-től 12 óráig a
szakköriben Szent György napi Játék-Tár-Ház – sárkánykészítés – A
belépés díjtalan!
28-án (kedden) 15 órától a színházteremben,a tánc világnapja alkalmából
fellép az Alapfokú Művészeti Iskola
társastánc-, moderntánc- és néptánccsoportja, az Ady Endre ÁMK mű-

vészeti és civil csoportjai. A belépés
díjtalan!
Májusi beharangozó
Május 5-én (kedden) 17 órától Vonal és
szín címmel kiállítás nyílik. Burai
István és Baráth Pál festő- és grafikusművészek olaj táblaképeiből,
grafikáiból. A kiállítást megnyitja:
Dr. Rab Ferenc ügyvéd
Május 9-én (szombaton)16 órától a
művelődési központ előtti téren tavaszi mazsorett-bemutató.
Május 16-án (szombaton) 10-től 12
óráig pünkösdi Játék-Tár-Ház. A belépés díjtalan!
Május 24-én (vasárnap) 19 órától a
színházteremben Csendül a nóta
címmel nótaest. Belépő ára: 1500 Ft.
Május utolsó hete: (május 25. és 31.
között) Kamilla Fesztivál. (Részletek külön plakátokon, szórólapokon!)

2009. április

MOZI
Április 10-11.
péntek, szombat 19 óra
UNDERWORLD A VÉRFARKASOK LÁZADÁSA
Színes, amerikai akciófilm.
Szereplők: Rhona Mitra,
Michael Sheen, Bill Nighy
(Korhatár: 16 év alatt szülői felügyelet
mellett!)

Rhona Mitra (Fotó: Magánarchívum)

Óvodás „iskolások”
Beiratkoztak a 2009/2010-es tanév leendő elsősei a Kövy Sándor Általános Iskolába. Minden idők legkevesebb elsőse
kezdi meg szeptemberben az iskolát. A
jelenlegi adatok alapján 95-en. Ebből következik, hogy csak négy első osztály fog
indulni. Március elején minden óvodába
ellátogatott Boros Lajosné igazgató és
Kovácsné Beke Mária igazgatóhelyettes,
hogy bemutassák az iskolát a szülőknek.
Ismertették az iskolaotthonos és a hazajárós csoportok napirendjét, életét. Ezzel
próbáltak segítséget nyújtani a szülőknek
a leginkább megfelelő csoport kiválasztásában. Azok, akik valamilyen ok miatt
elmulasztották a beíratást, április 15-én
14 órától pótolhatják. A helyszín ezúttal
is az általános iskola lesz.
Szöveg és fotó: Varga Ildikó

Meghívó az V. Pásztornapra
Április 17-és és 18-án zajlik városunkban az V. Nádudvari Pásztornap.
A rendezvény fővédnöke: Dr. Lévai Katalin Európa Parlamenti képviselő.
A rendezvény védnöke: Beke
Imre polgármester.
A Nádudvar Turizmusáért Egyesület és Nádudvar Város Önkormányzata ötödik alkalommal rendezi
meg hagyományteremtő rendezvényét.

Hétköznapok, ünnepek –
pásztoraink bemutatói


95 elsős lesz

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk
mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunkat,

JUHÁSZ FERENCNÉT
utolsó útjára elkísérték,
sírjára virágot helyeztek
A gyászoló család

24. péntek 19 óra, 25. szombat
17 és 19 óra
VOLT
Színes, szinkronizált,
amerikai animációs vígjáték

Lévai Katalin EP-képviselő
kiállítást nyit meg
(Fotó: Magánarchívum)

Program
 Április 17-én pénteken 17 órakor a művelődési központban a Pásztornap kiállításának megnyitója.
 Nádudvari pásztornapok a fotósok szemével.
 Nádudvari pásztordinasztiák –
bemutatjuk a Molnár és a Sárközi
családot. A kiállítást megnyitja: Dr.
Lévai Katalin.
 Április 18-án szombaton 10-től
18 óráig a városi sportpályán: Élet a
pásztortanyán a pusztában.

etetés, jószágellátás,
 étkezés, főzés, tejfeldolgozás,
száraztészta-készítés,
 túró-, gomolyakészítés, cipósütés,
 csutka, szárízik, napraforgókóró
tárolása, tüzelés, kukoricamorzsolás,
 birka-, tehénfejés, pásztorfogadás, őszi „szorulás” bemutatása,
 gazda látogatása a tanyán, ünnepnapok megjelenítése,
 ganészárítás, árvaganéforgatás,
 gyerekjátékok készítése fából,
csutkából, ízikcsutkából,

17-18. péntek, szombat 19 óra
NEM KELLESZ ELÉGGÉ
Színes, szinkronizált amerikai
filmvígjáték.
Szereplők: Ginnifer Goodwin,
Jennifer Aniston, Jennifer Connely,
Ben Affleck
(Korhatár: 12 év alatt szülői felügyelet
mellett!)

 pásztorkészségek készítése, faragás

További bemutatók
 A Dávid lovastanya fiatal lovasainak bemutatója,
 Baranta, lovas íjászbemutató,
 Népi Kismesterségek Szakiskolája – kézműves bemutatók, népi játékok,
 kézműves játszóház
 pusztai olimpia, játékos versenyek, malacfogó verseny

Előadóművészeti bemutatók






Széles András citeraművész
JAN-PI bohócok
Kéknefelejcs citeraegyüttes
Nagy István pásztor, ének
Művészeti Iskola gyermek néptánccsoportja
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete tánccsoportja
 Szakiskola néptánccsoportja
 Pásztoraink énekelnek
 A nap folyamán pásztorételek
főzése, sütése, kézműves termékek
vására.

Május 1-2. péntek, szombat 19 óra
A SZÁLLÍTÓ 3
Színes, francia akciófilm.
Szereplők: Jason Statham. Francois
Berléand, Natalya Rudakova
(Korhatár 16 év alatt szülői felügyelet
mellett!)
Jegyár: 400 Ft
Apagyi István és felesége, Czibere
Ágnes
március 14én ünnepelte 50. házassági évfordulóját. A jeles alkalomból köszöntötték
(s ezúton is köszöntik) őket gyerekeik,
unokáik.
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