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Az együttlét boldogsága
Feldíszített kirakatok, leszállított
árak csalogatnak, amerre csak tekintek, úton-útfélen. Több boltba is
benézek. Hiába, nőből vagyok. Nyári vászonnadrágok, topok, szandálok
tömkelege kapható akár 70 százalékkal olcsóbban. Csak kapkodom a
fejem, s nem értem, mi különösebb
keresnivalója lenne mondjuk egy pólónak a karácsonyfa alatt?
A – mára szinte az egész országot
behálózó – kínai üzletek megnyitásakor valami megváltozott. Úgy
éreztük, csoda történt, vagy legalábbis felértékelődött a forint. A
hazai boltokban észleltekkel ellentétben ugyanis azt tapasztaltuk, hogy
az egyébként is nevetségesen olcsó
termékeiket 50 százalékos nyitási
kedvezménnyel árulják. Azóta persze
hozzászoktunk az állandó akcióikhoz, sőt időközben már le is szoktunk
a „kínairól”. Ez van: minden csoda
három napig tart. Vagyishogy majdnem minden, hiszen vannak évezredes múlttal bíró ünnepek, tradíciók,
hagyományok, melyeknek fénye –
még ha talán meg is kopott az utóbbi
időben – soha ki nem alszik. (Ha
megkopott, az nem a Megszületettnek rossz, hanem nekünk.)
A karácsony természetesen sok
írót, költőt, publicistát megihletett a
lepergett századok alatt. Szilágyi
Domokos egyik versében például így
fogalmazott:„Mint szomjazónak a
pohár víz, úgy kell mindig e kis melegség, hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék. …Ne
díszített fákon, hanem a szívekben
legyen KARÁCSONY”. Gondolatát
akár Charlotte Carpenter idézetével
is folytathatnánk: „Ne feledd, ha a
karácsony hiányzik a szívedből, ak-

kor a fa alatt sem
találsz rá!” Ám nem
szabad abba a hibába esni, hogy
csak három nap a
világ, és akkor szeretjük ám egymást
nagyon, ha belefeketedünk is. A szeretetet leginkább nem ünnepelni, hanem gyakorolni kell az év minden
napján – mondják a lelkiélet mesterei, a spiritualitás keresztény tanítói.
Nem tudhatjuk ugyanis, meddig szerethetjük rokonainkat, barátainkat,
nem tudhatjuk, ez lesz-e az utolsó
közös karácsonyunk, vagy még évtizedekig együtt gyújthatjuk meg a
gyertyát, s ülhetjük körbe az ünnepi
asztalt. Az emberi élet véges, éppen
ezért a legfontosabb az, ami most
van, amit ma megtehetünk, amit ma
kimondhatunk, amiben ma segíthetünk, ne halasszuk holnapra. Popper
Péter író és pszichológus egyik
könyvében ezt találjuk: „Az ember
sok mindent kitalál, hogy mentse
magát, de egyikkel sem sikerül. Nem
értem rá felhívni, nem tudtam írni,
nem volt időm meglátogatni… stb.
Az ember olyan könnyen hazudik önmagának, nem kell félnie a leleplezéstől.”
Tehát ne gyűjtögessük, és ne koncentráljuk szeretetünket kizárólag az
ünnepekre, mert minden elhalasztott
beszélgetés, elszalasztott ölelés, ki
nem mondott szó mardossa majd a
lelkünket, mint savtúltengés a gyomrot. Éljük meg a pillanatot, az
együttlét boldogságát, a kölcsönös
szeretet melegségét! Ahogyan Simone Weil mondta: „Tanuljunk meg
vágyakozni az után, ami a miénk!”
Hassó Adrienn

Elismerés a pásztornapért
Nagy megtiszteltetés érte december 5-én a Nádudvar Turizmusáért
Egyesület tagjait. Az idén már ötödször megrendezett Nádudvari Pásztornap elnyerte az „Észak-alföldi régió ajánlásával” kitüntető címet. Az
erről szóló díszes plakettet és oklevelet Martfűn adta át az egyesület

képviselőinek Dr. Róna Iván, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója
és Dr. Újhelyi István, a Nemzeti Turisztikai Bizottság elnöke az Északalföldi Turisztikai Régió ünnepélyes
évzáró szakmai rendezvényén.
(folytatás a 3. oldalon)
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Minden kedves nádudvari lakosnak
boldog, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kíván
a város önkormányzata
és a Nádudvari Hírek szerkesztősége!

Kérdőjelek az oltás körül
Sokakat foglalkoztatott az utóbbi
másfél-két hónapban, sokan próbáltak tájékozódni, hogy mit is tegyenek,
hogyan védekezzenek az esetlegesen
támadó H1N1 influenzajárvány ellen. A legegyszerűbb és mindenki számára kivitelezhető védekezési módokról lapunkban kétszer is, meglehetős terjedelemben tájékoztattuk
olvasóinkat.
A védőoltással kapcsolatban már
kezdetektől fogva megoszlottak a vélemények. Sajnos (véleményem szerint)
a média sem megfelelően tájékoztatott,
többször egymásnak ellentmondó hírek
kaptak szárnyra. Az internetről nem is
beszélve, ahol időnként a legvadabb,
minden valóságalapot nélkülöző levelek keringtek. Az orvosok közben szép
lassan oltottak, elsősorban azokat, akik
eddig is minden évben igénybe vették –
betegségükre való tekintettel – az ingyenes védőoltást. Az igazi áttörés akkor következett be – legalábbis az én
praxisomban –, amikor a televízió bejelentette, hogy a patikákban nem kapható oltóanyag. A második fellendülést
a kismamák körében tapasztaltuk, szintén a média „jóvoltából”, amikor egyre

többet szóltak arról, hogy hány várandós nőt kezelnek az intenzív osztályokon. Közben néhány munkahely is eljutott odáig, hogy munkavállalóiknak
igény esetén biztosított oltóanyagot. Új
fogalom lett az oltópont, eddig még
nem volt példa hasonló kezdeményezésre. Lapzártakor az eddigi adatok szerint az ország lakosságának 20 százalékát oltották be.
Nádudvari viszonylatban eddig 960
felnőtt ingyenesen, 550 pedig térítésesen kapott oltóanyagot. A beoltott gyermekek száma mintegy 850. Ez összesen
2360 személyt jelent. A fenti adatokhoz
kell még a munkahelyeken az üzemorvosok által beadott vakcinákat hozzászámolni, melyet hozzávetőlegesen 300
főre lehet becsülni. Az országos átlagnál ez nagyobb, körülbelül 30 százalékos oltottságot jelent. Végleges statisztikát természetesen csak az oltóanyagok
beadása után lehet készíteni.
A nádudvari oltottak körében könynyebbséget jelentett, hogy az előző
évek gyakorlatához hasonlóan a háziorvosok nem kértek külön díjat a térítéses
vakcinák beadásáért.
Dr. Sutus Lenke

2

Nádudvari Hírek

2009. december

Csak a működést biztosító fejlesztésekre lesz pénz
A képviselő-testület november 30-án
tartotta soron következő rendes ülését,
amit Beke Imre polgármester nyitott
meg. Az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről tájékoztatta
a képviselőket. Ezt követően elfogadták
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló határozatot.
1.-2. A képviselők a város első három
negyedéves pénzügyi helyzetéről szóló
beszámolót és a kapcsolódó 2009. évi
költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet vitatták meg. Minden hozzászóló elismerte, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete az országban
kialakult pénzügyi-gazdasági helyzetének következtében alakult úgy, ahogy jelenleg áll. Az eredetileg tervezett költségvetési hiány tartható, de az idei év
hátralevő részében és a következő évben
is feszes gazdálkodást igényel. Át kell tekinteni az önkormányzat által ellátott feladatokat és az ellátásukra fordított pénzeszközöket. Az adóbevételeik alakulása
meghatározza, hogy mekkora forrás áll
rendelkezésre. A korábbi évektől eltérően csak a város működését biztosító
fejlesztéseket indokolt elvégezni.
A testület a beszámolót elfogadta, a
2009. évi költségvetési rendelet módosítását megalkotta.
3. napirendi pontként a testület megvitatta a 2010. évi költségvetés koncepcióját. A jelenlegi ismeretek szerint a
Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése számottevően csökkenti az önkormányzatok részére biztosított állami for-

rásokat. A korábban az önkormányzat által kivetett és beszedett helyi adókat nem
helyben szedik be, az közvetlenül az állami költségvetésbe folyik be, ahonnan
visszatérítik azt az önkormányzatoknak.
A kötelező és önként vállalt feladatok ellátását át kell gondolni. Ahol szükséges,
a támogatásokat is csökkenteni szükséges. A legfontosabb cél a halmozott működési hiány elkerülése. A már elkezdett
beruházások folytatása azért fontos, mert
ezzel biztosítható a nádudvariak életminőségének javítása. Szigorú és takarékos
költségvetési gazdálkodásra lesz szükség. Az önkormányzat által előterjesztett
cselekvési tervet a testület elfogadta.
4. A 2010. évi belső ellenőrzési tervet
is tárgyalta a testület. A tervet azzal a kiegészítéssel fogadták el, hogy a következő önkormányzati választások után
felálló testület munkáját annyival is
könnyítsék, hogy a 2006–2010 között a
nádudvari civil szervezetek számára
folyósított támogatásokat is vizsgálja
meg a belső ellenőr. Egyúttal felkérték a
belső ellenőrzési feladatokat ellátó Szenczi Divizor Kft.-t, hogy a belső ellenőrzési feladatai elvégzését követően az elkészített beszámoló tárgyalásán a kft.
képviselője vegyen részt, és válaszoljon
a képviselők által felteendő kérdésekre.
A különfélék között elsőként tárgyalta
a testület a Bursa Hungarica ösztöndíjra
beadott pályázatokat. A testület egyetértett az oktatási, kulturális és sport bizottság határozati javaslatával, és csak az
„A” típusú ösztöndíjra jelentkezők pá-

lyázatát bírálta el pozitívan. Számukra az
önkormányzat biztosítja az ösztöndíjat.
A nyertesek értesítése az önkormányzat
hirdetőtábláján illetve a város honlapján
(www.nadudvar.hu) fog történni.
5. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása is napirenden volt. A képviselők a rendelettervezet megvitatását
követően a tervezetet levették a napirendről.
6. A vásár- és piacrendelet módosítását támogatták a képviselők A magasabb
szintű jogszabály változása miatt szükségessé vált pontosításokat a rendeletet
megalkotva átvezették a piacrendeleten.
7. A helyi környezet- és természetvédelemről szóló rendelet módosítását a
rendeletet megalkotva támogatta a képviselő-testület.
8. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodása módosítását is megvitatták a képviselők. A jogszabályi változások miatt szükségessé
vált módosítások átvezetésével egyetértettek, megszavazták azokat.
9. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodása módosítása is napirendre
került. A 2010. évtől a fogyatékos személyek nappali ellátásának támogatása
változik, ezért a további támogatás lehívásához szükséges módosítani a megállapodást. A képviselő-testület a módosítást támogatta.
10. A szociális alapszolgáltatási és
gyermekjóléti alapellátási feladatok ellá-

tásáról szóló keret megállapodások módosítását szintén tárgyalták. A módosítás
az ellátandó településeket illetve a feladatok támogatási rendszerében bekövetkezett változásokat követi nyomon,
hogy a kiegészítő normatív támogatást a
jövő évben is megkapja a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás. A képviselők a
módosítást elfogadták.
11. A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló együttműködési
megállapodások határozott időre, 2009.
december 31-ig jöttek létre. A testület értékelte az elmúlt egy év tapasztalatait, és
úgy döntött, támogatja a megállapodások
2010. december 31-ig történő meghoszszabbítását.
12. A testület, mint Nádudvar gesztortelepülés képviselője támogatta Tetétlen községnek a „Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgáltatásának infrastrukturális fejlesztése” címen elkészített pályázatát. Nyertes pályázat esetén
a pályázattal járó költségeket Tetétlen
fogja viselni.
13. A testület, mint Nádudvar gesztortelepülés képviselője támogatta Bihardancsháza községnek „A szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátás színvonalának fejlesztése a nádudvari szociális szolgáltató központ bihardancsházi telephelyén” címmel elkészített pályázatát. Nyertes pályázat
esetén a pályázattal járó költségeket Bihardancsháza fogja viselni.
Dr. Sós Csaba

Kérdések és válaszok a lakossági fórumon
A szennyvízcsatorna-hálózat
fejlesztésének III.
üteméről valamint
a közbiztonság
helyzetéről tartott
lakossági fórumot
a képviselő-testület november 27-én a
művelődési központban. Miután Beke
Imre polgármester megnyitotta a fórumot, elsőként a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztésének III. üteméről szólt.
Legutóbb ugyanilyen témában 2006ban volt lakossági fórum. Akkor az elhatározást tettek is követték. Sikeres pályázatot követően megépült a csatornahálózat II. üteme. A lakosságnak is segítenie kellett a költségek viselésében. Erre
két mód volt: aki tehette, egy összegben
befizethette az önerőt, aki nem, azzal az
OTP kötött lakáskassza-szerződést. A
már meglevő víziközmű-társulat segítséget adott a beruházás megvalósításához a
lakossági önerő forrásának koordinálásával.
A helyzet nem változott 2006 óta,
Nádudvar továbbra is belvizes, magas talajvízszintű település. A vízbázisa sérülékeny. A talajvízbe jutott szennyvíz
előbb-utóbb a vízadó rétegben köt ki, beszennyezve és emberi fogyasztásra alkalmatlanná téve azt. Ma már természetes, hogy a csapot kinyitva jó minőségű
ivóvízet kapunk. Több vizet használunk
fel, mint eleink. A helyzet tarthatatlanságát felismerve az
önkormányzat az
EU előírásainak
megfelelés érdekében pályázott a
III. ütem megvalósítására. Az Európai Unió szabá-

lyozása szerint minden 2000 lakos
egyenérték feletti vízterheléssel rendelkező településen meg kell oldani 2012
végéig a szennyvíz elvezetését és tisztítását. A 2008-ban beadott pályázat az I.
fordulóban nyert. A pályázati pénz mintegy 80 millió Ft. Ebből az összegből kell
a III. fordulóra felkészülni, elkészíteni a
terveket, részletes megvalósíthatósági
tanulmányt, a költséghaszon-elemzést.
Amennyiben sikeres lesz a III. fordulós
pályázat, akkor kb. 1,5 milliárd Ft-os beruházás valósul meg Nádudvaron. Az önkormányzatnak belátható időn belül nem
lesz arra pénze, forrása, hogy ezt a beruházást önerőből meg tudja valósítani. A
pályázat szerencsére 80-85 százalékos
támogatottságú. Az önrészt három forrásból kell majd fedezni. Egyrészt önkormányzati, másrészt a koncessziós
szerződés alapján a Civisvíz Kft. által
adott, harmadrészt – mint a korábbi ütemek során – lakossági forrásból. A tervek
szerint megvalósul az ivóvíz bevezetése
a közökbe, és körvezetékeket is ki kell
építeni, hogy a víz több irányból tudjon
eljutni az egyes utcákba. Ezzel is kis lépéseket téve lehet javítani a vízminőségen. A beruházás célja, hogy ne kelljen
Nádudvaron palackozott vizet fogyasztania senkinek, aki az egészségét félti.
Ezt követően a fórumon levetítették a
nádudvari csatornázást népszerűsítő filmet, aminek az elkészítése szintén kötelezően előírt feladat volt. A film a
http://www.nacsat. hu/ honlapon megtekinthető.
A polgármesteri tájékoztatást követően a viziközmű-társulat elnöke, Dr.

Danka József emelkedett szólásra. Ismertette a korábbi két ütem történéseit
valamint a fontosabb mutatószámokat.
Ludman Lajos tájékoztatása szerint a
pályázat következő lépése az engedélyes
kiviteli terv elkészítése lesz, amelyet
2010 március végére kell beszerezni. A
szerződéskötés nyertes pályázat esetén
2010 második félévében történik. Ezt követően még az ősz során el kell kezdeni
a kivitelezést, a próbaüzem 2011 végén,
2012 elején fog indulni. A pénzügyi elszámolást 2012-vel be kell fejezni. A
konkrét lépésekről, teendőkről a lakosságot többféle módon is tájékoztatni fogják, hogy mindenki időben értesülhessen
a beruházás aktuális állásáról.
A tájékoztatókat követően a jelenlevők az ivóvízvezetékek építése, útalapok
javítása, a vízelvezető árkok állapotával
kapcsolatban tettek fel kérdéseket. A kapott válaszokat kielégítőnek tartották.
Második napirendi pontként Hullár
Gusztáv rendőr őrnagy, a Nádudvari
Rendőrőrs parancsnoka adott tájékoztatást a közbiztonság helyzetének alakulásáról. Örömteli, hogy a személy elleni
erőszakos bűncselekmények száma jelentősen visszaesett a városban az előző
év hasonló időszakához képest. A rendőrök munkájának eredményességét mutatja az is, hogy 21 körözött személyt sikerült elfogniuk. Külön gondot jelentenek a városban ittasan, garázda módon
szórakozó fiatalok, akiknek a magatartása kihívóan közösségellenes, másokat
megbotránkoztató. A Gusta üzlettel kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy ott
nem parkoló épült, hanem járda, ennek
megfelelően ott autóval parkolni nem lehet, a gyalogosok közlekedését akadályozni nem szabad. A beszámoló során
elhangzott az is, hogy a rendőrőrs sze-

mélyi állománya 2010-ben tovább bővül.
A rendőrség, a polgárőrség valamint a
mezőőrség kapcsolata jó, összefogva
dolgoznak azon, hogy a közbiztonság
Nádudvaron továbbra is jó legyen. A kerékpárút átadása kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy a kerékpárosok szabályosan csak ott közlekedhetnek, nem
számít, milyen széles az úttest, milyen a
forgalom.
Simon Miklós, a nádudvari polgárőrség vezetője arról számolt be, hogy 5 éve
indult el az ifjú polgárőrség a városban.
A polgárőrség létszáma 23 fő. Az iskola
rendésze is a polgárőrség tagja, iskolai
alkalmazásának már van látható eredménye. A polgárőrség a kapott támogatások
70 százalékát járőrözésre fordítja. A támogatások további része a továbbképzést, eszköz beszerzést, stb. szolgálja. A
polgárőrség a Dobó utcai gyalogos-átkelőhelyen történő átkelés biztosításával
látható leginkább az utcákon. Rendszeresen járőröznek a településen, segítik a
rendőrség munkáját.
Szőnyi Zsolt, a mezőőrség vezetője ismertette a mezőőrség létrejöttének jogi
és történeti hátterét. Arra kérte a gazdákat, hogy az őket ért károkozást azonnal
jelentsék, mert az eset után hetekkel, hónapokkal már nem tudnak segíteni. A tarlózás okozta problémák elkerülése érdekében a mezőőrség elkészíttette a tarlózási engedély nyomtatványt, amit irodájukban át lehet venni. Az idén senki
nem kért tőlük ilyet. Ezért igen nehéz,
szinte lehetetlen cáfolni azt, ha valaki állítása szerint a gazda engedélyével gyűjti
a terményt. Felhívta arra is a figyelmet,
hogy a dűlőutakat összevágó gazdák nem
csak a saját dolgukat, hanem a mezőőrség munkáját is megnehezítik. Ezzel a
vagyonbiztonság is csökken.
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A szép korúak „motorja”
Mindig szeretett idős emberek között lenni Király Istvánné Szakál Mária. Szüleinek besegített az 5. sz. vegyes áfészboltban, s az üzlet elbontása után szociális munkásként helyezkedett el a Szociális Szolgáltató Központban, mely jelenlegi formájában 2001 óta működik.
Család és munka mellett elvégezte a
debreceni Dienes-középiskolában a
szociális gondozó szakot és 1973-tól
2006-ig dolgozott a központban. A központ eredetéről érdekességgel is szolgál. Mint mondta, régen szegényháznak
hívták az otthont, és a Kossuth téri közfürdő épületében működött. A falu gazdái és a jómódú emberek alapították
azoknak, akik megsebesültek a háborúban, betegek voltak vagy nem volt senkijük. Nappali intézetnek indult, de az
egyik télen behúzódtak a hideg elől az
idősök, és nyárig el sem mentek. Később már nyáron is maradtak, így alakult éjjel-nappalivá a ház.
A jelenlegi központ a Kabai út sarkán álló épületben működik nappali otthonként. Száz házi gondozottról gondoskodnak, 80 klubtag jár az otthonba,
s 200-220 személyre főznek. A 80 klubtagból 30 a legaktívabb, ők vetélkedőkön vesznek részt a környéken, fellépnek idősotthonokban, más intézményekben, ünnepségeken táncolnak, verselnek, s helybeli rendezvényeken is
szerepelnek.
Így a központ karácsonyi műsorán is,
amit már három héttel előtte próbálnak.
Király Istvánné lánya, Nagy Sándorné
Ancsa, a családsegítő szolgálat részlegvezetője állítja össze a műsort, és próbál a szereplőkkel. Általában humoros
darabokkal készülnek. Most például
pomponos angyalkák és krampuszok
képében fognak szerepelni. Más ünnepségen kán-kánt jártak. Marika is szívesen fellép, parodizálta például Joshi
Bharat feleségét. Nyugdíjas kora óta
egy turkálóban dolgozik kedvtelésből,
szívességből, no meg azért is, hogy a
fellépésekre jelmezt biztosítson klubtársainak.
A karácsonyi műsort nagy készülődés előzi meg. A dolgozók a klubtagokat is bevonják az ajándék és a meghívó készítésébe, díszek gyártásába, a
karácsonyfa díszítésébe. Persze nem az
egész ajándékot készítik el, csupán egyegy részét, amiből a központ dolgozói
állítják össze a meglepetést.
Az ünnepségen szépen terített asztal
fogadja a mintegy 60 idős embert, s kisvártatva megérkeznek, műsort adnak az
óvodások. Jólesik a nagymama és nagypapa korúaknak, hogy unokájuk korabeli gyermekeket hallanak dalolni, verselni, akiket megvendégelnek. Majd
felszolgálják az idősöknek a házias ünnepi ebédet, s átadják az apró ajándékokat. Ezután következik a saját műsoruk és a dolgozók előadása. A dolgozók
tavaly például a Rómeó és Júlia erkélyjelenetét adták elő kifigurázva. Maguk
varrták a jelmezeket, s kartonpapírból
vágták ki az erkélyt. A műsorszámok
jókedvre derítik a hallgatóságot, de a
karácsonyi hangulat, a versek, énekek
el is érzékenyítik őket. A sírásra jön a
nevetés, s amikor már jó a hangulat, rákezdi a zenekar s este 10-ig, 11-ig
húzza, ők meg addig táncolnak az élőzenére, akár mezítláb is, még ha fáj is a
lábuk. A tizedik utcáig is elhallatszik,

Király Istvánné
milyen jól szórakoznak. Az otthon
fekvő betegeknek is kijár az ünnepi
ebéd, desszertnek a finom kalács, mellé
az ajándék és a dísz.
Marika emlékszik a régi karácsonyokra, amiket az 1970-es években élt
meg munkahelyén. Akkor is karácsonyfát díszítettek, melyre a gondozottak
készítették a szaloncukrot, aranypapírba csomagolták a diót. A vb-titkárnő
is ellátogatott az otthonba, együtt fogyasztották a bőséges ebédet, ami maga
volt az ajándék.
Marika jó kedvvel, szívesen vesz
részt a versenyeken, mint legutóbb a
„Környezetünk védelméért” városi vetélkedőn, ahonnan az 1. díjat hozták el
a szép korúak Hóvirág csapatával. Műanyag palackokat hasznosítottak újra,
csengőt csináltak belőlük. A klubtagokkal egymást biztatva járnak a rendezvényekre. Amikor valaki nem akar menni,
mert itt is fáj, ott is fáj, rábeszélik, hogy
jöjjön csak, ne maradjon otthon. Vallja,
hogy a bajokat meg kell beszélni, nem
rögtön a gyógyszer után nyúlni. Saját
példájával jár elől, amikor klubtársa arról panaszkodik, nem tud aludni és altatót vesz be. Szerinte nem kell azon
problémázni, hogy nem tud aludni, ha
nem álmos, hát nem álmos, elő lehet
venni egy könyvet, olvasni, s előbbutóbb elálmosodik. Aktív dolgozó korában segítő munkájáért megkapta az
Életet az éveknek-díjat. Megfogalmazta
munkájának lényegét: „Városunkban
egyetlen ellátatlan idős ember sem lehet”. Ma több klubtársával együtt motorja a klubnak. Nyaranta szívesen főznek a szabadban, mindig újat találnak
ki. Ha slambucot akarnak főzni az udvaron, száraztésztát gyúrnak otthon,
mindenki hozza a hozzávalókat. Legutóbb lepcsánkát sütöttek, különféle
ízesítéssel tették különlegessé. Hetente
többször is előfordul, hogy nem viszik
haza az ebédet, hanem közösen elfogyasztják a központban, s utána még jó
ideig maradnak beszélgetni, kézimunkázni. Közösen köszöntik a születésnaposokat, besegítenek a Vöröskeresztnek, vért adnak, vérnyomást, vércukrot
méretnek, ruhát szabnak-varrnak egymásnak, mindig akad tennivaló.
Mindig terveznek, most például a
szilvesztert szeretnék együtt tölteni a
központban.
Szöveg és fotó: Császi Erzsébet
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Nyertes
pályázatok
Az általános iskola újabb három sikeres pályázatot tudhat maga mögött.
Kisdiákok kulturális fejlődését célozta meg a KUL-TÚRA nevet viselő
pályázat, melyet Baranyai Etelka és
Molnár Ilona tanítónők írtak meg. A felhívást az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
adta ki. Száz helyszín közül lehetett választani (múzeum, könyvtár, levéltár). A
pályázat elbírálásakor azok élveztek nagyobb előnyt, akik közelebbi helyszínt
választottak. Mi a Debreceni Egyetem
könyvtárát választottuk. A pályázaton
elnyerhető maximális 600 000 Ft-ot
nyertünk el. Ezen a pénzen 200 gyerek
ismerkedett meg az egyetemi könyvtárral, száz elsős, és csaknem száz 4. osztályos. A gyerekek számára az útiköltség és a könyvtári program teljesen
ingyenes volt. A délutáni programot sajnos azon a héten a jelentős mennyiségben lehullott csapadék megváltoztatta. Ennek ellenére a gyerekek nagyon
jól érezték magukat, hiszen a pedagógusok igyekeztek számukra olyan programot szervezni, amit minden gyerek
élvezett, pl. plázamozizás, játszóház.
Az intézmény vezetősége is két nyertes pályázattal járult hozzá a minőségi
oktatáshoz. Az informatikai eszközbeszerzési pályázaton 3 millió forintot
nyertek, melyen 16 hordozható számítógépet és 5 projektort fognak vásárolni.
Ezek a gépek kiválóan alkalmasak a korábbi pályázatokon nyert oktató programok használatára. Segítik a pedagógusokat a mindennapi munkavégzés során,
különösen a kompetencia alapú és nem
szakrendszerű oktatás fejlesztő feladataihoz nélkülözhetetlenek.
Az integrációs képesség kibontakoztató pályázat segítségével több mint
7 millió forintot nyert az iskola. A pénzt
fejlesztő eszközök, berendezések beszerzésére és pedagógus integrációs tevékenységek támogatására lehet fordítani. Újabb tanterem és fejlesztő szobák
felújítása válik lehetővé. Közel egy millió forintot fordítanak sporteszközök
beszerzésére, és további fejlesztő eszközök vásárlását is tervezik.

Karácsonyi receptek
Cukrozott narancshéj
Újrahasznosíthatod a narancsot.
Ne dobd ki a héját, kandírozd inkább – jó lesz majd a karácsonyi
süteményekbe.
Hozzávalók:
4 narancs héja, 20 dkg cukor,
víz, átlátszó fólia
Elkészítése:
1. A narancsok héját vékony csíkokra vágjuk (a fehér belső hártyát
igyekszünk eltávolítani), majd beletesszük egy edénybe, és felöntjük
annyi vízzel, hogy ellepje a narancshéjat. A vizet naponta cseréljük rajta, addig, amíg a narancshéj
már nem lesz keserű. (Kb. 3-4 nap
elég hozzá).
2. Feloldunk 20 dkg cukrot anynyi vízben, amennyi ellepi a narancshéjat. Fedő nélkül, időnként
megkeverve addig főzzük, amíg a
víz el nem párolog.
3. Kiterítjük fóliára vagy sütőpapírra, úgy, hogy a héjdarabok ne érjenek egymáshoz, és hagyjuk megszáradni.
Lusta asszony túrósa
Hozzávalók:
25 dkg rétesliszt, 25 dkg porcukor, 1/2 csomag sütőpor, 50 dkg tehéntúró, 10 dkg mazsola, 2 csomag
vaníliás cukor, 1 citrom vagy narancs lereszelt héja, 4 dl tej, 2 egész
tojás + 1 sárgája, 15 dkg margarin
Elkészítése:
A lisztet, a porcukrot és a sütőport jól összekeverjük, és két részre
osztjuk.
A tepsit kivajazzuk, vagy zsírozzuk, kilisztezzük, majd a fenti lisztes keverék egyik felét egyenletesen
elsimítjuk a tepsibe. Ezután egyenletesen rászórjuk az elmorzsolt túrót, a vaníliás cukrot, a mazsolát, a
citrom vagy narancs reszelt héját.
Ezt beborítjuk a lisztes keverék másik felével.
A 4 dl tejet a tojásokkal jól öszszekeverjük, és szép egyenletesen
ráöntjük a tetejére, majd a 15 dkg
margarint vékony szeletekre vágjuk
és beborítjuk vele a tetejét. A sütőt
előmelegítjük, de a sütemény betevésekor közepes lángra (hőfokra)
tesszük és így sütjük addig, amíg a
teteje aranysárga nem lesz. Körülbelül 20-25 perc alatt sül meg. Melegen tálaljuk.

Varga Ildikó

A régió ajánlásával
(folytatás az 1. oldalról)
Nagy öröm ez számunkra, hiszen
nagyon rangos mezőnyben találták
rendezvényünket méltónak erre az elismerésre.
Arra ösztönöz minket, hogy változatlan lelkesedéssel folytassuk a
munkát, és bízunk benne, hogy sikerül évről évre emelve a színvonalat,
igazi régiós és országos eseménnyé
tenni hagyományőrző programunkat.
A cím arra jogosít minket, hogy az
„Észak-alföldi régió ajánlásával”

emblémát minden reklámanyagunkra
rátehetjük, s a régió marketingigazgatósága pedig reklámozni, ajánlani
fogja rendezvényünket.
A kitüntető cím birtokában bízunk
abban, hogy sok vendég érkezik majd
hozzánk. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki munkájával, részvételével, támogatásával hozzájárult a
pásztornapok sikeres megrendezéséhez és ezen elismerés elnyeréséhez.
Pavluskáné Sulyok Júlia,
a Nádudvar Turizmusáért Egyesület
alelnöke
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Növendék
hangverseny
és táncbemutató
Az Alapfokú Művészeti Iskola november 16-án, hétfőn 17 órától tartotta meg őszi növendék hangversenyét és táncbemutatóját az Ady
Endre Általános Művelődési Központ
színháztermében.
Az érdeklődők szép számmal töltötték meg a termet. A hangversenyen sorrendben Ugrai Noémi (fuvola), Szathmári Panna (keyboard), Czina Péter
(klarinét), Balázs Péter (tenorkürt), Teremi Henrietta (zongora), Perge Fanni
(vibrafon), Lovas Tímea (fuvola), Czina
Ferenc (zongora), Szilágyi Vivien (keyboard), Gábor Rea Fruzsina (furulya),
Bartha Zsolt (klarinét), Ugrai Viola
(vibrafon), Csákó Bence (dob), Tóth
Axel Ruben (fagott), Barát Bernadett
(zongora) adott tudásából ízelítőt a lelkes közönségnek.
Az iskola néptánc szakának növendékei galgamenti táncokat és egy ma
már csak filmen fellelhető ritkaságot, a
nádudvari félfordulóst adták elő.
A fellépők felkészítő tanárai Kőmíves Miklós, Hegedűs Sándor, Kiss
László, Udvarhelyi Éva, Dr. Várnagyné
Mátyás Éva és Griger Judit voltak.
A zeneiskola diákjai a városi ünnepségeken mindig nagy örömmel tesznek
tanúbizonyságot tehetségükről, a közönség most is tapasztalhatta, hogy a
város legifjabb nemzedékeinek tagjai
milyen mély megilletődöttséggel keltik
életre „kottasírjukból” a világ komolyzene-irodalmának fantasztikus darabjait.
Dr. Sós Csaba

2009. december

Karácsonyi gondolatok
A karácsonyi ünnepekre való készülődést hagyományosan az adventi időszak jelenti a maga hagyományaival és kedves
gyertyagyújtásaival. Mindnyájan tudjuk,
hogy a karácsony mára legalább annyira a
fogyasztásról szól, mint a szent áhítatról és
a családról, s ehhez természetesen időben
hangulatba kell hozni az embereket. A nagyobb áruházakban, szupermarketekben
már október vége körül találkozhattunk az
ünnepre hangoló díszítés – kezdeményezésekkel és a ráutaló termékekkel, csak
hogy érezzük, hogy kezdhetjük a vásárlást.
Látszólag ugyanez a helyzet a világítással
is, a csillagok, a hópelyhek a lelkünket a
fény ünnepe felé rezegteti. Az idén is december elején a lámpaoszlopokra kerültek
a világító hullócsillagok, hópelyhek és az
intézmények homlokzatait pedig füzérek
díszítik. A főutcán egy-két szép fenyő is
fényáradatban úszik a díszítő izzósortól.
Fontos, hogy lakásunkat is felkészítsük
a közelgő ünnepre. Sokan nagytakarítást
rendeznek karácsony előtt, és díszekkel varázsolnak ünnepi hangulatot az otthonukban, ami fontos része az ünnepre hangolódásnak. A dekorálás legkésőbb adventkor
megkezdődik a legtöbb lakásban. A legelterjedtebb és leglátványosabb díszek természetesen az izzósorok és a különféle világító ablakdíszek, ma már otthon is sokan
öltöztetik ezek valamelyikével ablakaikat,
előkertjüket. A karácsonyi hangulathoz a
meghitt fény és a kellemes meleg is hozzátartozik, előkerülnek a gyertyák mindenféle méretben és formában. Az asztalra kerülnek az adventi koszorúk is.
A karácsonyi díszhez és a fényáradathoz hozzá tartozik a karácsonyi illat is. A
fenyőfa illata mellé párosul a mézeskalács
a narancs, a szegfűszeg, és a fahéj illatvarázsa is. Ha elég kreatívak vagyunk, mi
magunk is készíthetünk asztali díszeket.
Mikor eljön a várva várt nap: a családokhoz ilyenkor érkeznek a közeli hozzátartozók testvérek, szülők. Ekkor van az
embereknek kedve, ideje s motivációja
arra, hogy a család hagyományait megtartva saját szájíze szerint alakítsa az ün-

nepi készülődést és a szentestét. A tomboló
ajándékozási lázat felválthatja egy meghittebb, valóban egymásra figyelő állapot.
Vannak, akik a karácsony ellen tiltakoznak. Szerintük az év fennmaradó 364 napján kellene szeretni egymást, nem egy kijelölt estén. Különösen nem úgy, hogy a
megelőző hetekben és napokban megannyi
átkot, gyűlöletet szórunk embertársainkra,
hogy végül végkimerülésben beesünk a fa
alá szeretetkönnyeket morzsolva szét szemeinkben.
Karácsony méltó megünneplésének elengedhetetlen része az advent, az ünnepet
megelőző négy hét, melynek varázsos hangulatát, a karácsonyi várakozást a régmúlt
mitológiája alakította ki. Abban az időben
az emberek még hittek a boszorkányokban,
gonosz lelkekben, varázslókban, mindenféle régi istenekben, éppen ezért használtak misztikus eszközöket. Például koszorút
fontak vesszőből, fűzfából és fenyőágakból, amelyet arany vagy piros színű szalaggal díszítettek. Minden egyes szín vagy
forma sajátos jelentést hordozott. A zöld a
termés színe volt, a piros az életé, az arany
és a sárga pedig a fényé. A kör alakú forma
az örökkévalóság jelképe, a varázserőé,
ami soha el nem múlik. Úgy tartották, hogy
ha ilyen „szent” koszorúkkal veszik körbe
a házakat, az elűzi a gonosz szellemeket.
Ezek az ősi rituálék azonban, szép lassan
feledésbe merültek. 170 évvel ezelőtt Johann Heinrich Wichern protestáns lelkész
az általa alapított gyermekotthon egyik termébe egy hatalmas csillárt készített fából.
Erre a csillárra minden egyes istentisztelet
alkalmával egy gyertyát tűzött. Ez a kedves
szokás hamar követőkre talált, de csak
1860-ban alakult ki az a forma, hogy csupán csak négy gyertyát, az advent 4 vasárnapjának jelképét tűzték a koszorúra. A
gyertyagyújtás a keresztény mitológiában
annak a fontos eseménynek a része, amely
Jézus eljövetelét jelenti. Minden újabb
gyertya meggyújtásával egyre közelebb kerülünk a karácsonyhoz.
Boros Erika

Szabó Károly és felesége,
Szkupi Juliánna
december 10-én ünnepelték
60. házassági évfordulójukat.
Ez alkalomból sok szeretettel
köszöntotték őket gyermekeik, unokáik
és dédunokáik.
E két szív régóta egymásért dobog,
e két kar hatvan éve egymásba fonódott.
Jóban, rosszban kitartottatok,
egymás felé őszinték maradtatok.
Ha valaki megkérdezné, mi a szerelem?
nézzen rátok, s megérti teljesen.
Ahogy egymás szemébe néztek,
szinte látni a lángolást köztetek.
Ha sétáltok egymás kezét fogva,
hogy szeretitek egymást, mindenki tudja.
Ti ketten egymás részei vagytok,
hatvan éve egymáshoz tartoztok.
A bánatban egymást vigasztaltátok,
örömben együtt vigadtatok.
Bár az élet sok akadályt gördített elétek,
szerelmetekkel mindet legyőztétek.
Életet adtatok egy leánynak, három fiúnak,
akik életet adtak nekünk, unokáknak.
Az élet bármerre is sodor minket,
mindig szeretni fogunk titeket.
Ezért csak egyet kérek, legyetek
nagyon boldogok, amíg csak lehet.

MEGKÉRDEZTÜK

Hol és hogyan tölti az év utolsó napját?

Budapesten a Hungexpo területén rendezett Roxy Rádió partijára megyünk, mint tavaly. Barátommal, barátnőmmel és a barátjával közösen bulizunk. A múlt évben is nagyon
jól éreztük magunkat, hétezren
szórakoztunk a csarnokban,
DJ-k keverték a zenét, táncosok adták a hangulatot és megasztáros hírességek énekeltek.
Csak külföldi számok voltak.
Nagyon bevált a buli nekünk.

Még nem tudom, de már
utána kellene nézni, hogy
a nádudvari szórakozóhelyek
milyen programmal készülnek.
Választhatunk például a Guriga, a Fészek, a Pancsoló közül, s a ladányi Stop is szóba
jöhet. Eddig minden évben elmentünk valahová a családdal
vagy a barátokkal, az idén sem
maradunk otthon. A szórakozóhelyen vacsorázunk, megnézzük a műsort és táncolunk.

Szívós Nikolett
tanuló

Kocsis Georgina
tanuló

Négyfős családommal otthon ülünk és tévézünk. Ilyenkor a hagyományos szilveszteri ételeket esszük, mint például a kocsonya, a pörkölt, a
sült kacsa, éjfélkor pedig pezsgővel koccintunk. Bár még az
is megeshet, hogy én dolgozom, amúgy is minden este
9-10 óráig tart a munkám. Hiába van szilveszter, a Nagisz
Tej Kft.-nél akkor is van
munka, a teheneket minden
nap meg kell fejni.
Törös András
műszakvezető

Tízfős baráti társasággal
szilveszterezünk, akikkel év
közben is eljárunk szórakozni
és közösen ünnepeljük a névnapokat. Olyankor a gyerek is
jön velünk, de szilveszterkor a
nagyszüleinél lesz és fennmaradhat éjfélig. Most helyben
szórakozunk, a Pancsolóban,
régen a művelődési központba
jártunk. Jól szoktuk érezni magunkat. Tavaly ajándékkosarat
nyertünk tombolán.

Valamelyik évben bementünk Debrecenbe, a Nagytemplomnál hallgattuk a koncertet, megnéztük a tűzijátékot.
Idén megnézzük, mi lesz a művelődési központban, de inkább otthon szilveszterezünk a
nővéreimmel és családjukkal.
A gyerekek társasoznak, interneteznek, mi tévézünk. Babgulyást főzök, töltött fasírtot, lencsét, sütemények lesznek, édes
rövidital meg kóla.

Ferenczik István
villanyszerelő

Czibere Imréné
szakács
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Kick-boxer éremeső
Az idén már tizedik alkalommal rendezték meg Szegeden a Geoview Nemzetközi Kick-box Mikulás-kupát. A viadalon három ország negyvenhárom
klubjának csaknem háromszáz versenyzője lépett szorítóba a jobbnál jobb helyezésekért. Csapatunk, a Kabai Fontana Kick-box SE ebben az évben is a
tőle megszokott teljesítményt nyújtotta.
A versenyzők felkészültségét és elszántságát mi sem bizonyítja jobban,
minthogy a 14 indulóval 16 érmet zsebeltünk be, volt tehát, aki több szabályrendszerben is learatta a babérokat. Az
egyesület 1999 óta működik, most már
nem csak Kabán, szeptembertől Nádudvaron is edzenek a fiatalok. A 14 versenyzőből 6 nádudvari ,,újonc” is megmérkőzött, nem kevés sikerrel, ugyanis
mind a 6 versenyző dobogóra állhatott.

A néhány hónapos edzésmunka szerencsére meghozta gyümölcsét. Szilágyi
Dávid, Székely Gábor, Kovács Lajos,
Rácz Imre, Boros Zoltán és Jámbor Mihály a tőlük elvárt formában harcolt. A
versenyzőket Szőke Róbert I. danos
mester készítette fel.
Eredmények:
Boros Zoltán
Szilágyi Dávid
Rácz Imre
Kovács Lajos
Székely Gábor
Jámbor Mihály

felnőtt full-contact
junior full-contact
felnőtt low-kick
junior light-contact
junior light-contact
felnőtt light-contact

II. helyezés
I. helyezés
II. helyezés
II. helyezés
I. helyezés
II. helyezés

Edzések: kedden és pénteken 18 órától az általános iskola kis tornatermében. Minden érdeklődőt várnak nemtől,
kortól függetlenül.

A Napsugár csoport: balról áll Nyikos Evelin, Kovács Nikolett, Tőzsér Jánosné,
Kékedi Kira, Rácz Erika, térdel balról Jakab Anett, Pincési Viktória,
Baranyai Kitti, Nádházi Nikolett, Rásó Lea, Csonka Tünde, Szilágyi Bettina

Mazsorett-sikerek
Hajdúböszörményben
Harmadik alkalommal rendezték
meg november 21-én a Hajdúböszörményi Országos Ifjúsági Mazsorett
Fesztivált a Bocskai István Általános
Iskolában. A nádudvari mazsorett-csoportok ismét szép sikereket értek el.
Pom-pom kategóriában nyújtott teljesítményéért kiemelt arany oklevélben

részesült az Ady Endre Általános Művelődési Központ Napsugár csoportja,
show kategóriában pedig arany oklevélben részesült a Napsugár csoport. A
Csillagfény csoport bronz oklevelet kapott. A csoportok felkészítője: Tőzsér
Jánosné mazsorett-oktató.
Dr. Sós Csaba
A nádudvariak kivétel nélkül jól szerepeltek (Fotó: Magánarchívum)

A Gólya Roma Tanodában
is járt a Mikulás
Roma mikulás látogatta meg a Gólya
Roma tanodát december 5-én. Az ünnepség 15 órától kezdődött és késő estig tartott, melynek vendégei a tanodában tanító pedagógusok és a gyerkőcök
voltak .
Több településről is érkeztek rászoruló gyerekek, hogy találkozhassanak a
roma Mikulással. A gyerekek verssel,
énekkel és tánccal várták a szakállas

ajándékhozót. Horváth Tibor, a Tanoda
vezetője 120 csomaggal kedveskedett a
megjelenteknek, s utólag is köszöni a
segítséget a csomagok elkészítésében
Csontos János országgyűlési képviselőnek és Beke Imre polgármesternek. A
Tanoda nagyon büszke arra, hogy válság idején is sikerült megrendeznie az
ünnepséget a halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekeknek.

A Csillagfény csoport: a hátsó sorban balról Csontos Petra, Egri Vanessza,
Lőrinczi Tímea, Tőzsér Jánosné, Szoták Eszter, Székely Rella, Papp Kitti, az első
sorban balról Minegász Kitti, Horváth Rebeka, Lőrinczi Barbara, Egri Petra,
Kovács Kincső, Varga Anett (hiányzik a képről: Hodosi Adrienn és Balázs Dóra)

A Roma Tanoda felhívása
A pályázatot nyert Nádudvari Tanoda felvételt hirdet (korlátozott
számban) hátrányos helyzetű diákoknak. A feltétel: a felvételre az általános iskola 6-ik, 7-ik, 8-ik évfolyamába járó diákok és középiskolás,
érettségivel még nem rendelkező tanulók jelentkezhetnek.
Legalább kétszeresen halmozottan

hátrányos jelentkezők nyerhetnek
csak felvételt.
Egyeztetés: telefonon a 06 70/335
4700-as számon vagy személyesen
az Alkotmány u. 48-50. szám alatt
(Seregélyes kerti Iskola) Horváth Tibornál. A jelentkezőket személyesen
hétfőtől péntekig 8 és 12 óra valamint
14 és 16 óra között fogadjuk.

Százhúsz csomag talált gazdára (Fotó: Magánarchívum)
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Hogyan készülsz a karácsonyi ünnepekre?
Varga Judit 5.c
Nekem a karácsony a kedvenc
ünnepem. Körülbelül egy héttel
előtte kezdek el
készülődni. Dekorációt és ajándékokat készítek. A családdal és a
barátokkal ünnepeljük a karácsonyt. Általában külön-külön,
mindenkinek készítünk ajándékot.
Ha elkészülnek, nem adjuk oda
azonnal, hanem mamáéknál, amikor összegyűlik a család. Megvacsorázunk, és aztán mindenkinek
átadjuk az ajándékát. Nagyon jó,
hogy így összegyűlik a család.

Szalai Csilla 6.c
Mikor megkezdődnek az adventi napok, anyukámnak
segítek a ház díszítésében és a készülődésben. Figyelemmel kísérem, ki minek örülne, és van, akinek saját kezűleg készítek ajándékot. Például gyöngyöt fűzök, mécsest készítek. Venni is szoktam
apróságokat a bátyám segítségével:
könyvet, pénztárcát. Üdvözlőkártyát is szoktam az ajándékokra készíteni. Az én ajándékaimat sosem
találom meg, pedig mindig keresem. A fenyőfát közösen díszítjük.

Szombati
Szabina 7.a
Számomra igen különleges a december, hiszen 15-én
van a szülinapom,
így még szebbek
az ünnepek. Karácsony előtt mindig nagy a nyüzsgés
nálunk. Ilyenkor családomat és néhány barátomat is megajándékozom
kis apróságokkal, amiknek a beszerzése öröm számomra. A tél a
kedvenc évszakom, így aztán remélem karácsony napján pustolni fog
a hó! Alig várom már, hogy díszítsük a fát, de mi először is a lakásba
varázsolunk karácsonyi hangulatot.

Vida
Boglárka 7.c
Idén karácsonykor az öcsémmel
közösen szeretnénk összegyűjteni a pénzt az
ajándékokra.
Most próbáljuk meg először meglepni a családtagjainkat, szüleinket
úgy, hogy ők nem tudnak az egészről semmit. Karácsony előtt pár
nappal akarjuk megvenni az ajándékokat. Úgy gondoltuk, hogy
szentestén a fenyőfa alá rakjuk a
csomagokat kis névvel ellátott cédulákkal. Esetleg másnap reggel
személyesen adjuk át nekik.

Környezetünk védelméért
A Kövy Sándor Általános Iskola természetismeret és alsós munkaközösségei
„Környezetünk védelméért” címmel városi versenyre invitálták a környezetvédelem iránt érdeklődő kicsiket és nagyokat.
Az idei vetélkedő témája a víz és a levegő,
illetve azok védelme volt. A hagyományoknak megfelelően most is négyfős
csapatok jelentkezését várták, összesen
96-an vállalták a felkészülést és megmérettetést. Idén azonban, az iskola épülete
adott otthont a játékos vetélkedőnek.
Nyolc helyszínen, korosztályonként zajlott a verseny, melynek tétje egy Tiszatúra volt. A 2. és 3. helyen végzettek sem
maradtak ajándék nélkül. Ők tárgyjutalomban részesültek.
A verseny eredményei:
2. évfolyam: I. helyen a 2.a osztály csapata végzett. Név szerint: Baráth Petra,
Bugán Flóra, Budaházi Richárd, Varga
Levente. II. lett a 2.b osztály, a III. pedig
a 2.d osztály csapata.
3. évfolyam: I. helyen a 3.d osztály csapata végzett. Név szerint: Czina Péter,
Dobos Martin József, Juhász Réka, Papp
Kitti Mária. II. lett a 3.b, a III. a 3.e osztály csapata.
4. évfolyam: I. helyen a 4.a osztály csapata végzett. Név szerint: Boros Viktória,
Molnár Dániel, Pethő Kristóf, Szilágyi
Zita. II. lett a 4.e, III. pedig a 4.b osztály
csapata.
5. évfolyam: I. 5.a osztály csapata. Név
szerint: Baranyai Kitti, Pinczési Viktória,

Lázas igyekezetben születnek meg a válaszok
Uj Tekla, Györfi Péter. II. az 5.b osztály,
III. az 5. c osztály csapata.
6. évfolyam: I. helyen végzett a 6.a
osztály csapata. Név szerint: Erdei Zsanett, Lovas Réka, Nagy Petra, Szathmári
Dániel. II. lett a 6.c, III. pedig a 6.b osztály csapata.
7. évfolyam. I. helyen végzett a 7.a osztály csapata. Név szerint: Dudás Attila,
Pavalacs Renáta, Szombati Szabina, Ugrai Ákos. II. lett a 7.c, III. pedig a 7.d osztály csapata.
8. évfolyam: I. helyen végzett a 8.d
osztály csapata. Név szerint: Garai Richárd, Gulácsi Alexandra, Kapás Margit,

Szathmári Szabina. II. lett a 8.c osztály,
III. a 8.e osztály.
Civil szervezetek: I. helyen a „Hóvirág” csapat végzett. A csapat tagjai: Bényei Antalné, Király Istvánné, Papp Lajosné, Papp Lajos. A II. helyet szerezte
meg a „Dodó”, míg III. a „Vöröskereszt”
csapata lett.
A felkészülés során sok érdekességet
megtudhattak a versenyzők. A vetélkedő
hangulata pedig feledtette az izgalmakat és
a fáradtságos tanulást. Gratulálunk mind a
nyerteseknek, mind a felkészítőiknek!
Szöveg és fotó: Varga Ildikó

Befejeződött a számítógépes tanfolyam
A Gólya Roma Tanodában befejeződött a számítógép-kezelő és -használó
tanfolyam, melyet hátrányos helyzetű,
idős korú embereknek indítottak. A tanfolyam vizsgabiztosa Páll Ferenc számítástechnikai középiskolai pedagógus
volt Hajdúszoboszlóról és Horváth Tibor, a Tanoda vezetője. Sikeres vizsgát
tettek: Czibere Sándorné, Szathmári József, Szathmári Józsefné, Balázs Éva,
Kovács Sándorné, Varga Lajosné, Kovács József, Danka János, Sándor Lajosné, Nagy Istvánné. Sikeresen vették
az akadályokat, így a Roma Rom Szervezet okmányt nyújtott át a vizsga tényéről.
Tízen kaptak tanúsítványt
a tanfolyam elvégzéséről
(Fotó: Magánarchívum)

Lapos
Gábor 7.d
Nálunk a készülődés általában december elsején kezdődik. Anya lehozza a díszeket és
elővesszük az adventi naptárhoz való kis zsákokat. A
naptárunk arról szól, hogy minden
nap kinyitunk egy zsákot, amiben
édesség van. Nővéremmel az iskolavásáron veszünk valamit nagyszüleinknek, szüleinknek, húgunknak és
egymásnak. Ám a karácsony estét
nem itt töltjük, hanem a nagyszüleinknél és rokonainknál.

Szöveg és fotók: Varga Ildikó

Versenyeredmények
Újra indultak az iskolai, megyei versenyek. Az általános iskola tanulói az idei tanévben is szép eredményekkel gazdagították
a város és az iskola hírnevét.
A Benedek Elek Általános Iskolában
megrendezett helyesírási versenyen Bugán
Flóra 2.a osztályos tanuló II. helyen, Gábor
Rea Fruzsina a 2.c-ből IV. helyen, Horváth
Rebeka 2.a pedig VI. helyen végeztek. Tanítóik Csendes Teréz és Végh Ildikó. A püspökladányi „ Olvasom, értem” megyei szövegértési versenyen Szathmári Benedek 2.c
III. helyezést, Kocsis Botond 3.e V. helyezést
ért el. A negyedik évfolyamon Jankó Erzsébet 4.d osztályos tanuló VI. helyen végzett.
Felkészítőik Végh Ildikó, Mészáros Judit és
Vértesi Nagy Anna.
Idegen nyelv területén is gazdag volt a
versenypaletta. A Csapókerti napok angol
vers és prózamondó versenyén Lovas Míra
5.c tanuló I. helyezést ért el. A Benedek Elek
Általános Iskola megyei angol nyelvi versenyén Garai Richárd 8.d III. helyen, Lapos
Gábor 7.d VI. helyen végzett. A nyíregyházi
Móricz Zsigmond Általános Iskola angol
versenyén Garai Richárd II. helyezést ért el,
csakúgy mint a debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola megyei versenyén.
Ugyanitt Lovas Míra 5.c I. helyen, Nagy
Fanni 6.a II. helyen, Erdei Zsanett 6.a II. helyen, Lapos Gábor 7.d II. helyen, Teremi
Zsuzsanna 8.e III. helyen végeztek. Felkészítő tanáraik Fejesné Csűrös Kinga és Timcsukné Gere Ibolya.
Német nyelvből a Szent József Gimnázium tehetségkutató versenyén Burkovits
Dóra 6.b I. helyezést ért el. A Benedek Elek
Általános Iskola német versenyén Szaniszló
Franciska 6.b I. helyen, Hegedüs Csilla 7.b
II. helyen, Horváth Csilla 8.e I. helyen, Karakóczi Viktória 8.e III. helyen, Szabó Dorina 8.b IV. helyen, Burkovits Dóra 6.b
V. helyen, Dobos Boglárka 6.b szintén V. helyen végzett. A Móricz Zsigmond Általános
Iskola versenyén Szaniszló Franciska I. helyen, Burkovits Dóra 6.b II. helyen végzett.
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola megyei versenyén Hegedüs Krisztina 5.b I. helyen, Bartha Zsolt 5.c II. helyen, Erdei Krisztián 5.c III. helyen végeztek. A hatodikosok
mezőnyében Szaniszló Franciska nyerte meg
a versenyt. A hetedikesek közt Hegedüs
Csilla a IV. helyen végzett. A nyolcadikosok
közül Horváth Csilla 8.e III., míg Karakóczi
Viktória 8.e V. lett. Felkészítő tanáraik Cziberéné Nagy Katalin és Bugán Annamária.
A magyar nyelvű vers és prózamondó
versenyeken is szépen szerepeltek a kövys
diákok. A Benedek Elek Általános Iskola
megyei versenyén Jakab Zoltán 6.d és Kovács Renáta 8.a osztályos tanuló is a legelőkelőbb első helyen végzett. A Vörösmarty
Mihály Általános Iskola versenyén Jakab
Zoltán 6.d I. helyezést ért el, Bokor Péter
Bendegúz 6.d különdíjban részesült. Felkészítő tanáraik Török Éva és Ludmanné Papp
Ilona.
Varga Ildikó
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Sportszerűek voltak a focisták
Idegenbeli győzelemmel, a 4. helyen
zárták az őszi idényt a focisták, akik a
Görbeháza vendégeként Nagy Sándor
találatával 1-0 arányban gyűjtötték be a
három bajnoki pontot. Ezzel csapatunk
az őszi 13 találkozón nyolc győzelmet
aratott, kétszer ikszelt, három vereséget
szenvedett, s a megszerzett 28 ponttal
az előkelő 4. helyen telelhet. Jó hír a tavaszi folytatást tekintve, hogy a bronzérmes Vámospércs gárdájától kettő,
míg a második helyezett Nyírábránytól
is csak négy pontos a hátrány, azaz tavasszal dobogóért harcolhatnak a fiúk.
A sportszerűségi versenyben ugyanakkor a legjobb volt ősszel a Szkupi-legénység. Ezt a sorrendet a játékvezetők
által kiosztott sárga és piros lapok alapján állítják össze.
– Korábban háromszor nyertük el a
legsportszerűbb csapat címet, ez mindenképpen tükrözi a játékunkat, s büszke is vagyok rá. Jól indult számunkra az
idei bajnokság, nem ragadtunk be a rajtnál, mint az előző években, s ez meg is
határozta a szereplésünket. Nagy kár,
hogy ezek után elrontottuk a szezon végét, amikor is az utolsó négy mérkőzé-

A sakkozók is
elkezdték
Elkezdődött a sakkidény is, amelyben városunk egy NB II-es, illetve egy
megyei csapattal képviselteti magát. Az
NB II Szabó László csoportban indult
együttesünk Szentesen 8–4 arányú idegenbeli győzelemmel kezdte az idei
pontvadászatot. Ezt követte az első hazai mérkőzés, amely a vendég Makó
10–2-es sikerével zárult. Ezzel együttesünk két fordulót követőn 10 ponttal a
9. helyet foglalta el a 12 csapatos bajnokságban.
A megyei csapatbajnokságban Nádudvar II. néven benevezett társaság számára rosszabbul indult az idény. A bajnokság nyitó fordulójában a Hajdúszoboszlói Sakkiskola vendégeként 7,5–
2,5 arányú vereséggel ért véget az öszszecsapás, majd a Püspökladány elleni
hazai derbi 6–4 arányú vendégsikerrel
zárult.

Hornyák Dóra
marad a Lokinál
A nádudvari kézilabdázó hosszú távon is
Debrecenben képzeli el
pályafutását, noha már
évek óta szívesen látná
sportolói között a világ
egyik legjobb csapata,
a Győr. Az idén már
negyedszer az év ifjú- Hornyák Dóra
sági kézilabdázójának (Fotó: Archívum)
megválasztott sportoló
2013. június 30-ig kötelezte el magát a
DVSC-Korvex csapatához, amely gárda
a második-harmadik legjobb magyar
együttesnek mondható.
Ígéretéhez híven a csapatot működtető cég többségi tulajdonosa, Gellén
András több kézilabdázóval is tárgyalt
a jelenlegi szerződése meghosszabbításáról. Elsőként korosztályának magyar
legjobbja, Hornyák Dóra írta alá új
megállapodását.

TABELLÁK
Labdarúgás
A bajnokság őszi végeredménye
1. Tiszacsege
2. Nyírábrány
3. Vámospércs
4. Nádudvar
5. Hajdúhadház
6. Egyek
7. Görbeháza
8. Sáránd
9. Nyíracsád
10. Mikepércs
11. Hajdúdorog
12. Fülöp
13. Józsa
14. Álmosd

13 12
13 9
13 9
13 8
13 6
13 6
13 6
13 5
13 5
13 4
13 3
13 2
13 1
13 0

1 0
3 1
1 3
2 3
2 5
2 5
1 6
4 4
0 8
3 6
4 6
0 11
4 8
3 10

66-10
39-15
39-20
29-20
33-24
27-23
21-17
22-19
34-30
19-26
23-36
13-53
18-45
13-58

37
30
28
26
20
20
19
19
15
15
13
6
6
3

Kézilabda
Az ősz legsportszerűbb csapataként a 4. helyen telelnek a focisták
sünkön csak négy pontot tudtunk szerezni, s két hazai meccset is elveszítettük. Ez leginkább a rutintalanságunk számlájára írható. Ennek ellenére
maximálisan elégedett vagyok a srácok

teljesítményével, ez az őszi szereplés jó
alapot biztosíthat a tavaszi folytatáshoz
– értékelte csapata első félévi produkcióját Szkupi Tibor, az együttes első
embere.

Kézilabda: jól hajráztak
Mindkét NB II-es kézilabdacsapatunk jó hajrával zárta a bajnokság őszi idényét. A Váczi Sándor által
dirigált férfiak négy meccsen három
pontot szereztek, s ezzel a 10. helyről
a 8.-ra jöttek fel a tabellán.
A tréner így értékelt: – A 8. fordulóban a Balmazújváros vendégeként remek első félidő után a folytatásban elfáradtunk az óriási testsúlykülönbségből fakadóan, ám a futásmennyiséget figyelve tavasszal komoly sanszunk
lehet a visszavágásra. Egy héttel később
az éllovas Fehérgyarmat elleni meccsen
két hasonló stílusú és felépítésű, a játékról azonos felfogásban gondolkodó
együttes csapott össze, s ebből egy kiváló, rengeteg gólt hozó találkozó kerekedett. Bravúros volt a pontszerzésünk.
A 10. forduló Hajdúnánás elleni idegenbeli mérkőzése nagyon hasonlított
az újváros elleni rangadóhoz, azzal a
különbséggel, hogy itt az első félidőben
még jobban játszottunk. A szünet után
aztán a „rövidebb” kispadunk miatt itt
is felőrlődtünk. Végül a Bőcs elleni hazai záró meccs azért volt nagy jelentőségű a számunkra, mert tudtuk, ha nyerünk, akkor kettőt léphetünk följebb a
tabellán, s elkerülünk a kieső helyről.
Kötelező győzelem volt, s ez végül sikerült is – elemezte dióhéjban a szezon
utolsó négy meccsét Váczi Sándor.
Vida Gergő hölgyalakulata ötvenszázalékos teljesítménnyel zárta az
utolsó négy meccsét, azaz négy ponttal
gazdagodott.
Íme az edzői értékelés: – A bajnoki
cím fő várományosa, a Mátészalka ellen tartalékos csapatom tisztességesen
helytállt. A 6 gólos vereség reális volt.
A Püspökladány elleni idegenbeli rangadón a sok bajunk ellenére is nyerhettünk volna, ha a végjátékban nem hibázunk sorsdöntő pillanatokban. Nem
voltunk azonos súlycsoportban, ennek
ellenére birkózásban akartuk megverni
ellenfelünket. Zoványi Tündének a

mérkőzésen kiújult a térdsérülése, műteni kell, így rá már nem számíthatunk
ebben a bajnokságban. A 10. fordulóban szenzációs, közönségszórakoztató
mérkőzésen győztük le az addig veretlen, listavezető Eger gárdáját. A csapat
erejét jelzi, hogy a nehéz pillanatokban
sem omlottunk össze, és végre a szerencse is mellénk állt. Végül a szezonzáró meccsen végig szoros, kiélezett
mérkőzésen fontos győzelmet arattunk
a junior Eb 2. helyezett játékossal megerősített Jászberény vendégeként. A
csapat mentális erejét jól tükrözi, hogy
egymás után a második meccsünket
nyertük meg egy góllal – értékelte teljesítményüket Vida Gergő edző, aki
szerint tavasszal akár a 3. helyre is odaérhet együttese.

Az NB II-es bajnokság
Észak-keleti csoport őszi végeredménye
Férfiak
1. Hajdúnánás
2. FVSE-Fevill
3. Nyíregyháza II.
4. Sárospatak
5. Mátészalka
6. Balmazújváros
7. Hajdúszoboszló
8. Nádudvar
9. Tiszavasvári
10. DEAC
11. Bőcs
12. Nyírbátor

Nők
8. ford.: Nádudvar–Mátészalka
26–32. Ld: Beke Cs. 11, Kiss N., Szilágyi I. 4–4. (Ifi: 27–25)
9. ford.: Püspökladány–Nádudvar
20–17. Ld: Beke Cs. 8, Faragó F. 3. (Ifi:
28–20)
10. ford.: Nádudvar–Eger Eszterházy SE 28–27. Ld: Bíró I. 7, Faragó F.
6, Beke Cs. 5. Szilágyi M., Szilágyi I.
4–4. (Ifi: 22–34)
11. ford.: Jászberény–Nádudvar
24–25. Ld: Bíró I. 11, Erdei A., Szilágyi I. 3–3. (Ifi: 27–18)

9
7
8
7
5
5
5
3
3
4
1
1

0
4
1
0
2
1
1
2
2
0
2
1

2
0
2
4
4
5
5
6
6
7
8
9

369-302
338-288
372-303
306-277
291-277
324-303
326-322
306-332
287-329
282-340
278-326
302-382

18
18
17
14
12
11
11
8
8
8
4
3

0 1
0 2
1 3
0 4
0 5
2 4
0 5
1 6
1 6
2 6
1 9
0 10

38-278
290-238
303-275
303-300
313-282
292-271
286-271
293-310
224-283
266-273
268-323
189-310

20
16
15
14
12
12
12
9
9
8
3
0

Nők
1. Eszterházy SE
2. Mátészalka
3. Hajdúböszörmény
4. Kállósemjén
5. Füzesabony
6. Püspökladány
7. Nádudvar
8. Ózd
9. Derecske
10. Jászberény
11. Heves
12. Kazincbarcika

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

10
8
7
7
6
5
6
4
4
3
1
0

A megyei bajnokság őszi végeredménye
Férfiak

Eredmények
Férfiak
8. ford.: Balmazújváros–Nádudvar
34–25. Ld: Horváth I. 7, Molnár T.,
Beke P. 5-5. (Ifi: 25–25)
9. ford.: Nádudvar–Fehérgyarmat
39–39. Ld: Halász D., Horváth I. 8–8,
Beke P. 6. (Ifi: 40–34)
10. ford.: Hajdúnánás–Nádudvar
37–28. Ld: Horváth I. 8, Beke P. 6. (Ifi:
33–24)
11. ford.: Nádudvar–Bőcs 28-22. Ld:
Horváth I. 11, Fülöp G. 5. (Ifi: 32–28)

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

1. Debreceni KSE II.
2. Püspökladány
3. Debreceni KSE III
4. Amatőr KK
5. Hajdúböszörmény
6. Polgár
7. Balmazújváros II
8. Földes
9. Nádudvar II
10. D. Petőfi SE

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
7
7
6
5
4
3
2
1
0

0
0
0
1
0
1
0
0
0
0

0
2
2
2
4
4
6
7
8
9

302-196
261-179
243-197
283-235
249-207
233-224
229-262
213-235
215-310
168-351

18
14
14
13
10
9
6
4
2
0

0 0 397-221
1 1 312-225
1 3 301-246
3 2 331-285
3 3 319-189
1 4 268-283
0 5 325-307
1 5 248-256
0 8 273-271
0 9 232-334
0 10 229-303
0 11 159-374

22
19
15
15
13
13
12
11
6
4
2
0

Nők
1. Nyíradony
2. Balmazújváros
3. Nagyhegyes
4. DVSC II.
5. Berettyó MSE
6. Komádi
7. Hajdúnánás II.
8. LÉTAFIT SE
9. DSC-SI
10. Nádudvar II.
11. Földes
12. Hajdúszoboszló

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
9
7
6
5
6
6
5
3
2
1
0

Cikkek és fotó:
Faragó László
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Nádudvari Hírek

Az Ady Endre
Általános Művelődési
Központ programajánlata
December 18-án (pénteken) délelőtt Regölés és betlehemezés a városban a
szakiskolások előadásában.
December 18-án (pénteken) 18 órától az
Alapfokú Művészeti Iskola „Játék karácsonykor” című karácsonyi hangversenye. A belépés díjtalan!
December 19-én (szombaton) 16 órától
karácsonyi mazsorettgála. A belépés
díjtalan!
December 21-én (hétfőn) 18 órától Csajkovszkij: Diótörő zenés balettrészletek
a Debreceni Filharmonikus Zenekar
előadásában narrátorral. A műsort támogatja: Nádudvar Város Önkormányzata. A belépés díjtalan!
December 18-án (pénteken) 11 és 15
órától,december 21-én (hétfőn) 10 és
11.30 órától a Kövy Sándor Általános
Iskola 4. évfolyamának karácsonyi műsora „Levél a Jézuskához” címmel. A
belépés díjtalan!
December 22-én (kedden) 16.30 órától a
Tegyünk Nádudvarért Egyesület szervezésében „Nádudvar köszöni” gála.
December 31-én (csütörtökön) 18 órától
szilveszteri mulatság. Zártkörű rendezvény a „Mindent a családért” Nádudvari Nagycsaládosok Egyesületének
szervezésében!

Általános iskolai
karácsony
A napközis gyerekek és nevelők közreműködésével idén is ünnepi ruhába
öltözött a Kövy-fa. A második emeleti
aulában pedig a hatodik évfolyam varázsolt ünnepi hangulatot. Itt minden reggel meggyújtják az adventi koszorú
gyertyáit.
A hagyományoknak megfelelően karácsonyi vásár lesz az iskola kis tornatermében. December 17-18-án 8 és 14
óra között várjuk a vásározni vágyó
gyerekeket.
Levél Jézuskához címmel a 4. évfolyam ünnepi műsora látható a művelődési ház színháztermében december
18-án és 21-én.

Beck Józsefnek és feleségének,
Kemecsei Zsófiának:
60. házassági évfordulójuk alkalmából
sok boldogságot kívánunk.
Lányuk: Zsófia, vejük: Sándor,
unokáik: Csaba, László, Sándor
és felesége Edit, unokájuk Norbert.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

CSÁSZI GYULA
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
utolsó útjára elkísérték,
gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

2009. december

Hát én immár mit válasszak?
November 25-én újra megtelt a művelődési központ színházterme. Pályaválasztási szülői értekezletre várták a
megye középiskoláinak igazgatóit, a
nádudvari 7-8. osztályos tanulókat és
szüleiket. A rendezvény célja, hogy az
érdekelt diákok és szüleik átfogó tájékoztatást kapjanak az egyes iskolákról,
a felvételi rendjéről és a pontszámításról anélkül, hogy el kellene utazniuk a
városból.
Tíz középiskola városunkba eljött
képviselői teljes körű felvilágosítást
nyújtottak a résztvevőknek.

Volt mit megbeszélni

Márton-napi „libaságok”
Gágágá, menjünk világgá! Csak ne
november 16-án, amikor Márton-napi
vigasságok várták a Kincsesházba látogató kicsiket és nagyokat. Volt itt népmesemondó-verseny, citerazene, népdaléneklés, szöszmötölés, népi játék és
libaétel-kóstolás. A gazdag program
résztvevői elmélkedhettek Márton püspök példáján, aki a püspökké választása
elől a libaólba menekült. Talán ezért
„bünteti” a hálátlan utókor az árulkodó
ludakat halállal, s ezért kóstolgatták a
kincsesháziak a ludaskását, libasültet és
libatepertőt.
Szőlősgazdáink is e napon verik
csapra az újborok hordóit, ekkor kóstolják meg először az idei nedűt. Így

ünnepelte évszázadokon keresztül a
szántóvető ember a betakarítási munkák végét. Ennek az évszázados hagyománynak adózott az a sok érdeklődő,
aki részt vett a hagyományőrző programokban. A „többgenerációs” Mártonnap olyan kedvet csinált, hogy december 12-én Luca-napi „boszorkányságban” vehet részt minden kedves érdeklődő.
A Márton-napi népmesemondó-verseny ötödik osztályos győztesei Ádám
Anett és Lovas Míra, míg a hatodik osztályosoknál Jakab Zoltán utasította
maga mögé a mezőnyt.
Ludmanné Papp Ilona

Szókereső rejtvényünk
Nyolc irányban (balról jobbra és fordítva, föntről lefelé és fordítva valamint
átlósan is négy irányban) keresheti a
felsorolt szavakat az ábrában.

Húzza át a megtalált szavakat! A
megmaradt betűkből egy jókívánságot
állíthat össze. Egy betű több szóban is
szerepelhet. Mi a jókívánság?
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Kihúzandó szavak:
Ajándék, angyalka, arany, bor, csillagszóró, csomag, Eger, elem, furulya,
fuvola, gyertya, hó, jászol, Jézuska, karácsonyfa, kuglóf, Luca, mákos guba,
malac, mézeskalács, Mikulás, narancs,
óra, rénszarvas, rétes, sál, szaloncukor,

ünnepi fény, vasaló, virgács, zsák. A
megfejtést zárt borítékban Boros Erika
nevére 2010. január 4-ig kell eljuttatni
a Polgármesteri Hivatal 1. sz. szobájába. A helyes megfejtést beküldők között V. Törös Borbála egy alkotását sorsoljuk ki.

MOZI
22. kedd 19 óra
FEL! -UP
Színes, szinkronizált amerikai
animációs film
(Korhatár***)
29. kedd 19 óra
2012
Színes,
szinkronizált
amerikai
katasztrófa film
Szereplők:
John Cusack,
Woody Harrelson,
Trandie Newton (Fotó:Archívum)
(Korhatár:
John Cusack
16 év alatt szülői
felügyelet!)
Jegyár: 400 Ft

Sportoló Kövy-sek
A kézilabdás lányok a Debrecenben
megrendezett Mikulás Kupán első helyen
végeztek. A csapat tagjai Darányi Renáta
5.e, Nemes Nikolett 6.b, Ludman Dézi
6.d, Szőnyi Dorina 7.a, Jurkinya Tímea
7.b, Karacs Jázmin 7.b, Bonczás Regina
7.d, Szőnyi Sára 7.e és Csontos Rita 8.e.
Edzőjük Vida Gergő.
Bodnár József 5.c osztályos tanuló, a
nyílt Kyokushin versenyen III. helyezést
ért el.
A Szarvason megrendezett Magyar
Kupa Aerobik döntőn step II. kategóriában Czibere Fanni 7.d, Csákó Petra 8.c és
Sárközi Bianka 8.a II. helyen végeztek.
Edzőjük Örvendi Sándorné. Az orosházi
Országos Mozgásfesztiválon Bonczás
Flóra, Boldizsár Niké 4.b és László
Klaudia 4.e aranyérmet szereztek. Edzőjük Tóth Míra és Csendes Georgina.
A sakkozók is sikert sikerre halmoztak.
Tóth Tamás 3.a osztályos tanuló a
XXVIII. Nyírségi Tornán I. helyen, az
ausztriai Maureckben megrendezett Nemzetközi sakkversenyen 9-12. helyen, az
egri Országos Nyárbúcsúztató versenyen
II. helyen, a IV. Jászkupa Nemzetközi
Gyermek Sakkversenyen I. helyen, a
„Négy Bástya”Ifjúsági Rapid Sakkversenyen pedig II. helyen végzett. Czina Péter
3.d osztályos tanuló a Szabadkán (Subotica) megrendezett Ifjúsági Európai Bajnokságon V. helyezést, a IV. Jász Kupán
II. helyezést, a 19. Lauder Őszi sakkfesztiválon pedig IV. helyezést ért el. Nagy
Péter 4.e osztályos tanuló az I. Ebes Őszi
Sakkversenyen I. helyezést szerzett.
Ugyanitt Komáromi Tibor 5.a osztályos
tanuló a II. helyen végzett. Felkészítőjük
Baranyai Antal.
Minden versenyzőnek és felkészítőjének szívből gratulálunk.
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