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Nagy kutya is, kis kutya is…
A téli ünnepek záróakkordja a
farsang, mely mind közül a legvidámabb, hiszen a bálok, önfeledt mulatságok ideje, amikor a hideg-borongós-szeles-csapadékos tél elmúlását, s a tavasz ébredését, a természet megújulását, újjászületését
ünnepeljük. A vízkereszttõl hamvazószerdáig tartó vigasságok időszakában a világ szinte minden országában kicsik és nagyok álarcot
öltenek, maskarába bújnak – tájegységenként más és más szokásokat
ápolva. Míg például a Mohács környékén élő délszlávok busójárást
tartanak a fagyos tél elűzésére, addig az itáliai Velencében évről évre
megrendezett nagyszabású karneválon mindenki nézője s egyben közreműködője a pompás utcai színjátéknak, ugyanúgy, mint a világhírű riói
karneválon, ahol a turisták is táncra
perdülhetnek a szambaiskolások látványos felvonulása közben. A nádudvariak számára is bizonyára emlékezetes lesz az idei Jégtörő bál,
melyen olyan sztárok, mint az Operettszínház művészei, Bereczki Zoltán, Szinetár Dóra valamint a Szombat esti láz győztesei, Katus Attila és
Molnár Andrea vesznek majd részt.
A Budapest-centrikusság – a helyi
kikapcsolódási-szórakozási lehetőségek gazdagságát látva – lassanként a múlté, hiszen az itt élő lakosok immár nemcsak a televízió
képernyőjén nézhetik meg kedvenceiket, hanem a város „jószimatú”
és eredményesen dolgozó program-

szervezőinek jóvoltából házhoz jönnek
a népszerű színészek, előadók, sikerdarabok. S e tendencia mindenképpen jót tesz egy település kulturális és
közösségi életének, hiszen még
mindig jobb, ha a közbeszéd tárgyát olykor egy-egy izgalmas színielőadás, igényes koncert vagy éppen egy emlékezetes bál képezi a
dráguló energiaárakról, megszűnő
munkahelyekről, csökkenő reálbérekről való értelmetlen kesergés helyett.
Ma sajnos egy középosztálybeli
családnak is meg kell gondolni – a
megnövekedett rezsiköltségek, hiteltörlesztő-részletek kifizetése után –,
jut-e még pénz ruhára, színházjegyre, könyvre, netán nyaralásra. A
minimálbérből vagy az alatti jövedelemből élőknek például egy farsangi bál is luxus. Pedig az volna az
igazi, ha „farsang napján minden
kutya bálba kutyagolna. Nagy kutya
is, kis kutya is, kit csíp még a bolha
is”, ahogyan azt Csoóri Sándor
költő írta. Ám látván a közelgő nádudvari Jégtörő bál viszonylag alacsony belépti díját, bízunk abban,
hogy minél többen el tudnak majd
menni a Csillagok jegyében meghirdetett vigasságra. Mert megérdemlik!
Hassó Adrienn

Képünkön a fellépők

Pünkösdi fény – a hetedik kötet
A hetedik verseskönyve látott
napvilágot városunk lírikusának,
Nádudvari Nagy Jánosnak.
Verseiből Galánfy András előadóművész szer- kesztett műsort, melyet
az Ady Endre Általános Művelődési
Központban hallgatott meg a szép
számú közönség január 23-án.
A bensőséges hangulatú esten Győri
Virág és zenekara játszott, közreműködött Győri Balázs és Benő Tamás, a
Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskola tanárai. Az előadóművész és a tanárok előadásában egyik
vers született a másikból, mint láncszemek kapaszkodtak össze a verssorok,
megmutatták a költő gondolatait, életét.
Népzene szólt, a fellépő táncospár nád-

Lengyelországban báloztak

Lengyel–magyar nőbarátság (Fotó: Lech Dudzinski)

Lengyel testvérvárosunk nőegylete
meghívására járt városunk delegációja
január végén Urzedowban.
Húsz éve hagyomány, hogy női bált
rendeznek, mellyel egy régi farsangi szokást idéznek fel. Kezdetben húszan-harmincan vettek részt az eseményen, ebben
az évben ötszáz jelentkező volt, de a terem nagysága behatárolta a résztvevők
számát. Így „csak” háromszáz hölgy
ropta a mieinkkel. Kevés hivatalos programmal, annál több jó kedvvel, látnivalóval várták városunk küldöttségét, amelyet
a munkahelyi vezetők javaslatai alapján
az óvoda, iskola és szociális szolgáltató
központ munkatársaiból választottak ki.

udvari félfordulóst, kalotaszegi és lassú
csárdást járt.
Az eddig megjelent kötetekről öszszefoglalót mondott Tárkányi Imre, a
Művészet és Barátai Alapítvány kuratóriumi elnöke. A költőt köszöntötte Dr.
Hegedűs Lóránt püspök, Geröly Tibor,
a Művészetbarátok Egyesületének elnöke, Sári Antal, a költő méhész barátja, Barna Sándorné, a Szülőföldünk,
Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány kuratóriumi elnöke.
A könyvet a Művészetbarátok Egyesülete adta ki, az egyesület a könyvbemutatót a Szülőföldünk, Nádudvar
Öröksége és Jövője Alapítvánnyal
együtt szervezte meg.
Szöveg és fotó: Császi Erzsébet

A falugazdász
tájékoztatója
Tájékoztatjuk az őstermelőket,
hogy a TEAOR szám
átváltása miatt
2009. február 28-ig
adószámukkal keressék fel
a falugazdászt.
Fenti időpontig
a Növényegészségügyi
Állomás felé
adatközlési kötelezettségük is
van a felhasznált szerves-,
ill. műtrágya mennyiségéről.
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Gallyazás kül- és belterületen Kéthavonta számláz a vízmű
Tisztelt nádudvariak! Társaságunk
minden évben felhívja az ellátási területén lévő ingatlan-tulajdonosok és kezelők figyelmét a településeken (kül- és
belterületen egyaránt) meglévő kis-, közép- és nagyfeszültségű elektromos hálózatok vezetékei mentén, a biztonsági
övezeten belüli fák, bokrok, magasabb
növényzet (akár élő, akár elszáradt,
gondozott vagy gondozatlan) eltávolítására, gallyazásának elvégzésére. Jelen, soron kívüli felhívásunknak az ad
szomorú aktualitást, hogy ellátási területünkön nemrégiben történt egy gyermekbaleset, amely igazolja a gallyazási,
faeltávolítási tevékenység fontosságát,
különös tekintettel a gyermekek által
kiemelten látogatott, veszélyeztetett területekre (óvodák, iskolák, játszóterek,
parkok környéke).
Társaságunk nagy hangsúlyt fektet a
balesetek megelőzésére és a biztonsági
követelmények betartására, mind a hálózaton munkát végzők, mind a lakosság irányában. Ennek jegyében szeretnénk ismételten felhívni figyelmüket a
biztonsági övezetről rendelkező, a hálózatok biztonsági övezetében érvényes
tilalmakra, korlátozásokra, a végezhető

tevékenységek fontosságára valamint a
területtulajdonosok jogszabály által előírt kötelességeire.
Ezek a következőek:
A villamos hálózatok biztonsági
övezetében (22 kV-nál: belterületen a
szélső vezetőtől 2,5–2,5 m, kisfeszültségnél 1–1 m) és környezetében lévő
fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik.
Kiemelten fontos előírás:
A biztonsági övezetben csak olyan
gyümölcs- vagy egyéb fa telepíthető, illetve akkor hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában 22 kV névleges
feszültség esetén 2 méternél, kisfeszültség esetén 1,25 méternél jobban,
annak legkedvezőtlenebb helyzetében
sem közelíti meg az áramvezetőt.
Amennyiben nem végzik el a jogszabály által meghatározott gallyazási
tevékenységeket, úgy a törvény megadja a jogot az áramszolgáltatónak,
hogy eltávolíthatja a fát, bokrot, egyéb
növényzetet a villamosenergia-szolgáltatás biztonsága érdekében.

ANYAKÖNYVI ADATOK 2008
Házasságkötések száma:
Születések száma:
Halálozások száma:

38
87
101

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE
PÁLYÁZATOT HIRDET
határozatlan idejű,

kiemelt építéshatósági ügyintézői munkakör
betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– büntetlen előélet
– egyetemen szerzett építészmérnöki, főiskolai építőmérnöki szakképzettség (a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (11.3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1/4. pontja alapján)
– számítógép felhasználói szintű ismerete
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
Előnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat
Elvárt kompetenciák:
– hivatástudat,
– jó együttműködési, alkalmazkodási képesség
– felelősség, megbízhatóság
– megfelelő szóbeli és írásbeli kifejező készség, pontosság
– jó kommunikációs készség
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
– végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát
Ellátandó feladatok:
I. fokú építéshatósági feladatok ellátása, építési, bontási és használatbavételi, valamint fennmaradási engedélyezési ügyekben. Szakhatósági hozzájárulások kiadása.
A kinevezés határozatlan időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével.
Bérezés: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 27.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. március 15.
A munkakör legkorábban 2009. március 16. napjától tölthető be.
A pályázatokat zárt borítékban
„kiemelt építéshatósági ügyintézői pályázat” jelige feltüntetésével kell beküldeni.
Cím: Nádudvar Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 4181. Nádudvar, Fő út 119.
A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető
Kovács Lászlóné irodavezetőtől, a 06-54-528-554-es telefonon.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

Nádudvar Város Önkormányzata
2008. évben koncessziós pályázatot írt
ki a Nádudvari viziközmű vagyon üzemeltetésére, fejlesztésére. A konceszsziós eljárás győztese, és a víziközmű
vagyon üzemeltetője 2008. október
1-jétől a Debreceni Vízmű Zrt. leányvállalata a Cívisvíz Kft. Ettől az időponttól a víziközmű szolgáltatásért felelős, valamint a szolgáltatás ellenértékének beszedésére jogosult szervezet a Cívisvíz Kft. lett. A Cívisvíz Kft.
a Debreceni Vízmű Zrt. számlázási
rendjéhez igazodva kéthavonta fog
számlát kiállítani, tehát a számlák kéthavi szolgáltatás ellenértékét tartalmazzák. A lakossági fogyasztók esetében a
vízórák leolvasása évente két alkalommal történik. 2009. január 1-jével kezdően Nádudvar város területén minden
egyes fogyasztási helyen bevezetésre
kerül a rendelkezési állási alapdíj, valamint a 2003. évi LXXXIX. törvényben
előírt kötelezettség alapján a csatornázott ingatlanok esetében a fogyasztott
ivóvíz mennyiségével arányos vízterhelési díjat kell fizetnie az ingatlantulajdonosoknak. A számlalevélre nyomtatott szolgáltatások rövidített kódjainak
magyarázatát, a számlalevél hátoldalán
található értelmező részben lehet azonosítani. Amennyiben a számlalevél
igénybe nem vett szolgáltatást is tartalmaz, kérjük az ingatlantulajdonosokat,
hogy azt haladéktalanul jelentsék be a
szolgáltatónak a számlalevélen feltüntetett elérhetőségek egyikén. Az alapdíj
mértéke 2009. évre 200 Ft+áfa/fogyasztási hely, a vízterhelési díj mértéke 7 Ft/m3. A Cívisvíz Kft. munkatársai 2009. február hónapban megkezdik
a fogyasztói szolgáltatási szerződések
megkötését.
A Cívisvíz Kft. a koncessziós pályázatban kötelezettséget vállalt a Nádudvar város víziközmű hálózatának rekonstrukciójára és hálózatbővítésének
elvégzésére, valamint a víz és szennyvíztisztító telepek fejlesztésére. A lakosságot is érintő vállalt kötelezettségek közül 2009. évben a következők
valósulnak meg.
2009 januárjában megkezdődik a
szennyvízhálózat gyűjtőrendszeréhez
tartozó átemelő műtárgyak vezérlőrendszerének fejlesztése. Ez a vízszintről történő vezérlés fejlesztését, valamint a felügyeleti, távbejelző rendszer
kiépítését jelenti. Ezzel várhatóan minimálisra csökkennek a szennyvízelvezetési problémák, csökkennek az esetleges szaghatási problémák, valamint az

esetleges meghibásodások észlelési
ideje, ezzel a hibaelhárításhoz szükséges reakcióidő a jelenlegi töredékére
csökken. Ez tulajdonképpen egy híradástechnikai figyelőhálózatot jelent,
on-line megjelenítéssel, 24 órán keresztül, mely magába foglalja többek
között a szennyvízhálózati átemelő műtárgyakba épített szivattyúk optimális
vezérlését is.
2009. március hónapban megkezdődik Nádudvar város teljes területén a jelenlegi vízórák cseréje. Az újonnan beépített vízórák teremtik meg az alapját
a későbbiekben kiépítésre tervezett vízóra távleolvasó rendszernek. Ezáltal a
megszűnik az átalánydíjas kiszámlázás,
minden fogyasztó pontosan az igénybevett szolgáltatásnak megfelelő díjat fog
fizetni. Az on-line leolvasás eredményeképpen igény szerint, a fogyasztók
részére lehetőség nyílik az ügyfélszolgálati irodánkban a rendszeres számlázási ciklustól való eltérő időpontban az
igénybe vett szolgáltatás díjfizetési kötelezettségét rendezni. Továbbá a rendszer segítségével a szolgáltató képes
lesz felderíteni az ingatlanon belüli vízelfolyás tényét is, melyről a fogyasztókat haladéktalanul értesíteni fogjuk. A
beépített vízmérőórák a Mérésügyi Hivatal által hitelesített, MOM házas SPX
mérőszerkezettel ellátott vízmérőórák
lesznek.
2009. év nyarán mintegy 2 km ivóvízvezeték építését tervezzük, mellyel a
végvezetékek egy részének körvezetékké történő átalakítását valósítjuk
meg, valamint az ivóvíz-szolgáltatással
el nem látott ingatlanok egy részét bekapcsoljuk a városi elosztóhálózatba
Ezzel párhuzamosan az ivóvízelosztóhálózat mosatási programját is beindítjuk. Ezen beruházások hatására várhatóan javulni fog Cívisvíz Kft. által
szolgáltatott ivóvíz minősége. A mosatópontok kialakításának helye, valamint
a vízhálózati rekonstrukcióval érintett
vezetékszakaszok pontos helye jelenleg
nem meghatározható, ugyanis ezen
programok részleges átfedésben vannak
a jelenleg futó KEOP 1.3.0 Ivóvízminőség javító programmal.
2009. I. negyedévében a Cívisvíz
Kft. a Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Kft.-vel közös ügyfélszolgálati irodát nyit a Petőfi utcában, melynek kialakítása jelenleg folyamatban van.
Mester Tibor
a Cívisvíz Kft. ügyvezetője

Változott a rendelet
Felhívjuk a figyelmet, hogy a
2008.
XII.
3-án
kiadott
45/2008.EüM. rendelet szabályozza
a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök rendelhetőségének szabályait. A rendelet türelmi időt szab
2009. június 30-ig azok számára,
akik a rendelet életbe lépése előtt
kaptak szakorvosi javaslatot. Így ők
még a régi javaslat használatára jogosultak. A 2009. január elseje után
kiadott javaslatokat a háziorvosok
szigorúan ellenőrzik, és csak abban
az esetben írhatják fel a megfelelő
kedvezménnyel a rendelt szert, ha a

javaslat minden tekintetben megfelel
az előírásoknak. A javaslatot külön
nyomtatványon vagy ambuláns lapon is kaphatják a páciensek, a lényeg, hogy a rendeletben előírt valamennyi adat szerepeljen azokon.
Külön felhívom a figyelmet az inkontinencia-betétek javaslatára, ahol
nem elég feltüntetni, hogy a beteg jogosult a használatra, hanem a fenti
rendelet értelmében a pontos elnevezést, darabszámot, rendelhetőségi
időt, BNO-kódot, indikációs sorszámot stb. is fel kell tüntetni.
Dr. Sutus Lenke

2009. február
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Vendégek és vendéglátók, elöl középen Dr. Omboosuren Erdenechimeg
(Fotó: Dr. Sós Csaba)

A mongol nagykövet
látogatása Nádudvaron
A Mongol Köztársaság hazánkba
akkreditált nagykövete hosszas előkészítést követően elfogadta a Sárrét országgyűlési képviselője, Csontos János
és Beke Imre polgármester invitálását,
és február 2-án meglátogatta városunkat. Dr. Omboosuren Erdenechimeg
asszonyt a polgármesteri hivatalban fogadta Csontos János országgyűlési képviselő, Beke Imre polgármester és Réz
Szilárd alpolgármester.
A nagykövetnek ismertetést adtak a
város történelméről, természeti értékeiről. Ismertették vele a hazánkban még
egyedülállóan élő és fejlődő nádudvari
kézműves hagyományok sokszínűségét.
Dr. Omboosuren Erdenechimeg megtekintette az Ady Endre Általános Művelődési Központot és az ott folyó gyakorlati kézműves képzésbe nyert
betekintést, ami elnyerte tetszését. Csodálkozásának adott hangot, mennyire
hasonló a magyar és a mongol kézművesség. Nagy örömmel vette a színházterem előtti téren felállított jurtát, meglepetéssel hallotta, hogy a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek
Szakiskolájában tanuló diákok keze

munkáját dicséri minden egyes darab,
amiből összeállították.
A Népi Kismesterségek, Szolgáltató
Mesterségek Szakiskoláját is megtekintette a küldöttség. Az iskolát Baranyai Etelka, Vetró Mihály és Kiss Tamás mutatta be. A bőrdíszműves
gyakorlati képzés és a szövés felkeltette a nagykövet érdeklődését, aki nagyon elégedett volt a látottakkal. A
vendéglátók támogatást kértek ahhoz,
hogy az idén Mongóliában rendezendő
Magyar Kulturális Héten a szakiskola
is képviselhesse a magyar kultúra sokszínűségét. A nagykövet ígérete szerint
támogatja az elképzelést. A vendégnek
a jellegzetes nádudvari ízeken kívül
egy mongol ételféleséggel, az ún. hósorral is kedveskedtek a vendéglátók.
Dr. Omboosuren Erdenechimeg aszszonynak annyira ízlett a hósor, hogy
megosztotta vendéglátóival az elkészítés módját.
A nagykövet nádudvari cégek képviselőivel is találkozott, a két ország üzletemberei közötti kapcsolat kiépítéséhez segítséget ígért Mongólia magyarországi nagykövete.

400 milliós beruházás
Nádudvar önkormányzata nevében Beke Imre polgármester, a Nagisz Zrt. nevében Kovács Lajos elnök együttesen a B-430-as OKK
számú kút vízkitermelését kísérő hulladékgáz hasznosításáról illetve hőszolgáltatásról írt alá szerződést Marinka Istvánnal, a Hidrogáz Energiatermelő Kft. ügyvezetőjével.
A szerződések révén mintegy
négyszáz millió forint értékű beruházás valósul meg Nádudvaron. Az eddig hasznosítatlan metángázt fel-

használva hőt termelnek egy ún. kiserőműben. A megtermelt hőt az Ady
Endre Általános Művelődési Központ, a Népi Kismesterségek és Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája illetve a Kossuth utcai óvoda fűtésére
veszi át az önkormányzat. Ezáltal az
intézmények költségei hosszú távon
csökkenthetőek. A város vezetése jó
gazda módjára a megtakarított pénzeszközöket Nádudvar további fejlesztésére valamint beruházásokhoz
kívánja felhasználni.

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. január 29-én tartotta meg ezévi első ülését.
A polgármester elöljáróban megköszönte
a képviselőknek a város érdekében kifejtett
múlt évi munkáját.
A képviselőtestület első napirendi pontként Nádudvar Város Önkormányzata, a Nagisz Zrt. illetve a Hidrogáz Energiatermelő
Kft. között kötendő szerződéseket tárgyalta
meg. A szerződések révén a Rákóczi utcai termálkút vízkitermelését kísérő ún. hulladékgáz
hasznosítására illetve a gázból termelt hő
szolgáltatására tett ajánlatot a Hidrogáz Kft.
A kútból kitörő metángáz hasznosításával előállított hőt a következő intézmények fűtésére
használja fel az önkormányzat a 2009/2010es fűtési idénytől: az Ady Endre Általános
Művelődési Központ, a Népi Kismesterségek
és Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája illetve a Kossuth utcai óvoda. A képviselők a
szerződések tervezeteit megvitatták, majd felhatalmazták Beke Imre polgármestert arra,
hogy az önkormányzat nevében kösse meg a
szerződéseket.
A következőkben a képviselőtestület vállalta az önerő biztosítását az Ady Endre Általános Művelődési Központ Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája
által Megtartó Hagyomány Műhely fafaragó
továbbképzés-sorozat pályázati témában
benyújtott pályázatához, melynek összege
592 016 Ft.
Ezt követően a Közművelődési Alapítvány
2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót
meghallgatta és elfogadta a testület.
A Turisztikai Desztináció Menedzsment
Szervezet Nádudvar Város gesztorságával történő kiépítésére beadott pályázattal kapcsolatos további teendők ellátásáról szóló előterjesztést – megvitatása után – a képviselők elfogadták.
A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás
ülésein a polgármester akadályoztatása esetén
helyettesítésére az alpolgármester személyét
jelölték.
Az Alkotmánybíróság 155/2008. számú
határozatával a luxusadóról szóló törvényt
megsemmisítette, erre tekintettel a képviselőtestület a luxusadóról szóló rendeletét hatályon kívül helyezte.
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvényt
2009. január 1-i hatállyal módosította. A képviselő-testület jogalkotói kötelezettségének
eleget téve Nádudvar Város Önkormányzat
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendeletében átvezette a magasabb

jogszabály változása miatt szükséges módosításokat.
A képviselők a testület munkájáról szóló
polgármesteri beszámolót elfogadták.
A képviselők a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. szemétszállítási díjra tett előterjesztését elfogadták.
A saját 110 l-es edényzettel rendelkezők
152 Ft/edény/ürítés díjat, míg a szolgáltatótól kapott 120 l-es edényzettel rendelkezők
157 Ft/edényzet/ürítés díjat kötelesek fizetni.
A zsákos ürítés lehetőségéről is rendelkezett
a testület, a 60 l-es zsák díja 200 Ft, (amelyet
a Kft.-től lehet megvásárolni) az árak az áfát
nem tartalmazzák.
A nádudvari szilárdhulladék telep költségeire vonatkozó előterjesztést illetve az önkormányzat által fizetett kedvezményes lerakási díjat elfogadták a képviselők 6500
Ft/tonna +áfa összegben.
A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás a
leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése témakörében a társulás pályázatának
beadásáról szóló előterjesztését a képviselők
elfogadták.
Az Ady Endre Általános Művelődési Központ Közművelődési Egységének 2009. évi
munkatervéről szóló döntést a képviselőtestület elnapolta.
A képviselő-testület üléseinek televízióközvetítéséről szóló Kovács Zsolt képviselő
által előterjesztett egyéni képviselői indítványt az előterjesztő egyetértésével levették a
napirendről. Arról Nádudvar Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének tárgyalásakor fog döntést hozni a testület.
A nádudvari parkolási gondok megoldásáról szóló Kovács Zsolt képviselő által előterjesztett egyéni képviselői indítványt az
előterjesztő egyetértésével levették a napirendről. Arról szintén Nádudvar Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének tárgyalásakor fog döntést hozni a testület.
A Nádudvar Város Önkormányzat Hivatalánál illetve az által fenntartott intézményeknél betöltendő állások Nádudvari Hírekben illetve a város honlapján történő
közzétételét ajánlásként megszavazták a
képviselők. A Nádudvari Településfejlesztési
és Városgazdálkodási Kft.-nek pedig javasolták.
Az orvosi rendelőknél a kartonozóknál kialakult sorban állás megoldása érdekében a
testület felkérte Juhász Sándort az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy vegye fel a megoldás érdekében a kapcsolatot az
orvosokkal, hogy sorszámok alapján juthassanak be a rendelőkbe a betegek

Víziközmű: érdemes tudni
A Nádudvari Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat 2009. február 5-én tartotta
legutóbbi közgyűlését.
Dr. Danka József elnök tájékoztatta a társulás megjelent tagjait a legutóbbi közgyűlés óta történtekről. Emlékeztette őket arra,
hogy a beruházás I. ütemének LTP-s szerződései 2009-ben lejárnak, a lejárat után 3 hónappal kerülnek átutalásra a tagok hozzájárulásai, amelyből a hitel törlesztése történik.
Felhívta a víziközmű-társulat tagjainak az
alapszabályban rögzített kötelezettségeire a
figyelmet. Így arra is, hogy a tulajdonosok
kötelesek bejelenteni az ingatlanhoz kapcsolódó változásokat. Ezt senki nem teszi meg,
ezért tudatosítani kellene az emberekben,
mert az a tulajdonos, aki nem tudja, hogy a
megvásárolt ingatlan, megosztás utáni telek
vásárlás során a Víziközmű tagja lett, és a
hozzájárulást nem fizeti meg, az önkormányzat jogosult adók módjára behajtani tartozását (ez bármilyen tartozásnál lehetséges).
Feke Gáborné az OTP Nyrt. nádudvari
képviselője ismertetette a társulat tagjai és az
OTP LTP szerződéseinek rövid történetét, a
konstrukciót, mely alapján az I. ütem lakosai
1480 Ft/hó díjat fizettek be havonta 50 hónap
időre. Így 74 000 Ft befizetésre kerülhetett sor,
melyre 30% állami támogatást kaphattak, akik
megkötötték a szerződést. Így kevesebbet kellett befizetniük, mint azoknak, akik nem kö-

töttek velük szerződést. Az LTP keretein belül
mindössze 5 fő az, aki irreálisan keveset fizetett be. Ezzel szemben, akik nem szerződtek
az LTP-vel, 44-en vannak. A Társulat által a
beruházásra felvett 53 300 000 Ft hitel fedezetét képezi a tagok által megkötött LTP szerződés. Ezek a szerződések folyamatosan kerülnek lezárásra, mivel azoknak, akik akár
csak egy hónapot is elfelejtettek befizetni, az
LTP rugalmas konstrukciója révén meghoszszabbította a szerződés lejártát, így a kiutalási
időszak is kitolódott. Ezért nem lehet egyszerre megszüntetni az összes bankszámlát,
így januárban 22, februárban 11 szerződés kerül felmondásra. A végleges megszüntetés, illetve az I. ütembeli LTP lezárása 2009 júniusában lehetséges, és a túlfizetések ügyének
intézése is ekkor kerül majd napirendre. Mindenki vissza fogja kapni a túlfizetés összegét.
A 15% állami támogatást pedig a szerződésének megszüntetése után igényelheti az önkormányzat pénzügyi irodájánál.
Az időközben bekövetkezett változások
miatt szükségessé vált a társulat alapszabályának módosítása a bekövetkezett személyi
változások miatt.
A megjelent tagok egyhangúlag megszavazták további 5 évre Dr. Danka Józsefet az
Intéző Bizottság elnökének, Vida Lászlót és
Ludman Lajost az Intéző Bizottság (IB) tagjának.
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Junior Príma Díj 2008 – a tehetség jövőt formál
Amikor 2008 júniusában, e lap egykori szerkesztőségének tagjaként búcsút
vettem a „tollforgatástól”, azt gondoltam, már csak olyan témában írok a jövőben, ami számomra, az általam vezetett intézmény számára kiemelkedően
fontos és jelentős hír. Ez a hír, amit szeretnék Önökkel megosztani, túllépi ezt a
kategóriát, mert fontos lett városunknak,
a magyar népművészeti hagyományt
gondozó országos szakmai szervezeteknek, szűkebb és tágabb környezetünknek egyaránt. Erről szólt decemberben
az országos média, a Magyar Tudományos Akadémia internetes oldala és
számtalan napilap. Nádudvar, a nádudvari kézműves szakiskola került az országos figyelem előterébe, fiatal kollégámnak, Győri Balázsnak köszönhetően. Győri Balázs faműves szakoktató a magyar néphagyomány megőrzéséért és a faműves mesterség széles körű
megismertetéséért tett erőfeszítései alapján 2008-ban megkapta a Junior Príma
díjat a „Magyar oktatás és köznevelés”
kategóriában.
Menjenek az útjukon
A Príma Primissima Díjat Demján
Sándor a Vállalkozók Országos Szövetségének (VOSZ) támogatásával alapította 2003-ban. Célja a magyar értelmiség eredményeinek megőrzése, a hazai
tudomány, művészet és kultúra fejlesztésének erősítése. Az alapítványi formában felajánlott és tíz évre szóló több mint
kétmilliárd forintot évente osztják ki a
kiemelkedő tevékenységet felmutató
nyertesek között. A Príma Primissima
mellett további támogatók – a gazdasági
élet vezető cégei, hazai és külföldi üzletemberek – segítségével 2007-ben a
Junior Príma Díjat is létrehozták. Az alapítók különösen fontosnak vélik a tehetséges fiatalok támogatását, eredményeik
megbecsülését, hisz ez a jövőbe való
igazi befektetést jelképezi.
A Junior Príma Díj átadásakor idén
kilenc kategóriában ismerték el a fiatal
szaktekintélyeket a tudomány, sport, ok-

tatás és köznevelés,
képzőművészet, irodalom, színház- és filmművészet, sajtó, zeneművészet, építészet és
építőművészet kategóriákban.
Mint ismeretes, a
Junior Príma Díjakat Győri Balázs
(Fotó:
szakmai zsűrik döntése
Magánarchívum)
alapján ítélték oda, a
kiemelkedő eredményeket felmutató 10-10 tehetséges, 30 év
alatti fiatal részére. Valamennyien elismerő oklevelet, egy kisméretű ajkai kristály Kincsem-szobrot, valamint 7 000
euróról kiállított csekket kaptak.
Az oktatási Junior Príma-díjazottak
kiválasztásáról a díjat biztosító Vodafone
által felkért kuratórium döntött, az elismeréseket Beck György, a Vodafone
Magyarország vezérigazgatója adta át
november 20-án Budapesten.
„Mi ezzel a díjjal kívánunk hozzájárulni az oktatásban, nevelésben végzett
tanári munka rangjának, erkölcsi és
anyagi megbecsülésének növeléséhez. A
pedagógia és a közművelődés szakemberei egyre kevesebb tiszteletet és megbecsülést kapnak a társadalomtól. E terület sok tehetséges fiatal számára nyújt
bizonyítási lehetőséget, és bár a fiatalokat eddig is lehetett jelölni, nem sok esélyük volt a kimagasló életművet maguk
mögött tudó, idősebb kollégáikkal szemben. A Junior Príma Díj megelőlegezi a
bizalmat: a tehetség elismerésével arra
bátorítjuk a fiatalokat, hogy ne adják fel
álmaikat, menjenek végig bátran az elhivatottságuknak leginkább megfelelő
úton” – fogalmazott Beck György.
Győri Balázs faműves szakoktatót
Kiss Tibor festő, a Magyar Képzőművészeti Egyetem docense jelölte. A 67 jelölt közül a benyújtott szakmai önéletrajz alapján került ki a díjra érdemes tíz
fiatal, közöttük fiatal kollégám.
Győri Balázs 1980-ban született.
Debrecenben élő szüleitől, pedagógus
édesanyjától a néptánchoz való elkötelezettségét, míg édesapjától, a szobrász-

művész Győri Lászlótól a tárgyalkotás
művészetének szeretetét kapta indíttatásul. Édesapja mint megyénkben élő képzőművész gyakran megfordult iskolánkban, szakmai érdeklődése, a kollégákkal
való kapcsolattartása az iskola indításától a mai napig igen szoros. Balázs is az
ő oldalán találkozott először egy kiállításunk alkalmával az itt készült alkotásokkal, az iskola képzési profiljával.
Egy életre meghatározó volt az a látogatás, amikor Galánfi mester őket körbevezette, hisz a végén úgy búcsúztak,
hogy ő itt szeretne faművességet tanulni,
s vegyük fel őt az iskola tanulóinak sorába. Akkor végzett asztalosként Debrecenben, majd 1998-2001 között Galánfi
András tanítványaként, faművesnek tanult nálunk. Kiemelkedő volt a szakmájában, rövid időn belül az akkor megrendezett Országos Ifjúsági Kézműves
Pályázaton egyéni különdíjat szerzett
munkáival. Minisztériumi különdíjat kapott a felnőttek között az országos bot-,
és rönkfaragó pályázaton rönkbútorával.
Immár tizenkét éve táncol a debreceni
Főnix Néptáncegyüttesben, idén táncosként tíz napot tölthetett Normandiában.
Szakmai vizsgája után érettségizett,
majd a Nyíregyházi Főiskola rajz–vizuális kommunikáció szakán szerzett tanári diplomát. 2005-ben, a végzése évében már szóba került, hogy a nyugdíjba
készülő szakoktatójának talán ő lehetne
méltó követője. Egy évig önszorgalomból járt Nádudvarra szakmai órákra, figyelte a módszereket, a tematikát, ismerkedett a háttérmunkával, részt vett
szakmai táborokban. Végül nyugdíjba
vonuló mesterének nyomdokaiba lépve
2006 szeptemberétől ő lett a „fások”
szakoktatója. Számára a tanári munka
Nádudvaron számos lehetőséget tartogat
arra, hogy kialakítsa saját oktatói stílusát, egyéni módszerét. Oktatási céljai között szerepel, hogy diákjai elméletben és
gyakorlatban egyaránt a régi fogásokhoz
ragaszkodva ismerjék meg a szerteágazó
faműves mesterséget, sajátítsák el annak
fogásait. Fontosnak véli, hogy kialakítsa
diákjai helyes forma- és arányérzékét,

Megkérdeztük: takarékoskodik-e a válság miatt?

minél többet mutasson meg a még fellelhető népi tárgykultúra értékeiből.
Mindezeket először elméletben kell elsajátítani, és ha a terv is megvan, akkor
kezdődhet csak az alkotói folyamat gyakorlati része, a kivitelezés.
A közösség ereje
Egy-egy foglalkozásra olyan mestereket hívott meg, kiktől tanítványai régi
szakmai fogásokat láthattak. Így volt itt
az elmúlt két tanévben Gál János ács és
bútorkészítő valamint Szász Judit bútorfestő Csíkdánfalváról. Munkája során
nagy hangsúlyt fektet a diákok szemléletmódjának formálására, a régi eszközök, technikák megismertetésére valamint a közösség építésére. Maga is
megélte itt, hogy a közösség összetartásának micsoda ereje van. Mint pedagógus ezt az egyik legfontosabb célnak
tartja. Ennek érdekében, mestere nyomdokaiba lépve követi azt a hagyományt,
hogy szakmai csoportja nyaranta együtt
megy olyan faragótáborokba, településekre, ahol ennek már hagyománya van,
ahol szállás és ellátás fejében segítenek
elismert népművészek mellett köztéri alkotások megvalósításában. Tervei között
szakmai kapcsolatainak bővítése szerepel, határon innen és határon túl. Szeretné, ha az iskola régi tanítványaiból alkotóközösség alakulna, és egy-egy
alkotó hétvégére, egy-egy nyári táborra
újra összejönnének, s maradandót alkothatnának együtt itt, Nádudvaron. Ezek
az alkalmak lehetőséget teremthetnek
arra, hogy olyan mesterekkel találkozzanak, akik segíthetik a szakmai továbblépést, a szakmai tudás mélyítését.
A díjhoz járó pénzjutalomból egyéni
alkotói munkájához szeretné megteremteni a feltételeket. Terveihez kitartást, töretlen elszántságot, nagyon jó lehetőségeket és feltételeket kívánok. A siker,
melyet most elért, fényesíti iskolánk, településünk hírnevét, jó érzés egy kicsit
részesének lenni, büszkék vagyunk rá.
Baranyai Etelka

Ötven év együtt
Nemes Sándor és felesége, Varga
Róza január 17-én ünnepelték 50. házassági évfordulójukat.
Ez alkalomból sok szeretettel köszöntik őket gyerekeik, unokáik.

Szűkösebbre kellett venni a mindennapi kiadásokat. Elsősorban a napi vásárlásra gondolok. Eddig a
márkás élelmiszereket vettem meg, de már csak felét
teszi ki a minőségi, másik
felét az olcsó ennivaló. S
nehéz elhelyezkedni. Nekem szerencsére most sikerült, kicsit több lesz a
pénz, nyugodtabban ki tudom fizetni a számlákat. A
fűtéssel tudunk spórolni.
Tavaly, míg kisebb volt a lányunk, 20–21 Celsius-fokra
fűtöttük fel a lakást, az idén
csak 19 fokra melegítjük
fel.
Csumáné Slámer Irén
pulykagondozó

Minden hónapban nagyon várom a nyugdíjat, aztán abból kell kijönnünk. Mindennek emelkedik az ára,
most 4 ezer forinttal több lett
a gázszámla, 1000 forintról
1600 forintra emelkedett a
negyedéves szemétszállítási
díj. Próbálunk önellátók
lenni, sertést hízlalunk, baromfit tartunk, egy kis zöldséget termelünk. Pénzzel
nem tudjuk segíteni a gyerekeinket, de hússal, zöldséggel igen. Nekik is nehéz, a
részletfizetéseket csak úgy
tudják intézni, ha főállásuk
mellett különmunkát vállalnak.
Kovács Istvánné
nyugdíjas

Spórolnunk kell a biztos
megélhetéshez. Állandó keretből gazdálkodunk, mindent
kifizetünk, aztán hónap végén
meglátjuk, mi marad. Forint
alapú hitelünk van, mert soha
nem bíztam a deviza alapúban. Vegyesen fűtünk cserépkályhával és gázzal, s az
árammal is takarékoskodunk,
leoltjuk a villanyt abban a
helységben, ahol nem tartózkodunk. Az egész családnak
egyetlen mobiltelefonja van,
azon intézzük a legszükségesebb beszélgetéseket. Olcsó
ruhákat veszünk, de nincs is
értelme a drágának, egy-két
hónap, s kinövik a gyerekek.
Vargáné Tóth Anikó
pénzügyi előadó

Mindenki érzi, hogy drágább a megélhetés. Én is
megnézem, melyik forintot
hová teszem. Mindig is dolgoztam és most is dolgozom
rokkantnyugdíjasként, így
nem kell lesni, hogy mikor
kapom meg a nyugdíjat.
Nem számítottam rá, hogy
beteg leszek, s így is kell
dolgoznom. A fűtéssel spórolunk, csak este, amikor otthon vagyunk, akkor vesszük
fel 20 Celsius-fokra. Így melegben fürdünk és vacsorázunk. Nehéz lemondani az
eddig megteremtett életszínvonalról, de ha muszáj,
nincs mese.
Csuka Imréné
rokkantnyugdíjas

Ketten keresünk, kölcsönt fizetünk a mindennapos kiadásaink mellett. Nehéz a megélhetésünk. Spórolásképpen egy ebédet hordok kettőnknek, így csak
hétvégén kell főzni. Édesanyámtól kapunk egy kis
malachúst, disznótorost, de
a többi élelmiszert nekünk
kell előteremteni. Az egyik
konvektort kikapcsoltuk a lakásban, s fával fűtünk, hogy
olcsóbb legyen. Kiváltanám
az ipart, de sokba kerül, meg
nincs is kereslet a munkámra. A fizetéseket is kellene emelni az országban,
nem csak az árakat.
Kiss László
asztalos

Kresz-oktatás
a művelődési
központban
A Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr
Szövetség nádudvari szervezete a kerékpárút építése és a közelmúltban bekövetkezett KRESZ módosítások miatt
tájékoztató jelleggel előadást szervez a
kerékpáros kreszről.
Az előadás március 4-én 17.30-kor
kezdődik. Helyszíne az Ady Endre Általános Művelődési Központ színházterme. Előadó: Dr. Bíró Gyula ny. rendőralezredes, címzetes egyetemi docens
A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt
szeretettel várnak a szervezők.
Simon Miklós
elnök
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Vendéglátók: bizakodók és borúlátók
Sokszor hallhattuk már, hogy a vidék
egyik kitörési lehetősége az idegenforgalom. Ez önmagában szépen hangzik,
csakhogy kevés ahhoz, hogy valóban
működjék is. Nádudvaron jártamban
többször is feltűnt, hogy hasonló méretű alföldi (mondjuk úgy: átlagos) városokhoz képest jóval több a hirdetett
szálláshelyek száma. Miközben – nyári
riport készítésekor – alig néhány fürdővendéget láttam a strandon. Azon kívül
pedig valljuk be: más attrakció nem igazán csábítja ide a vendéget.
Mégis, a 2008. évben Nádudvaron
közel háromezer vendégéjszakát töltöttek az ide látogatók – amint azt a polgármesteri hivatalban dolgozó adóügyis
hölgyek szíves segítségével megtudtam. Ebben a számban benne van mindenki, aki vendégként egyetlen éjszakára is itt maradt. Nem kevés ez a szám
az adottságokhoz képest, hiszen ez anynyit tesz, hogy mindennap nyolc látogató itt alszik.
Kíváncsiak voltunk hát: mi az, ami
az idegenforgalomban dolgozók, abból
bevételt remélők és abból élők szerint a
turizmusban az idén történhet, mi az,
ami segítené az ágazat nádudvari megerősödését. Ráadásul a válság az idegenforgalmi bevételeket is megtépázza,
hozzáértők szerint ugyanis negyedével
eshet vissza a forgalom az úgynevezett
kereskedelmi szálláshelyek esetében.
A Trófeában bíznak
Ugyanakkor bizakodó és növekedést
remél az új esztendőben Szűcs Csaba, a
Trófea vadászház és étterem üzletvezetője. Bár ők már az előző esztendőkre
sem panaszkodhattak. Az üzletvezető
állítása szerint már a 2007-es évük is kiemelkedően jóra sikeredett, ahhoz képest is még előrébb léptek tavaly. A javulást egyrészről a nádudvariak felé
történt nyitással magyarázta Szűcs
Csaba. Egyre több családi rendezvényt
tartanak náluk. Másrészről a Trófeának
sok vendéget hozó ökoturizmus a siker
záloga. Jó kapcsolatban vannak az utaztatással foglalkozó társaságokkal. Például egy biciklis túrákat szervező céggel. Szűcs Csaba stratégiai pontként
jelölte meg az úgynevezett „madarásztatást”, a madárlesre, fotózásra érkezők
vendéglátását. Az ez iránt érdeklők legtöbbje brit illetve holland nemzetiségű.
Építettek madárleshelyet és segítik a fotósok pihenését és szórakozását. Az üzletvezető szerint a felsoroltaknak is kö-

Nyugi a strandon – nincs tömeg, kevés a vendég
szönhetően még sosem volt ennyi csoportelőrejelzésük, mint az idén. Az ökoturizmus másik jelentős része a vadásztatás, amelynek a vadászházat
tulajdonló Nagisz Zrt.-én belül hagyományai vannak. A vadászház melletti
horgásztó is vonzerőt jelent. Az idén két
horgászversenyt is tervezünk – tudtuk
meg Szűcs Csabától. A Trófea vadászház vezetője örülne annak, ha javulna a
környék infrastruktúrája, amely első
sorban Nádudvar elérhetőségében, a
környező városokat összekötő utak fejlődésében, utak felújításában nyilvánulna meg, s hatással lenne az ökoturizmus fejlődésére is. Búcsúzóul megtudtuk, hogy immáron szertartással
együtt is tartanak esküvőket – köszönhetően a polgármesteri hivatal, illetőleg
az egyházak rugalmasságának; – és azt
is, hogy ismét résztvevői lesznek a február 26-i torkos csütörtök elnevezésű
országos rendezvénynek, mikor is fél
áron ehet a vendég.
Gál Imrénéék vendégháza csaknem
a központban, egy sarkon áll – innen lehet a név is, miszerint Sarok vendégház. 1997. augusztus 20-án fogadtak
először vendéget, s azt mondják, valószínűleg rosszkor nyitottak. A tavalyi
esztendő Gál Imréné szerint különösen
rosszul sikerült, szinte csak augusztus
20-án voltak vendégeik, s egész decemberben egy sem. Gálék úgy vélték,
kevés a látványosság Nádudvaron. –
Fazekasok vannak csak, de úgy jön ide
vendég, ha útba esünk – magyarázta a
házaspár. – Tavaly nálunk voltak lengyelek, négyen, meg egy francia házaspár, de ők esküvőre jöttek, és minket

Szolgáltatási díjak 2009-ben
Az ivóvíz-díj:
A csatornadíj
Az ivóvíz szolgáltatás alapdíja
A csatornaszolgáltatás alapdíja

212 Ft/m3
188 Ft/m3
200 Ft/fogyasztói hely/hó
200 Ft/fogyasztói hely/hó

A nádudvari települési szilárdhulladék részét képező
háztartási hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás kötelező igénybevétele körében
a közszolgáltatás díjai az alábbiak
A saját 110 l-es edényzettel rendelkezők
a Szolgáltatótól kapott 120 l-es edényzettel rendelkezők
kötelesek fizetni.
A zsákos (60 l-es zsák) ürítés díja.

152 Ft/edény/ürítés díjat,
157 Ft/edényzet/ürítés díjat
200 Ft.

A zsákot a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft.-től lehet megvásárolni.

választottak szerencsére – mondta Gál
Imréné, majd hozzátette: úgy kevés a
vendég, hogy közben sok a szálláshely.
– Pénz, főleg pénz kérdése, hogy jelentősebb legyen az idegenforgalom – vélekedett. Azt is megtudtuk, hogy nyitvatartásuk, tehát ‘97 óta évről évre
kevesebb a vendég. Lehetőséget látnának a fürdő fejlesztésében, szerintük ezt
igazolja az is, hogy sokan épp Szoboszlóról jönnek át fürdőzni Nádudvarra. Kellene a fedett fürdő és több
medence. Viszont emellett szükségesnek látnának valamit, ami leköti, itt
tartja a vendéget. Nincs étterem például, ahová akár egy italra is el lehetne
menni nyári estéken, avagy hétvégén.
Gálék nem tudnak fejleszteni, viszont
tavaszra tervezik a kerti sütő-főzőhely
megépítését, miközben borúlátók és a
legrosszabb esztendőre készülnek.
Katasztrofális utak
Két vendégházat üzemeltet Nagyné
Csoma Erika. – Nálunk megoszlik a turista- és a munkásforgalom. Itt abból
van főként bevételünk, ha valamilyen
beruházás folyik a városban, ez adja a
forgalom hatvan százalékát – tudtuk
meg. A szállásadónő véleménye az,
hogy a turista többnyire Szoboszlón
száll meg, Nádudvarra csak fürödni jön.
Tulajdonképpen Nádudvarra irányuló
turizmus szerinte nincs, nem jelentkezik szállás igényként. – Sok idegen
nyelvű embert láttam nyáron a strandon, de nem tudom, ők hol szállnak
meg – magyarázta Nagyné Csoma
Erika, s hozzátette azt is, hogy tulaj-

donképpen a fürdővel nincs is gond.
De... Ha felvette a vendég a törölközőjét, megy haza, avagy vissza a szoboszlói szállására. Mert itt nincs egy hangulatos, élőzenés étterem, nincsenek késő
estig nyitva tartó cukrászdák, kivilágított bevásárlórészlegek. Ha pedig valami zárva van, oda nem lehet vendéget
hívni, mi vonzaná akkor a turistát? –
kérdezte Nagyné, majd tovább sorolta:
nincs teke, bowling, biliárd, egyszóval
a szórakozási lehetőségeket hiányolom.
A szállásadónő úgy tapasztalta
egyébként, ha figyelembe vesszük a térség lehetőségeit – Debrecen, Szoboszló, Hortobágy – három-négy napnál
többet akkor sem lehetséges itt eltölteni. 2008-ban náluk hetente két napot
töltöttek átlagosan a vendégek. – Most
is van vendég, de mindennap megy
Szoboszlóra – mondta Nagyné Csoma
Erika. Esetükben jelentős szerepet kap
az üdülési csekk, hiszen a lejárathoz közeli csekkeket az átlagos magyar munkavállaló szívesen költi a hasonló, olcsóbb szállásokra. – Van jövője Nádudvaron az idegenforgalmi szolgáltatásoknak. Szépíteni kell a fürdőt, hogy vonzza
a vendégeket. Én bizakodó vagyok, legyen meg annyi az idén is, mint tavaly.
A január rossz, de ahogy jön a tavasz,
beindul az élet is – tette hozzá végezetül
a Privát apartman tulajdonosnője.
– Szoboszló mellett nehéz a pálya,
bár a strandra átjönnek a külföldiek, de
Szoboszlón alszanak – kezdte a beszélgetést Szabó Mariann, a Timarina Hotel
ügyvezetőhelyettese. Tájékoztatása szerint ők a külföldiek strandolását legfeljebb úgy veszik észre, ha azok náluk
ebédelnek. Egyébként a vendégek, illetve a vendégéjek tavalyi számáról nem
tudtak még nyilatkozni a Timarina Hotelben. Szabó Mariann úgy véli, sokan a
fürdőváros közelsége miatt vélik úgy,
hogy szükség van szállásra, holott csak
augusztus 20-ra telnek meg a szálláshelyek. A legnagyobb problémát a Nádudvarra vezető utakban, azok már-már
katasztrofális állapotában látja az ügyvezető, akitől azt is megtudtuk, hogy a már
említett nemzeti ünnepünkön kívül is
vannak jeles események, újabb keletű is,
amelynek alkalmával sok a szállóvendégük. Ilyen a tavaly először megrendezett
agrárakadémia, illetve Nádudvar napja
is. Kérdésünkre, miszerint milyen esztendőt várnak, azt válaszolta Szabó Mariann, hogy csak rosszabb ne legyen,
mint az előző.
Szöveg és fotó: Pogány Gábor

A nádudvari köztemető
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott díjai
Sírhely-díjak:
Kétszemélyes kripta sírhelye
67 619 Ft.
Háromszemélyes kripta sírhelye
91 158 Ft.
Rátemetéses sírhely (90 cm széles)
18 031 Ft.
Családi sírhely (180 cm széles)
69 871 Ft.
Mellétemetéses sírhely (160 cm széles)
27 049 Ft.
Kegyeleti emlékhely
41 699 Ft.
Urna sírhely
20 288 Ft.
Rátemetés díja: a meghosszabbított sírhely használati időre vonatkozó arányos sírhelyhasználati
díjat kell megfizetni.
Újra megváltási díjtételek:
Kétszemélyes kripta sírhelye (60 év után)
Háromszemélyes kripta (60 év után)
Sírhely az 1. parcellában (25 év után)
Sírhely a hátsó parcellákban (25 év után)
Családi sírhely (2. temetéstől 25 év után)
Urnafülke (10 év után)
Urnasírhely (25 év után)
Kegyeleti emlékhely (25 év után)
A díjak az áfát nem tartalmazzák.

156 784 Ft.
181 921 Ft.
38 297 Ft.
21 541 Ft.
141 226 Ft.
10 773 Ft.
38 151 Ft.
119 686 Ft.
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Egy hagyomány újjáéled

Városi Kazinczy-vetélkedő

Egy régi nádudvari hagyomány újjáélesztését vállalta fel a Tegyünk Nádudvarért Egyesület akkor, amikor elkezdte szervezni – több évtizedes
kihagyást követően – a nádudvari amatőr pingpongbajnokságot. Az Ady
Endre Általános Művelődési Központ
január 24-én adott helyet a nemes versenynek, amelyre több mint negyven
induló nevezett. A szervezőknek sikerült nádudvari kötődésű sztárvendégeket felkérni a versenyen való részvételre. Krucsó Zsolt, Aranyos Csaba, ifj.
Korcsmáros Sándor és Modrovics József örömmel tettek eleget a felkérésnek. A verseny bírái Baranyai Antal és
Lövei Sándor voltak.
Baranyai Antal megnyitóbeszédében
elmondta, hogy a pingpongozás régi
nádudvari hagyomány. A Fő út melletti
kaszinó épületében a ’30-as, ’40-es
években ütötték a labdát a sporttársak.
A ’70-es években tíz 3 fős csapat részvételével aktív pingpongélet zajlott itt.
Ebből a körből nőtt ki egy csapat,
amely a megye I. bajnokságában játszott, egy alkalommal mint bajnok az
NB III-ba kerülésért játszottak osztályozót, igaz, a bravúr elmaradt. A játékosok kiöregedtek, a fiatalok érdeklő-

dése elfordult ettől a remek sporttól, a
pingpongozás téli álomra szenderült. A
meghívott sztárvendégek a színpadon
felállított asztalnál adtak ízelítőt a bravúros játékból. Élvezetes, változatos
labdameneteket láttak az érdeklődők.
A versenyek remek hangulatban zajlottak 18 óráig. Külön örvendetes volt a
sok fiatalt látni. Általános volt a vélemény, hogy a bajnokságot érdemes lesz
újra megrendezni. A résztvevők emléklapot kaptak, a helyezettek érmet, kupát
vihettek haza. A férfi egyes első két helyezettje különdíjként a bírákkal játszott
egy-egy mérkőzést.
Női egyes: 1. Dr. Koroknai-Bokor
Erzsébet, 2. Kocsis Zoltánné.
Ifjúsági korosztály: 1. Kocsis Péter,
2. Bokor Péter Bendegúz, 3. Papp Lajos és Dudics Zoltán.
Vegyes páros: 1. Dr. Koroknai-Bokor Erzsébet–Bokor Péter, 2. Kocsis
Zoltánné–Kocsis Péter, 3. Bokor Ágnes
–Rásó Tibor .
Férfi páros: 1. Harsányi Attila–Szilágyi Szabolcs, 2. Derceli Lóránd–Derceli Norbert, 3. Sándor Róbert–Örvendi
Norbert.
Férfi egyes: 1. Harsányi Attila, 2.
Szilágyi Szabolcs, 3. Czibere Antal.

Huszonnégyen versenyeztek (Fotó: Juhász Katalin)
Huszonnégy felső tagozatos diák két
kategóriában mérte össze tudását a városi Kazinczy-versenyen február 4-én.
Az iskolai forduló legsikeresebbjei próbálták elnyerni a zsűri tetszését, hogy
képviselhessék Nádudvart az országos
versenyen, amit a Dunától keletre eső
megyék tanulóinak az idén Kisújszálláson rendeznek meg április 3. és 5. között.
Az 5.-6. évfolyam legjobbjai: I. Iván
Vivien Emese 6.b, II .Bíró Viktória 6.,
III. Husi Renáta 5.b, IV. Ludman Sejla
6.d, V. Darányi Petra 5.b, VI. Orosz
Enikő 5.c. Felkészítő tanáraik: Balázs
Zsoltné, Kerti Józsefné, Ludmanné

Papp Ilona, Török Éva tanárnők. 7.-8.
évfolyamon a következő sorrend alakult
ki: I. Urbán Petra 8.b, II. Tóth Tamás
7.b, III. Lapos Réka 7.a, IV. Juhász Zsófia 8.c, V. Kispál Gyöngyi 7.c, VI. Kiss
Rebeka 8.b. Őket Kerti Józsefné, Ludmanné Papp Ilona és Szabó Imre készítette fel.
Minden résztvevő könyvjutalmat kapott, a kötetek egyik felét a városi
könyvtár, másik felét az általános iskola
biztosította. Városunkat Urbán Petra,
Kerti Józsefné tanítványa fogja képviselni a háromnapos országos versenyen.
Varga Ildikó

Tizenhárom millió fejlesztésre
Január 16-án befejeződött az első
félév. A szeptember eleji 940 fős induló létszámhoz képest 934 tanuló
vehette át január 23-án a tájékoztató
füzetét. A létszám csökkenésének a
legfőbb oka a családok ide-oda költözése. Egyik veszély lehet a gyerekek kiemelése a családból, amelyre
egyre több példa van.
Az első évfolyamon szövegesen,
felső tagozaton érdemjegyekkel értékelték a tanulók munkáját. Egykét tantárgyból a tanulók 5,58%-a
nem teljesítette a minimum követelményeket, 3 vagy több tantárgyból
5,35%. 146 tanuló kapott kiválóan
megfelelt vagy kitűnő bizonyítványt.
A hat legjobb tanulmányi átlagú osztály, közel négyegészes átlaggal: 8.b,
7.e, 6.d, 7.b, 5.c, 8.a.
Újabb sikeres pályázatot tudhat
maga mögött az iskola vezetősége.
Az integrációs képesség-kibontakoztató programba bejutó iskolák a halmozottan hátrányos helyzetű diákoknak a többi tanulóval egy csoportban,

osztályban való nevelésére, oktatására kapnak elméleti, gyakorlati felkészítést, anyagi hátteret. A Kövy
Sándor Általános Iskolában ez 212
gyereket és 37 osztályfőnököt érint.
Belső továbbképzés keretében Horákné Béres Zsuzsanna segítségével
megismerhették a résztvevő pedagógusok az egyéni különbségekre alapozott nevelés típusait, törvényi hátterét, kötelező elemeit és a szükséges
dokumentáció egy részét. A program
kidolgozásában az intézmény kamatoztathatja a kompetencia alapú oktatás bevezetésekor szerzett tapasztalatait. A pályázattal járó 13 030 000
Ft-ot képességfejlesztő eszközök vásárlására, megfelelő tanulói környezet kialakítására lehet fordítani. Ez
mindig nagy öröm, különösen napjainkban, mikor szinte csak pályázati
pénzekből lehet fejlesztéseket finanszírozni, s a többletmunkáért is ritkán
jár forintban mérhető köszönet.
Varga Ildikó

A legjobb vegyes párosok (Fotó: Dr. Sós Csaba)

Farsangi népszokások
A farsang időszaka Magyarországon
vízkereszttől (január 6.) a húsvét vasárnapot megelőző 40 napos böjt kezdetéig
tart, azaz ,,húshagyó keddig” vagy ,,hamvazószerdáig”. A farsangi szokások
többnyire február hónapra összpontosultak.
A farsang zajos mulatságait egy ősi
hiedelem hívta életre. A középkorban
azt hitték az emberek, hogy a tél utolsó
napjaiban – amikor rövidek a nappalok
és hosszúak az éjszakák – a nap elgyengül, és a gonosz szellemek életre
kelnek. Vigalommal, jelmezes karneváli
felvonulással, boszorkánybábu elégetésével akarták elűzni ezeket. Egyes helyeken tüzes kerekeket görgettek, mert
azt remélték, hogy a földi tűz segíti a
napot, hogy újra erőre kapjon.
A farsangi mulatságoknak rendkívül
fontos szerepük volt a párválasztásban.
Az egész magyar nyelvterületen számos
adat bizonyítja, hogy a lányok ilyenkor
adták a legényeknek a bokrétát a kalapjukra. Az Ipoly menti falvakban a lányok már a farsang előtti héten elküldték a bokrétát a kiszemelt legénynek,
amit általában a lány keresztanyja vitt
el. A bokrétát a legények farsangvasárnap a kalapjukra tűzték, így mentek el

táncolni. Volt olyan legény, aki több
lánytól kapott bokrétát, de azzal a lánynyal kellett először táncolnia, akitől az
elsőt kapta. A legények azt a bokrétát
tűzték a kalapjuk elejére, amit a nekik
legjobban tetsző lánytól kaptak. Az andrásfalvi székelyeknél az a lány, akinek
a legény már hosszabb ideje udvarolt,
bokrétát és keszkenőt adott a „húshagyati” bálban. Tánc közben elkérte
vagy ellopta a legény kalapját és rávarrta a bokrétát, a keszkenőt pedig a
legény mellére tűzte. A legény megölelte és megcsókolta a lányt és táncba
vitte. Ezt a nyilvános színvallást hamarosan követte a lánykérés.
Farsanghoz számos termény- és termékenységvarázsló, mágikus hiedelem
tartozott. Ezek egy része a dramatikus
játékok eleme, mint például az a hit,
hogy magas ugrással magas növésre lehet serkenteni a kendert. Nádudvaron
pedig azért vágtak fekete tyúkot, hogy
ne hulljon a baromfi, és e célból a fekete tyúk vérét szárítva eltették.
Jellegzetes farsangi étel a farsangi
fánk, melyet itt többnyire pampuskának
neveznek. Ezzel kínálják a látogatókat,
és a köszöntőknek is ebből adnak.
Boros Erika
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Jól tanultak, jól sportoltak a lányok
„Hajdú-Bihar megye jó tanulója–jó
sportolója” kitüntetést vehetett át hat
nádudvari diáksportoló január 20-án
Debrecenben a Megyei Önkormányzat
Árpád-termében. Az ünnepélyes díjátadásra megyénk valamennyi régiójából
érkeztek olyan diáksportolók, akik az
elmúlt esztendőben nem csak a tanulás
terén alkottak maradandót, hanem a
sport terén is öregbítették településük, s
azon belül iskolájuk hírnevét az országos versenyeken.
A Hajdú-Bihar Megyei Diáksport
Szövetség által kiírt pályázatra városunkból többen is jelentkeztek. Közülük végül hatan lehettek ott az ünnepélyes díjátadáson, ahol mintegy ötven
hajdú-bihari nebulót jutalmaztak meg.
Ehhez legalább 4,8-as tanulmányi átlagú bizonyítvánnyal valamint kiemelkedő országos sporteredménnyel kellett
rendelkezni. Rajtuk kívül azok a sportolók is jutalomban részesültek, akik a
diákolimpiai versenyszámokban aranyérmet szereztek. Utóbbiak esetében az
őket felkészítő edzők is díjazásban részesültek. A díjakat Szólláth Tibor, a
Hajdú-Bihar megyei Közgyűlés alelnöke valamint Kovács Zoltán, a HajdúBihar megyei Diáksport Szövetség elnöke adta át. Városunkból az általános
iskolások kategóriájában az országos
diákolimpiai második helyezéssel büszkélkedő aerobic csapat tagjai közül Urbán Petra, Dobi Ildikó Anett, Csákó

Rajtolnak
a kézilabdások
Mindkét NB II-es kézilabda csapatunk a Mátészalka ellen kezdi meg a
bajnokság tavaszi idényét, ám nem
ugyanazon a hétvégén. Elsőként a 8.
helyről startoló hölgyek nyitják a szezont, Vida Gergő alakulata február 22én, hazai pályán indítja a pontvadászatot. Váci Sándor 5. helyen telelő legénysége egy héttel később, március
1-jén, idegenben lép először pályára.
NB II-es tavaszi menetrend

Hat nádudvari diáksportolót tüntettek ki Debrecenben.
Balról jobbra:Dobi Ildikó Anett, Urbán Petra, Burkovics Dóra, Örvendi Cintia,
Csákó Petra Florina, Varsányi Nóra.
Petra Florina és Burkovits Dóra részesült díjazásban. Ők az említett diákolimpiai sikerük mellett számos országos
versenyen végeztek dobogós helyen.
Valamennyien a Kövy Sándor Általános Iskola tanulói.
Rajtuk kívül a középiskolás kategóriában két, Hajdúszoboszlón tanuló
nádudvari diák vehette még át a

díszes, névre szóló serleget, illetve
díszoklevelet. A Hőgyes Endre Gimnázium tanulójaként Örvendi Cintia
aerobic és atlétika, míg Varsányi Nóra
atlétika és kézilabda sportágakban
nyújtott maradandót 2008-ban, mindezt kiemelkedő tanulmányi munka
mellett. Valamennyi kitüntetettnek
gratulálunk.

Országos döntőben a sakkozók
Jeles két nap volt Nádudvar sakk
életében január 17-e és január 18-a, hiszen először rendezhetett városunk megyei egyéni sakk diákolimpiai döntőt.
De nem csak a történelminek számító
sportesemény miatt nevezhető maradandónak az említett időpont, hanem az
elért eredmények miatt is, amelyek remekül fémjelzik a sportág itteni népszerűségét és színvonalát. A kétnapos,
összesen 145 indulót felvonultató viadalon ugyanis nem kevesebb, mint 9 (!)
érmet gyűjtöttek be fiataljaink. Közülük
öten aranyérmet szerezve harcolták ki a
Balatonlellén megrendezendő országos
döntőben való indulás jogát. S ha ehhez
hozzávesszük, hogy a fiúk hat korcsoportjából az említett ötöt nádudvari versenyző nyerte meg, rögtön érzékelhető,
hogy mit is ér ez a siker.
Az éremszerzők közül a 8 évesek
korcsoportjában első helyen végzett
Czina Péter, harmadik lett Tóth Tamás,
de Kiss Péter ötödik helyezése is kiemelkedőnek számít a 28 fős mezőnyben. A 10 évesek között is 28-an ültek
asztalhoz, s közülük Komáromi Tibor
bizonyult a legjobbnak, így ő szerezte
meg a győzelmet. Sikerének értékét
nagymértékben növeli, hogy megelőzte
azt a püspökladányi Egri Lászlót, akit
országos szinten is az egyik legtehetségesebb sakkozónak tartanak számon
ebben a korosztályban. A másik nádudvari indulónak, Bartha Zsoltnak sem
kell szégyenkeznie a 7. helyezésért. Lenyűgöző sikert értek el a 12 évesek között asztalhoz ülő versenyzőink, hiszen
kettős diadalt arattak. Megyei bajnoki
címet szerzett Dudics Zoltán, míg a második helyet Lovas Péter gyűjtötte be a
22 indulót számláló mezőnyben. Esélyeshez méltó győzelmet arattak a Ko-
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Nők
Február 22. 15.00
Nádudvar–Mátészalka
Március 1. 14.30
SFC Yoshi-Trans–Nádudvar
Március 3. 15. 15.00
Nádudvar–Gyöngyös
Március 22. 18.00
Jászberény–Nádudvar
Március 29. 14.00
Ózdi VSE–Nádudvar
Április 19. 11.00
Kállósemjén–Nádudvar
Április 26. 16.00
Nádudvar–Hajdúböszörmény
Május 3. 16.00
Nádudvar–Eszterházy TFSE
Május 10. 13.00
Telefon SE-Gyömrő–Nádudvar
Május 17. 15.00
Nádudvar–URFA-Heves
Férfiak
Március 1. 17.00
Mátészalka–Nádudvar
Március 7. 18.00
FVSE-Fevill–Nádudvar
Március 14. 16.00
DEAC–Nádudvar
Március 21. 13.00
Nádudvar–Hajdúnánás
Március 28. 16.00
Hajdúszoboszló–Nádudvar
Április 5. 16.00
Nádudvar–Sárospatak
Április 19. 13.00
Balmazújváros–Nádudvar
Április 25. 18.00
Nyírbátor–Nádudvar
Május 2. 18.00
Hajdúböszörmény–Nádudvar
Május 9. 17.00
Nádudvar–BQcs KSC
Május 23. 18.00
Tiszavasvári–Nádudvar.

Megkezdődött
a Hajdú-kupa
Dudics Zoltán lett a 12 évesek megyei sakkbajnoka
vács fivérek is, akik középiskolájuk, a
püspökladányi Karacs Ferenc Gimnázium színeiben szereztek dicsőséget
Nádudvarnak. Lajos a 14 évesek,
László a 18 évesek viadalában bizonyult a megye legjobb diák sakkozójának. A lányok között két nádudvari
érem született, az egyiket a 8 éveseknél
bronzérmet nyerő Vida Nikolett szerezte.
A mezőny erősségét jellemzi, hogy
a megyei bajnok az a debreceni Simon
Lili lett, aki Európa-bajnoki címmel is
büszkélkedhet. A másik nádudvari medál Bényei Piroska nevéhez fűződik, ő

a 16 évesek között a 3. helyen zárta a
versenyt. A megyei döntőt követően
Baranyai Antal, városunk sakkozóinak
első embere elégedetten értékelte a
nádudvari résztvevők teljesítményét, s
azt is megjegyezte, hogy a verseny lebonyolításával kapcsolatban is csak pozitív visszajelzéseket kapott. Ehhez
minden bizonnyal az is hozzájárult,
hogy az Ady Endre Művelődési Központ kiváló körülményeket teremtett a
megrendezéshez, míg a házigazda
Kövy Sándor Általános Iskola süteménnyel és üdítővel is megvendégelte
a versenyzőket.

Négy férficsapat nevezett be az idei
Hajdú-kupa felkészülési kézilabda-bajnokság küzdelmeibe, köztük a Nádudvar SE. A Hajdú-Bihar megyei Kézilabda Szövetség által szervezett sorozat
február 8-án kezdődött. A csapatok négy
játéknap során, körmérkőzéses rendszerben döntik el a végső helyezések
sorrendjét. Az első fordulót Berettyóújfaluban rendezték meg, a másodikra
február 14-én Nádudvaron, a harmadikra február 24-én ugyancsak Nádudvaron, míg a záró kör összecsapásaira
február 28-án Berettyóújfaluban kerül
sor. A többi résztvevő együttes az NB IIes Berettyó MSE valamint a megyei bajnokságban játszó Debreceni KSE II. és
a Hajdúböszörményi Bocskai SE.
Cikkek és fotók: Faragó László
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Programok az Ady Endre Művelődési Központban
Február 23-ig látogatható a kiállítótérben Pataky Emőke, műemléki felügyelő „Világszép Örökségünk”
című néprajzi fotókiállítása
Február 14-én, szombaton a HajdúBihar megyei Sakkszövetség által
szervezett Megyei sakk csapat Diákolimpiai Bajnokság. Belépés díjtalan!

Február 21-én, (szombaton) 10–12
óráig, a szakköriben farsangi Jték-árHáz-maszkok készítése. Belépés díjtalan!

2009. február

FEBRUÁRI
MOZIMŰSOR
13–14. péntek, szombat 19 óra

Színházi előzetes

VALAMI AMERIKA 2

MÁRCIUS 29-én, (vasárnap) 19 órától Neil Simon: Mezítláb a parkban

Színes, magyar filmvígjáték.
Szereplők: Oroszlán Szonja,
Hujber Ferenc, Pindroch Csaba,
Szabó Győző
(Korhatár: 12 év alatt
szülői felügyelet mellett!)

Pikali Gerda színművész
(Fotó: Magánarchívum)
– vígjáték két felvonásban. Rendezte: Galambos Zoltán. Szereplők:
Pikali Gerda, Kautzky Armand, Frajt
Edit, Koncz Gábor, Oroszi Tamás.
Corie és Paul – friss házasok-egy hatodik emeleti, lift és berendezések
nélküli New York-i lakásba költöznek. Súlyosbítja a helyzetet Corie
mamájának a megjelenése aki rémülten észleli a sivár körülményeket. Távozása után viszont némileg
enyhül a helyzet, amikor az ifjú pár
megismerkedik Mr. Velascoval, a
fölöttük lakó bohém úriemberrel, aki
rögtön számos jó tanáccsal látja el
újdonsült szomszédait. Az estnek
több tanulságos következménye van!
A mama viszont Velasco lakásában
tölti az éjszakát… Jegyek már kaphatók a művelődési központ portáján: 2500 Ft-os áron!

Az Edit Fitness és Aerobik Klub tavalyi sikerei
Két vonalon, a Magyar Torna Szövetség aerobik szakágának Magyar Kupa-sorozatában, illetve az Amatőr Mozgásfesztivál aerobikversenyein vettünk részt
2008-ban is. Mindkét szinten 5-5 helyszínen versenyeztünk. A három profi step csapatunk összesített pontja alapján az ország
34 klubja közül a 7. helyen zárt, annak köszönhetően, hogy mindhárom csapat a második helyen szerepelt a döntőn. Ez országosan kiemelkedő eredmény. A tömegek
megmozgatására hivatott Amatőr Mozgásfesztivál résztvevői lehetnek minden korosztály képviselői, a mi esetünkben 7 évestől az 51 évesig. E sorozatot dance és step
kategóriában rendezik meg.
Dance kategoriában (10-14 évesek):
2. hely: Fitness Kft.: Bartha Nikolett,
Kovács Viktória, Molnár Fanni, Csákó
Petra.
8. hely: Disco dance: Apagyi Fanni,
Kovács Renáta, Sárközi Bianka, Szegedi Lilla, Urbán Petra.
Open korcsoport:
2. hely: High school dance: Nagy
Zita, Molnár Andrea, Örvendi Cintia,
Örvendi Noémi, Szaniszló Edina.
5. Hot dance: Bíró Henrietta, Antal
Renáta, Kecskeméti Hajnalka, Kiss Rebeka.
Step kategóriában (8-14 évesek):
1. hely: Spanyol step: Apagyi Fanni,
Kovács Renáta, Sárközi Bianka, Szegedi Lilla, Urbán Petra, Kiss Rebeka.

Oroszlán Szonja
Fotó: Magánarchívum
20–21. péntek, szombat 19 óra
KAMÉLEON
Színes, magyar film
Szereplők: Nagy Ervin,
Hámori Gabriella, Trill Zsolt,
Csányi Sándor
(Korhatár: 12 év alatt
szülői felügyelet mellett!)
Jegyár: 400 Ft

Asztalitenisz
szakkör alakul
Az Ady Endre Művelődési Központ
ping-pong szakkör létrehozását kezdeményezi 2009-ben, amelyhez hölgyek,
urak jelentkezését várja 11 éves kor fölött! A szakkört heti 1 alkalommal (3
óra) szakedző vezeti. A részvételi díj:
1000 Ft/hó/fő. Várják Önt, várnak Téged! Jelentkezz a info@adyamk.hu
e-mail címen vagy a művelődési központban!
Részletes felvilágosítás kérhető személyesen a művelődési központban
vagy az 54/480-730-as telefonszámon.

Az együttes sikerkovács táncosai (Fotó: Magánarchívum)
2. hely: Fitness Kft.: Bartha Nikolett,
Kovács Viktória, Molnár Fanni, Csákó
Petra.
5. hely: Six girls: Csirmaz Evelin,
Czibere Fanni, Kovács Tímea, Tamás
Alexandra.
9. hely: Csini csajok: Csegezi Zsófia,
Kiss Viktória, Boros Viktória, Biás
Anett, Nagy Nóra, Rásó Nikolett.
Open kategória:
1. hely: Princesse tangó: Bíró Henrietta, Szaniszló Edina, Molnár Andrea,

Nagy Zita, Örvendi Cintia, Örvendi
Noémi.
3. hely: Disco step: Antal Renáta,
Kecskeméti Hajnalka, Hodosi Gabriella, Váradi Ildikó, Bükkösi Judit, Örvendi Sándorné.
Ezen a versenyen így 62 éremmel és
2 kupával gazdagodtunk a budapesti
döntőn. Törekszünk arra hogy a jövőben is ilyen szép eredményekkel gazdagítsuk városunk és csapatunk hírnevét!
Örvendi Sándorné
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