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„Merjünk többek, jobbak lenni!”
Beke Imre polgármester köszöntője
Kedves Olvasók, Tisztelt Hölgyeim
és Uraim!
Ismét elérkezett az idő, amikor magunk mögött tudhatunk egy újabb évet.
Ez egyben alkalmat és lehetőséget biztosít arra, hogy visszatekintsünk és öszszegezzük a gondolatainkat. Átlépve az
új év küszöbét, tudnunk kell, min szeretnénk változtatni, s mi az, amit jól csináltunk. A mérleget akár magánemberként, akár közéleti szereplőként vonjuk
is meg, azt hiszem, egy közös lenyomata megmarad a mögöttünk lévő évnek, mégpedig az, hogy egy nehéz,
gondoktól terhes világ alakult ki körülöttünk.
Ma az ország is, a települések is nehéz helyzetben vannak. Pénzügyi-gazdasági válság bontakozott ki körülöttünk, mely rendkívüli költségvetési
megszorításokkal teszi egyre nehezebbé
a családok, az önkormányzatok anyagi
helyzetét. Várható, hogy a változások,
átalakítások folytatódnak az előttünk
álló esztendőben is. Január elseje után a
munka, az élet folytatódik. A sorsfordító döntéseket mi magunk hozzuk, és
bár a felelősség mértéke különböző,
mindannyiunknak van felelősségünk

abban, hogy mivé alakítjuk környezetünket, milyen lesz otthonunk, városunk.
Szeretném megragadni az alkalmat,
és megköszönni minden jóakaratú embernek, felelős vezetőnek és beosztottnak, hogy vállalták az elmúlt esztendő
minden nehézségét az itt élő lakosság
érdekében. Megköszönöm mindenkinek a munkáját, energiáját, áldozatát,
akik tettek a közösségért, Nádudvar
anyagi-szellemi gyarapodásáért. A választott tisztségviselőknek, intézményvezetőknek, pedagógusoknak, az egészségügyben és a szociális szférában
dolgozóknak, a vállalkozóknak, civil
szervezeteknek, egyházi közösségeknek, családoknak és magánszemélyeknek. Nélkülük sokkal rosszabb helyzetben lennénk ma!
Természetes, hogy sokfélék vagyunk, és különböző módon gondolkodunk, de erőinket az összefogásra, a közös célok elérésére kell összpontosítanunk. Városvezetőként azt gondolom, hogy az adhat reményt egy nehéznek ígérkező új esztendő küszöbén, ha
(folytatás a 2. oldalon)

A közelmúltban erdélyi újságírók három napot töltöttek városunkban
és régiónkban – tudósításunk a nyolcadik oldalon (Fotó: Marján László)

Az év első
újszülöttje
városunkban
2009 január 4-én 11 óra 37 perckor látta meg a napvilágot a város
első újszülöttje.
Tarcsi Petra 3150 grammal, 49
cm-el született Debrecenben. Édesapja Tarcsi Attila, édesanyja Elek
Szilvia.
A pici lány a júniusban negyedik
évét betöltendő Lóránt és a három
éves Gergő után érkezett a Tarcsi
családba.

Két fiú után érkezett a kislány
(Fotó: dr. Sutus Lenke)

Civilbarát vállalkozó
„Van, hogy úgy érezzük, amit teszünk, csak egy csepp a tengerben,
azonban anélkül a csepp nélkül sekélyebb lenne a tenger”. Ez a szép gondolat áll azon az emléklapon, amelyet
Kovács Lajosnak adományoztak nem

sokkal karácsony előtt. Az Összefogás a Sárréti Kistérségért Egyesület
részesítette december 19-én az Év Civilbarát Vállalkozója-díjban, a térségben végzett munkájának elismeréseként.

Nádudvari Nagy János
új verseskötete

Deret, zúzmarát, havat hozott az új év (Fotó: dr. Sutus Lenke)

Pünkösdi fény – ez a címe városunk
lírikusa új kötetének. Január 23-án, pénteken 16.00 órakor a „Szülőföldünk,
Nádudvar Öröksége és Jövője” Alapítvány szervezésében, a Magyar Kultúra
Napja tiszteletére mutatják be Nádudvari Nagy János Pünkösdi fény című új

verseskötetét. A kötet a budapesti Művészetbarátok Egyesületének gondozásában jelent meg. A tanácsteremben
lévő bemutatón fellép Galánfi András
előadóművész, Benő Tamás és Győri
Balázs tanárok valamint Győri Virág és
zenekara.
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Nehéz év után, nehéz év előtt
Beszámoló a képviselő-testület december 18-i tanácskozásáról
A képviselő-testület december 18án tartotta soron következő ülését. A
napirendi pontok előtt Beke Imre polgármester tájékoztatta a testületet a
legutóbbi ülés óta eltelt eseményekről, amelyet a képviselő-testület tudomásul vett. Első napirendi pontként
a képviselő-testület zárt ülés keretében döntött a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft.
ügyvezetői posztjára kiírt pályázatokról. A testület a korábbi megbízott
ügyvezetőnek – Ludman Lajosnak –
szavazott bizalmat.
A testület a 2009. évi költségvetés
elfogadásig terjedő időszakra elfogadta az átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendeletet. Ezt követően
a képviselői módosító indítványok befogadása után a testület megszavazta
a 2009. évre vonatkozó üléstervet.
A képviselő-testület megtárgyalta
és a kialakult vita során elfogadott
módosításokkal megszavazta Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
Következő napirendi pontként a
nádudvari gyógyfürdőt ellátó B-430as kútból kitermelt vizet kísérő ún.
hulladékgáz hasznosításáról tárgyaltak a képviselők. A szerződéstervezet
kimunkálására és aláírására felhatalmazták a polgármestert.
A Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Kft. megalakítását
követően szükségessé vált egyes ren-

deletek módosítása, mivel ezen közfeladatok ellátása a kft. feladata lett.
Ilyen pl. a temető-, a piac-, a lakásrendelet. A testület hatályon kívül helyezte az építési és változtatási tilalomról szóló rendeletét. A képviselők
a rendelet-tervezetekben foglalt változásokat rendeletté nyilvánították.
2009-re az ivóvíz díját nettó 212
Ft/m3, a vezetékes szennyvíz díját
nettó 188 Ft/m3-ben állapította meg a
képviselő-testület. Az ivóvíz-szolgáltatás alapdíja havonta 200 Ft/fogyasztói hely.
Az elektronikus ügyintézés bevezetése a törvényi előírásoknak megfelelően Nádudvar városának is kötelező lesz. Az erre való felkészülés
fontos állomásaként a képviselők elfogadták az elektronikus ügyintézésről szóló rendeletet. A konkrét rendszer kiépítése ezt követően 2009 első
félévében veszi kezdetét.
A települési szilárdhulladék 2009.
évi díjára vonatkozó előterjesztést,
miután részletesen megtárgyalta a
testület, arra kérte az előterjesztőt,
hogy dolgozza át és újra terjessze a
testület elé.
A képviselő-testület elfogadta azt,
hogy a következő évben a Sárréti
Többcélú Kistérségi Társulás feladatainak ellátásához a társulásban levő
településeknek nagyobb mértékben
kell hozzájárulni 2009-ben, mint tavaly, mert csökken az állami normatíva összege.

A Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központnak 2009-re vonatkozóan az étkezési norma 10%-os emelésére irányuló előterjesztését a képviselők hosszas vita után elfogadták.
A GlaxoSmithKline gyógyszergyártó cég magyarországi leányvállalatának ajánlatát elfogadta a testület és
átvállalta az érintett lakosoktól a méhnyakrák elleni védőoltás költségeinek
30%-át. A testület tervei szerint a
programban a következő években felmenő rendszerben vesz részt a város,
ezzel is biztosítva az érintett korosztályok biztonságának növelését.
Nádudvar városa 2009-től, mint a
Pedagógiai Szakszolgálat mikrotérségi társulásának központja fogja ellátni Nádudvar és a csatlakozott települések: Földes, Bihartorda, Bihardancsháza, Nagyrábé gyermekeit. A
társulás célja, hogy fenti településeken biztosítsa a szakszerű gyógypedagógiai, gyógytestnevelési, fejlesztő felkészítési és terápiás gondozási
ellátást. Ennek feltételeként a testület módosította a Kövy Sándor Általános Iskola alapító okiratát is.
A Kövy Sándor Általános Iskola
pedagógusainak eddig felhalmozódott és ki nem fizetett túlóráinak fedezetéről és kifizetéséről döntött a
testület.
Beke Imre polgármester a testület
ülését a 2008-as munkát megköszönve, és áldott, békés ünnepeket kívánva zárta.

Sikeres, békés, boldog új évet!
(Folytatás az 1. oldalról)
ellentéteink, gondjaink ellenére is vállaljuk, hogy egyet akarunk! Mindanynyiunk célja – akik itt szeretnénk élni
–, hogy városunk fejlődjön és élhető legyen.
Számomra a legnagyobb érték és
erőforrás az itt élők tenni akarása. Ezt
bizonyítja, hogy van szándék arra, hogy
szebbé élhetőbbé tegyük lakókörnyezetünket.
2008-ban nagyon sok utat sikerült leaszfaltoztatni. Ennek jelentős része lakossági segítséggel történt. Tudom,
hogy sok család nagyon nehezen tudta
előteremteni az önerő fedezetét, de vállalták. Megköszönöm mindenkinek a
támogatását. Jó volt látni az útépítések
során, hogy a lakosok egy emberként,
sajátjuknak érezve a beruházást, figyelték a munkálatokat és jelezték, ha problémát tapasztaltak.
Épül az új kerékpárút is. Jóleső érzéssel tapasztaljuk, hogy a kerékpárosok birtokba vették az elkészült szakaszokat.
Megújult az orvosi rendelő. Végre
rendezett formában üzemel a vérvételi
hely (labor). A fizikoterápiás kezelésekhez is adottak a tárgyi feltételek,
várjuk, hogy a Kenézy Kórház engedélyeztetési eljárása befejeződjön.
Óvatos mértékletességgel, de előre
tekintve tervezzük a jövőt. Három pá-

lyázatunk vár elbírálásra: a „városközpont rehabilitációja”, az „egészségházprogram” és a „szennyvízberuházás III.
üteme”.
A termálvíz kísérő gázának hasznosítására energiatermelő üzem létesül.
Vannak elképzelések arra vonatkozóan is, hogy a térségben fellelhető
nádból és mezőgazdasági melléktermékekből hogyan lehetne befektetői segítséggel a földgáznál olcsóbb fűtőanyagot előállító pelletgyártó üzem megvalósítását elősegíteni.
Pályázati lehetőség esetén folytatni
kell az emeletes iskola felújítását, a
fürdő fejlesztését. A pénzben mérhető
fejlődésnél azonban sokkal fontosabb,
hogy egy kellemes városban, kedves
emberek között élhetünk, ahol ismerjük
és megismerjük egymást. Egyre rendezettebb, virágosabb a városunk. Természetesen vannak nehézségek és problémák, amikkel közösen kell szembenéznünk, de bízunk abban, hogy közös
sikereinknek továbbra is együtt örülhetünk. Az előttünk álló esztendőben kiemelt fontosságú, hogy legalább itt, helyi szinten meg tudjuk őrizni az erkölcsi
értékek tiszteletét. Becsületet, őszinteséget és kiszámíthatóságot kell sugároznunk és hitelesen képviselnünk közösségünk felé. Azon kell dolgoznunk,
hogy a munkánk révén az önkormányzat intézményei, vállalkozásai és társadalmi szervezetei biztos pontot jelent-

senek a lakosság, illetve közösségünk
számára.
Mahatma Gandhi mindennél kifejezőbben fogalmazott meg egy ide illő
gondolatot. „Te magad legyél a változás, amit látni szeretnél a világban”. Ne
másoktól várjuk, hogy változtassanak a
környezetünkön, álljunk mi magunk a
sor élére, és mutassunk irányt közösségünknek. Éljünk és cselekedjünk úgy,
hogy az lehetőség legyen mások számára ahhoz, hogy saját sorsukon változtathassanak. Mindezek értelmében
azt kívánom, hogy próbáljon meg minden ember többet segíteni embertársain.
Merjünk többek és jobbak lenni az új
esztendőben, mint amilyenek voltunk,
és ne egymás kárára, hanem egymás
hasznára cselekedjünk, így építve és
gazdagítva közösségünket. Az új esztendő első fogadkozásokkal teli percei
után nézzünk egy pillanatra önmagunkba, hogy tengernyi gondunk közt
tudunk-e, akarunk-e ezen feladatoknak,
kihívásoknak megfelelni.
Ez az év legyen végre számunkra az
az új időszak, melyben nem csupán boldog új évet kívánunk egymásnak, hanem megpróbálunk egymásnak boldog
új évet is szerezni, a cselekedeteink által. A fenti gondolatok jegyében kívánok áldásban és sikerekben gazdag, békés, boldog, új esztendőt!
Beke Imre polgármester

Oltással
a méhnyakrák ellen
Korunk egyik gyilkos megbetegedése a nők körében a méhnyakrák. A
betegséget az ún. humán papilloma vírus (HPV) okozza. Az utóbbi évek orvosi és gyógyszerkutatásainak következtében azonban a tudomány megtalálta a kór megelőzésének módját.
A GlaxoSmithKline (GSK) gyógyszergyártó cég pár évvel ezelőtt kapott
egész Európa területére kizárólagos forgalomba hozatali engedélyt az általa kifejlesztett védőoltásra. A vakcinával három alkalommal kell beoltani a 14-55
év közötti korosztályba tartozó nőket.
A GSK magyarországi leányvállalata
a magyar társadalom általános egészségügyi helyzetének javítása és a cég jó
hírének erősítése érdekében elindított
egy programot, mely a védőoltás kedvezményes felhasználását segíti elő. Az
ajánlatukat elfogadó önkormányzatokkal együttműködve közösen juttatják el
az oltást a jelentkezőknek.
Nádudvar Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2008. december
18-i ülésén a nádudvari nők egészsége
iránti aggodalom által vezetve elfogadta
azt a 160/2008. (XII. 18.) Ök. sz. határozatot, amely alapján Beke Imre polgármester és Juhász Sándor az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
tárgyalásokat folytattak a GSK program
menedzserével, Major Dalmával. A tárgyalások eredményeképpen a 12-18
éves korosztályba tartozó lányok szülei
körében a Kövy Sándor Általános Iskola segítségével felmérés készült. A
szülők egy tájékoztató levelet, jelentkezési lapot és egy kitöltött csekket kapnak 2009. február hó első felében a
GSK-tól. Az aláírt jelentkezési lapot és
a csekk másolatát kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal 1. számú hivatali helyiségébe.
A kialakított konstrukció szerint a
védőoltás költségeinek első harmadát a
szülőknek, a második harmadot az önkormányzatnak kell fizetnie, míg a
GSK állja a harmadik harmadot. A
szülőkre eső költség 30 000 Ft. Beke
Imre polgármester tárgyalásokat kezdett
a Kabai Takarékszövetkezettel annak
érdekében, hogy – az útépítéshez hasonló konstrukció keretében – nyújtsanak hitelt azoknak, akik nem rendelkeznek a megjelölt forrással egy
összegben. A tárgyalások eredményéről
értesíteni fogjuk a nádudvari lakosokat.
A tervek szerint az első oltásra 2009.
március elején kerül sor, a másodikra
április elején, míg a harmadikra szeptember elején. A védőoltás beadásának
pontos időpontjáról a Dr. Lamos Zoltán
házi gyermekorvossal történt egyeztetés
után a GSK sms-ben fogja értesíteni a
szülőket. Azok a lányok, akik betegség
vagy elfoglaltság miatt nem tudnak
megjelenni az oltás napján, egy előre
egyeztetett másik időpontban fogják
megkapni azt. Felhívjuk minden kedves
szülő figyelmét, hogy aki most nem jelentkezik, annak a lányát legközelebb
csak 2010-ben lesz lehetőség védőoltásban részesíteni.
A védőoltás tervezett időpontjával
kapcsolatos pontos és részletes információkat a GSK segítségével plakátokon, a szülőknek szóló levélben és a város honlapján a www.nadudvar.hu-n
tesszük közzé.
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Vidáman búcsúztunk az óévtől
Az év utolsó napjának délutánján
kezdett szilveszteri hangulat lenni a városban. Akkor már lehetett hallani petárda- és trombitaszót is. Az emberek
többsége szereti nagy társaságban, barátok, családtagok között búcsúztatni az
óévet. Így történt ez a Kisvárosi Panzióban is, ahol mintegy 50 fős kis csapat
ünnepelt együtt. Az általános iskola a
nagycsaládosoknak adott helyet, ők már
nagyobb létszámot tudhattak maguk
mögött, mert 160 fő köszöntötte együtt
az új évet.
A Pancsoló Kislányban sem maradt
el a jókedv, hisz a szervezők a hangulat
emelésére a hölgy társaságnak chip and
dale bemutatót, a férfiszemek kedvére
pedig sztriptízshowt rendeltek. Az új
évet csaknem százan köszöntötték
együtt a tombolasorsolás előtt. Több
helyszínen mulattak még zártkörű rendezvényen (bár néhány vállalkozó úgy
döntött, hogy nem éri meg nyitva lenni
szilveszter éjjelén). Volt, ahová csak
jövő-menő emberek tértek be egy-két
ital erejéig. A vendéglátóhelyek mellett
sok házibulit is rendeztek a városban,
elsősorban a fiatalabb korosztály.
Szöveg és fotó: Boros Erika

Mindenki az éjfélt várja

A vesztes(éges) háztáji állattartás
Egy kicsit vissza kell mennünk az
időben ahhoz, hogy betekintésünk legyen a régi falusi állattartásba.
A falusi, tanyasi, és a tanyákról beköltöző embereknek sokféle jószáguk
volt, szarvasmarha, birka, sertés és szárnyasok. A gazdák reggelente kihajtották
az állatokat a gulyára vagy a kondára.
A falu két részre oszlott ezen a téren. A
napközben szabadon tartott állatok
egyik része a Makkodi-, a másik része
pedig a Szelencés-részen legelt. A
csürhe a Fehérgáthoz járt, este csak a
szoptatós kocákat hajtották haza. A
Szegényháznál tartottak egy pár darab
hím állatot szaporítás céljából.
A ’60-as években a termelőszövetkezetben is fellendült az állattartás – a
növénytermesztés mellett. A dolgozók
százalékos tengerit illetve háztáji ten-

Várjuk a meghívókat,
leveleket!
A Nádudvari Hírek szerkesztősége csak ritkán kap meghívót a
fontos eseményekre, munkatársaink kénytelenek informális módon
értesülni a történésekről. Kérjük a
közületeket, gazdasági szervezeteket, kulturális-iskolai intézményeket, hogy hívjanak meg bennünket
a lényeges eseményekre, hogy
azokról tudósítani tudjunk. A meghívókat, olvasói (és egyéb) leveleket kollégánkhoz, dr. Sós Csabához
kérjük eljuttatni a polgármesteri hivatalba.
Cím: Nádudvar, Fő út 119, mobiltelefon: 06/30/6254-285, e-mailcím: sos.csaba@nadudvar.hu. Természetesen Erdei Sándor felelős
szerkesztő e-mail-címére is várjuk
a leveleket: deidor5@gmail.com

geriföldet kaptak, amiből el lehetett indítani az otthoni állattartást. Ekkor már
lehetett szerződést kötni a sertésekre és
a hízó marhákra, amire előleget is tudtak felvenni a tartók.
1968-ban volt a csúcson a sertések
száma, mintegy 45 000 db-ra lehet becsülni a számukat. A hízó marha 2000
db-ot, a birka pedig 3500 db-ot tett ki.
A rendszerváltáshoz közeledve, egészen 1994-ig intenzív fejlődés jellemezte a háztáji állattartást.
Az emberek még a csatornapartokat
is lekaszálták, olyan sok szálas takarmány kellett. A hízó sertéseket lehetett
bérben is hízlalni. A termelők kaptak tápot, amit ki is szállítottak nekik. Nagyon sok pecsenyebárányt vittek exportra Nádudvarról.
Ezen időszak után némi csökkenés

volt tapasztalható, kialakult az 50-100
db-os háztáji sertéstartás. Napjainkban
a mesterséges megtermékenyítésé lett a
főszerep.
A hízómarhatartás is visszaesett a
80-82-es évi legmagasabb szinthez viszonyítva. A tej átvételének megszűnésével csökkent az otthoni szarvasmarha-állomány. Napjainkban már nem
sok tehén jár ki a csordára, a zömük inkább otthon van. A hónaposok elhordják a tejet, vagy pedig túró formájában
kerül értékesítésre a piacon, nyugdíjkiegészítésként
Szép lassan leépült az otthoni állattartás, mivel már nem igazán van haszon rajta. Joggal mondhatjuk, hogy a
rendszerváltás legnagyobb vesztese a
településünkön is a háztáji állattartás.
Vona Imre

Gyerekek karácsonyi „csodája”
A Kövy Sándor Általános Iskola 4.
osztályos évfolyamának tanulói december 20-án az Ady Endre Általános Művelődési Központ Színháztermében
„Karácsonyi csoda” címmel tartottak
előadást. A színházterem az előadás
kezdetére zsúfolásig megtelt az iskola
diákjaival, akik osztályfőnökeik vezetésével foglalták el helyüket. A megnyitó
beszédet Kovácsné Beke Mária igazgatóhelyettes tartotta. A rendezvényre
meghívott vendégek nevében pedig Vollay Elemér, a korábbi igazgató külön
megköszönte a kedves meghívást az iskola vezetésének.
Az előadáson a gyerekek megmutatták, miért is csoda a békében, szeretetben, családi körben eltöltött ünnep a rohanó köznapok sorában. Egy- egy apró
gesztus, szívből jövő ajándék mennyire
megváltoztathatja a szürke hétköznapokat. Kis időre megáll az élet, lelassul az
idő és feltöltődik az emberek teste-lelke

szeretettel, örömmel. Az advent és karácsony idején megtörténő sok-sok kis
csodából lehet erőt meríteni a hétköznapokra.
Az előadás végén öröm volt látni a
szereplők arcán a jóleső elégedettséget,
ami a közönség feléjük megnyilvánuló
szeretetének, a jól sikerült előadás feletti örömének visszfénye volt.
A tanulókat Baranyai Etelka, Jakab
Anikó, Mészáros Gyöngyi, Mészárosné
Győrfi Judit, Pintérné Baranyai Ildikó
és Tőzsér Jánosné készítették fel.
Az előadást követően Nagyné Urbán
Julianna igazgatóhelyettes jutalmakat
adott át azoknak a diákoknak, akik az
elmúlt időszak tanulmányi versenyein
sikeresen szerepeltek és elvitték az iskola jó hírét az országban. A közönség
lelkesen ünnepelte a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokat.
Varga Ildikó

A tanév rendje
A 2008/2009-es tanév feléhez érkeztek január 16-án az iskolák. A tanulmányi eredményekről szóló ismertetők kiadásának időpontja január 23-a, péntek.
Ezek még tájékoztató jellegűek, segítenek mérlegelni szülőnek, gyereknek és
tanárnak egyaránt. Egyedül a nyolcadikosok félévi eredményei jutnak ki a városból, hiszen a legtöbb középiskola a
hetedik év végi és nyolcadik félévi eredményeket kéri a felvételi eljárás során.
A tanulók már döntöttek arról, hogy
kívánnak-e egységes írásbeli felvételit
írni magyar nyelv és irodalomból valamint matematikából. Január 23-án pedig megkezdődnek a központi írásbeli
felvételik. Ezen a napon 14 órától a 6
évfolyamos gimnáziumba jelentkezők,
majd 24-én 10 órától a nyolcadik évfolyamos, általános tantervű képzésre jelentkezők írnak egységes felvételit.
Akik alapos ok miatt nem tudnak ezen
részt venni, 29-én 14 órától pótló felvételi vizsgát írhatnak. Ezek eredményeiről a középfokú intézmények február12-ig értesítik a tanulókat. Február
20-ig kell továbbítania az általános iskolának a tanulói jelentkezési lapokat a
középiskoláknak, a tanulói adatlapok
első példányát pedig a Felvételi Központnak. Az ezt követő 6 hét a szóbeli
meghallgatások időszaka lesz, melynek
lezárásaként a középfokú iskolák március 17-ig nyilvánosságra hozzák ideiglenes felvételi jegyzéküket. Végleges,
írásos értesítést április 27-ig küldenek a
jelentkezőknek és általános iskoláknak
a felvételről vagy elutasításról. Továbbtanulással kapcsolatos további kérdésekre válasz kaphatnak az általános iskolában, vagy az Oktatási Minisztérium
honlapján.
A leendő első osztályos tanulók beíratása március végére várható.
A tavaszi szünet április 9-től április14-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 8-a (szerda), a szünet
utáni első tanítási nap április 15-e
(szerda).
Az idei tanévben is folytatódnak a
központi mérések. Országos mérés, értékelés keretében vizsgálják az anyanyelvi és matematikai alapkészségek
fejlődését a 4., 6., 8. évfolyam valamennyi tanulójára kiterjedően. A méréseket az Oktatási Hivatal szervezi május 27-én. Eredményeit, elemzéseit
2010 tavaszán hozzák nyilvánosságra.
A tanév utolsó tanítási napja június
15-e, hétfő.

Nádudvar köszöni…
A Tegyünk Nádudvarért Egyesület
december 20-án tartotta – az Ady Endre
Általános Művelődési Központ Színháztermében – azt a rendezvényét, amelyen elismerték a Nádudvar jó hírét a
sport, tanulás művészetek terén öregbítő Kövys diákok kiemelkedő teljesítményét. Az idén nagyon sok sikert értek el az iskola tanulói. Köszönet az
őket felkészítő pedagógusoknak.
A 2. évfolyamtól a 8. évfolyammal
bezáróan 150 tanulót részesített elismerésben az egyesület. A rendezvény zárásaként az egyesület a klubövezetben
látta vendégül a diákokat és kísérőiket
a háttérben az iskola életéből ellesett
képeket vetítettek.
A tanulók névsora a www.nadudvar.hu honlapon olvasható.
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Iskolás polgárőrök a zebránál
Ősszel hat új taggal gazdagodott az
általános iskolás polgárőrök száma. Az
elballagó nyolcadikosok helyett 6-7.
osztályosokkal bővült a kis csapat. Óvodástól nyugdíjas korig mindenki számíthat rájuk az iskola előtti zebránál. Negyed nyolc és háromnegyed nyolc között
segítik a munkába igyekezők átkelését a
forgalmas úttesten. A kerékpárút munkálatai különösen megnehezítették az
amúgy is méhkasra emlékeztető reggeli
közlekedést. Három új tag mondja el,
hogy miért döntöttek a polgárőrség mellett, s mik az eddigi tapasztalataik.
Papp Lajos 6.e: – Egyszer egy barátom mondta, hogy ő már hatodikos kora
óta polgárőr. Lacival (Nagy László polgárőr) is ismertük egymást. Én is kedvet kaptam hozzá. Ha nem raknak ki,
akkor talán még nyolcadikos koromban
is folytatni fogom. A legelső napon nagyon meglepődtek az osztálytársaim,
mikor megláttak. Nem rossz polgárőrnek lenni.

Papp Lajos

iskolám szépségét és békéjét, ha már
ilyen szépen felújították. Ha felnövök,
rendőr akarok lenni. Szeretek polgárőr
lenni, mert ez majdnem olyan mintha
már most is rendőr lennék. Ha lehet
nyolcadik osztályban is folytatni szeretném.

A debreceni Tóth Árpád Gimnáziumnak a megye 8. osztályosai részére
szervezett idegen nyelvi versenyén
Nagy Petra 8. b osztályos tanuló, a nádudvari Kövy Sándor Általános Iskola
diákja német nyelvből II. helyezést ért
el. Ezzel mentesül a szóbeli felvételi
alól. Felkészítő tanára Cziberéné Nagy
Katalin.
Szintén Nagy Petra remekelt a Budapesten megrendezett TITOK Országos Arany János magyarversenyen, ahol
a VII. helyen végzett. Felkészítő tanára
Kerti Józsefné.
A debreceni Vörösmarty Általános Iskolában rendezett idegen nyelvi megyei
versenyen angolból Nagy Fanni 5., a,
Kiss Rebeka 8. b valamint Lapos Gábor
6. d osztályos tanulók a VI. helyen végeztek. Ugyanitt Garai Richárd 7. d osztályos tanuló V. lett. A versenyzőket Fejesné Csűrös Kinga tanárnő készítette fel.

Szöveg és fotó: Varga Ildikó

Varga Ildikó

Kovács Sándor

Kovács Sándor 7.a: – Már tavaly is
be akartam kerülni, de csak most sikerült. Nagyon örülök neki. Nekem nem
probléma a korán kelés. Sokszor már
fél hétkor itt vagyok az iskolában. Nagyon szeretem csinálni. Nagy koromban rendőr szeretnék lenni.
Kovács Gábor 7.d: – Azért lettem
polgárőr, mert szeretném megvédeni az

Decemberi tanulmányi
versenyeredmények

Kovács Gábor

Két fővel bővült a Nádudvari Rendőrörs

A diákok szívesen ébresztgették a népi hagyományokat

Ízelítő a múlt szokásaiból
2008 utolsó tanítási napjainak egyikén régi népszokásokat – regölést és
betlehemezést – elevenített fel a szakiskolások lelkes kis csapata. A regölésre
általában karácsony másnapján került
sor. Az összegyűlt több száz gyerek
szájtátva figyelte a népi ruhákba öltözött fiúk dalos, verses játékát. Fültanúi
lehettek eleink adománykérő, jó kívánságot hozó rigmusainak.
A betlehemezés az egyik legismertebb és legnépszerűbb dramatikus népszokás a karácsonyi ünnepkörben. Szépen kivitelezett fából és papírból
készült templom és jászol is gazdagította az előadást. A betlehemes játék
kötelező szereplői mellett felbukkant a
humort megtestesítő nagyothalló, öreg

parasztember is. Az angyalok énekét
fehérruhás lányok előadásában hallhattuk. Változnak az idők. Míg régen a faluban hordták körbe a betlehemezés
kellékeit, s a házaknál adták elő a tréfás jeleneteket, addig most az iskola
tornacsarnoka volt a helyszín, és ajándékot sem kaptak a szereplők. A hatalmas tapsot azonban szívből kapták tőlünk.
Noha a régi népszokások helyét napjainkban átvette a karácsonyfa-állítás,
díszkivilágítás és dekorálás szokása,
fontos, hogy mindenki ismerje a magyarok népi hagyományait. Ehhez megfelelő közeget találtak a szereplők.
Szöveg és fotó: Varga Ildikó

Örvendetes eseményről számolt be
Hullár Gusztáv örsparancsnok a polgármesteri hivatalban tett látogatása során. Bemutatta két új kollégáját: Tóth
László és Faggyasné Gerda Adél törzsőrmestereket. A két új rendőr felszerelésével Beke Imre polgármester és Dr.
Domján Sándor hajdúszoboszlói rendőrkapitány több éves közös erőfeszítése
ért be. A Nádudvari Rendőrörs állománya 2009. január 1-jétől két közterületi
járőrrel gyarapodott. A város lakosságának jogos elképzelése vált ezzel valóra. A korábbi években előfordult
olyan is, amikor 2–3 rendőr tartozott a
rendőrörs állományába. A város vezetése szeretné, ha hamarosan tovább bővülne az állomány, ezzel is erősítve a
nádudvari közrendet és közbiztonságot.
A mostani létszámbővítéssel 7 rendőr
van szolgálatban Nádudvaron. A bűnügyi állomány két fő. Ezzel a fejlesztéssel megoldódott a 24 órás rendőri jelenlét városunkban.
– Mikor szereltek fel a rendőrség kötelékébe?
– Tóth László: A miskolci rendőr
szakközépiskola elvégzése után – amit
kitűnővel végeztem el – 2008. július
1-jén vettem fel a szolgálatot. Az iskolai eredményemre tekintettel egyből
törzsőrmesternek neveztek ki. A próbaidőt Budapesten a XI. Kerületi Rendőrkapitányság állományában töltöttem.
Azt követően kérelmemre áthelyeztek a
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság állományába.
– Faggyasné Gerda Adél: Én már
korábban is a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság állományában dolgoztam. 2005. július 1-jén szereltem fel
rendőrnek. Most két és féléves a kislányom Nóra, akinek a születését követően gyesen voltam, majd az idén helyeztek át a Nádudvari Rendőrörs állományába.
– Van-e nádudvari helyismeretük?
– T. L.: Én nádudvari vagyok. A
Kövy Sándor Általános Iskolában végeztem el tanulmányaimat, ezt követően vettek fel a miskolci szakközépiskolába. A csapatgyakorlatom felét
Nádudvaron végeztem el.

Faggyasné Gerda Adél és Tóth László
– F. G. A: Nekem még nincs nádudvari tapasztalatom.
Mi lesz a feladatuk?
– T. L.: A látható rendőrség programja keretében fogunk közterületi járőrként dolgozni a város közrendjének,
közbiztonságának növelésén, a bűnmegelőzés erősítésén. A jelenlegi ismereteink szerint elsősorban a belvárosban,
az autóbusz váróterem környékén, piaci
napokon a piac körül látunk el majd
szolgálatot. A későbbiek során a 2009ben átadásra kerülő kerékpárúton közlekedőkre fogunk nagyobb figyelmet
fordítani az örsparancsnok úr tájékoztatása szerint.
– F. G. A: Ezen felül a város peremterületén a Sinkó kertben és a Seregélyes kertben is meg fogunk jelenni.
– Hogyan fog telni a betanulási időszak?
– T. L.: Az első hónap során közösen
járőrözünk az idősebb kollégákkal. Ennek az a célja, hogy helyismeretre tegyünk szert és szakmai, gyakorlati ismereteink bővüljenek. Ezt követően
mindketten egy – egy idősebb kolléga
járőrtársai leszünk.
– Milyen időbeosztással fogják ellátni a szolgálatot?
– F. G. A: A szolgálati idő felét nappal, felét éjszaka fogjuk teljesíteni.
– A járőrözéshez komoly fizikai állóképesség sem árt, hogy állnak e téren?
T. L.: A szakközépiskolában kötelező volt sportolni a testnevelési órák
mellett. A testnevelés keretében önvédelmi ismereteket is kötelező volt elsajátítani, így nem lesz egyikünknek sem
gondja az állóképességgel.
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Adalékok a Tormay
család történetéhez
Nagy örömünkre szolgál, hogy
idei első számunkban közölhetjük
Borsodi Nagy János írását, mely
gyermekkori emlékét eleveníti fel.
Nos, már csak az idősek elbeszélésében jelenik meg a néhai Tormay család. Én magam is többször
írtam már a család tagjairól, ehhez
adalék a mostani írás is, mely kifejezi azt a tiszteletet is, ahogyan az
egyszerű emberek viszonyultak
hozzájuk. Fazekas Lajosné többször is mesélt róla, hogy fiatal lányként édesanyjával néhányszor megfordult Budapesten, baromfit, tojást
vittek eladni. Jó ismerősük volt a
Makk hetes étteremben egy konyhalány, Varga Gedi és Berti testvére. A másik pedig Czibere József,
akinek a révén Tormay Cécile-lel is
találkoztak, bár csak véletlenül.
Czibere József volt a házmestere
annak az épületnek, irodaháznak,
ahol a nőszövetség központja is
volt. Ennek a szövetségnek volt elnöke Tormay Cécile. Egy alkalommal, amint éppen nagyban „rendezték” a vásárt, megjelent az írónő is.
Beszállt ő is a diskurzusba, kikérdezvén, hogy mi újság Nádudvaron, nem győzvén eleget hangsúlyozni a falusi tojás és tyúk
fenséges voltát. Legközelebb az
írónő halála után jártak Pesten, és
Józsi bácsi megmutatta az írónő fekete drapériával letakart foteljét is.
Máshonnan hallottam, hogy a
család kertésze volt Forgó András
– sajnos, ő már nincs az élők sorában. Ha olvasóink közül valakinek
van még emléke a Tormay családról, őriznek történetet a családi krónikák, szívesen vesszük azokat a
későbbiekben.

2009 a kékvércsék
és a vetési varjak éve
A Magyar Madártani Egyesület a
2009-es évet a kékvércsék és vetési varjak évének nyilvánította. Az utóbbi időben erősen csökken a számuk, ezért próbálják ilyen módon rájuk irányítani a
figyelmet. A népi megfigyelések szerint
a levegőben nagy tömegben keringő vetési varjak havazást jelentenek. Ez valóban így is van, mert a madarak már jóval az ember előtt észlelik a hófelhőket.
Északról érkeznek telelni nagy csapatokban hazánkba, de nálunk is fészkelnek, bár számuk igen megcsappant.
Pusztítják a rágcsálókat, szerves-anyagot takarítanak el, és elhagyott fészkeikben számos védett madár is fészkel.
Elsősorban a kékvércsét említhetjük, így
érthető, hogy a vetési varjak elmaradásával a kékvércsék száma is csökkent.
S. L.

Vetési varjú
Kékvércse
Fotók: Magánarchívum
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Nobel-díjra jelölték
Középnemesi családba született.
Édesapja Tormay Béla mezőgazdasági
szaktekintély, az MTA tagja, államtitkár. Édesanyja Barkassy Hermin. Iskolai tanulmányai magántanulóként végezte. Német, olasz, francia, angol és
latin nyelven eredetiben tanulmányozta
a világirodalmat. 1900 és 1914 közötti
külföldi utazásai nemzetközi ismertségét elősegítették. Első könyvei az
Apródszerelem (1899) című novelláskötet és az Apró bűnök (1905) elbeszéléskötet. Első sikeres regénye az Emberek a kövek közt (1911) a kisemberek
életét ábrázolta. Megjelent angol, német, olasz, holland, finn, észt nyelven
is. A Régi ház (1914) családregény, a
biedermeier kori Pest ábrázolása. Ezzel
a regényével a Magyar Tudományos
Akadémia irodalmi díját nyerte el. Ez a
könyv is számos nyelven megjelent, az
USA-ban is kiadták. Bujdosó könyv
(1921–22) naplószerű regényéből az
1918. október 31-től 1919. augusztus 8ig terjedő időszakról (őszirózsás forradalom, Tanácsköztársaság) megkérdőjelezhető ismeretek szerezhetők. Német, angol és francia nyelven is megjelenve világsikert aratott. Klebersberg
Kunó felkérésére latinból magyarra fordítja középkori legendáinkat Magyar
Legendárium (1935) címen. Úti élmé-

szervezetet, az I. világháború során kivérzett magyarság újraélesztésére.
1930-ban kulturális tevékenysége elismeréseként a Corvin-koszorú tulajdonosa lett. 1935-ben a Népszövetség
Szellemi Együttműködés Nemzetközi
Bizottságába egyhangúlag választották
a Mme Curie halálával megüresedett
székbe. Ez év július 16-i megnyilatkozásában itt is síkraszállt Trianon ellen.
1936-ban jelölték a Nobel-díjra. 1937ben megosztva megkapta volna az Irodalmi Nobel-díjat, de halála ezt megakadályozta.
Főbb művei
Tormay Cécile írónő (Fotó: Archív)
nyeiről szól a Firenzét bemutató A virágok városa (1935), és a Szirének hazája (1935) szicíliai útirajzok. Az ősi
küldött című regénytrilógiája a tatárjárás korában játszódik: a Csallóközi
hattyú (1933) és a A túlsó parton (1934)
után a A fehér barát (1939) az írónő halála következtében befejezetlen maradt.
1923-tól haláláig szerkesztette a Napkelet című folyóiratot. Az 1918–19.
évek fordulóján létrehozta a Magyar
Asszonyok Nemzeti Szövetsége nevű

Emberek a kövek között (regény,
Bp., 1911), A régi ház (regény, Bp.,
1914), Görög mesék (novellák),
Viaszfigurák (novellák, Bp., 1918), Ad
Lectorem (Magyar Legendárium), Virágok városa, Szirének hazája, Apródszerelem (novellák, Bp., 1900), Apró
bűnök (novellák, Bp., 1905), Álmok
(novellák, Bp., 1920), Bujdosó könyv
(regény, I–II., Bp., 1921–22), Megállt
az óra (novellák, Bp., 1924), Az ősi küldött (regény, I–III., Bp., 1933–37), Úti
képek (Bp., 1935), Küzdelmek, emlékezések, Jeltelen írás (Assisi Szent Ferenc kis virágai)

Látogatás a Tormay-kastélyban
Már visszajöttünk a kösélyszegi Hegedűs-tanyáról a faluba. Úgy november
eleje lehetett, csúnya, esős, sáros napok
voltak ezek. Én a testvéremmel az utcát
jártam, bámultuk a számunkra teljesen
szokatlan mozgást. Tele volt az utca,
meg a házak portái szovjet katonákkal
és a hozzájuk tartozó katonai szekerekkel, harckocsikkal stb. A Völgyalj utca,
ahol akkor laktunk, különösen sáros
volt, ezért itt főleg lovasszekerek közlekedtek.
Egyik délelőtt tőlünk két házzal arrébb, a főutca felé nagy csoportosulást
vettünk észre. Nagy Lajos bácsiéknak
szép nagy, hosszú tornácos házuk volt.
Itt a tornácon egy hosszú asztal, két oldalt lócákkal, az asztal fehér terítővel
terítve és rajta tele üvegek, poharak, süteményfélék. Ezt a hosszú asztalt körbeülték a tisztek, majd az egyik az asztal végén – szemben az utcával – felállt.
Mellén rengeteg kitüntetéssel, egy pohárral a kezében szónokolt valamit,
mire a többiek is felálltak és kiitták poharaikat. Ekkor még nem értettem, mit
jelent nekik november hetedike. Nem is
gondoltam, hogy talán éppen itt és most
kapja meg – a későbbi űrhajós –Beregovoj tábornok az első „Szovjetunió
hőse” kitüntetést. Természetesen mi
egy szót sem értettünk az egészből, nem
is nagyon kötött le bennünket, ezért tovább mentünk a Fő utca felé. Hamar el
is értük, hiszen csak öt háznyira laktunk
a Fő utcától. Kiérve az utcából, a Fő és
Völgyalj utca sarkon állt Majorosék
háza. Az ő kertjükben volt a tábori
konyha felállítva. Nem tudom, hány katonának, századnak vagy zászlóaljnak
főztek, de hatalmas üstben főtt az ennivaló. Géza öcsémmel bámészkodtunk,

hogy a két orosz katona fehér kötényben hogyan szorgoskodik az üst körül.
Egyszer az egyik egy nagy kanállal kivett az üstből egy adagot, és odanyújtott
nekünk egy-egy jó darab húst. A hús
forró volt, meg szalonnás, jó kövér, forgattuk egyik markunkból a másikba, és
közben oldalogtunk a kapu felé. Odasúgja öcsém, hogy neki nem kell. Mondom nekem se. Végül az első háznál ugráló kutyának dobtuk, aki boldogan
csóválta tovább a farkát. A Fő utca túloldalán, szemben a Völgyalj utcával állt
a híres Tormay-kastély. A kapuk szokatlanul tárva-nyitva, nagy jövés-menés, főleg szovjet katonák, de jártak ott
civilek is. Mi is besétáltunk az öcsémmel. Azelőtt dehogy lehetett bemenni,
legfeljebb kívülről a kerítésen át lehetett bekukucskálni. Tehát benn vagyunk
az udvaron, nézzük a kastélyt, az ajtók,
ablakok itt is nyitva. Katonák lézengenek a szobákban, de bútor sehol egy darab se, a falak is csupaszok. Mászkálunk az üres szobákban mi is. Az
egyikben rátalálunk egy zongorára. Ott
áll egyedül a sarokban. Nézegetjük,
babráljuk, majd rájövünk, hogy fel lehet nyitni. Ácsorgott itt két szovjet katona is, de nem törődtek velünk.
Lenyomtam az egyik billentyűt: megszólalt. Tovább pötyögtetek. A katonák
most sem szóltak. Majd beszáll az
öcsém is, most már négykezest játszunk. Ekkor jön felénk az egyik szovjet katona. Na, gondolom most lesz baj,
inamba szállt a bátorság. De nem, felkapja öcsémet, derekánál fogja és felülteti a zongora tetejére háttal, úgy,
hogy a lábával elérje a billentyűket.
Mutatja neki, hogy zongorázzon lábbal.
Öcsém nyomta a billentyűket két láb-

bal, a katonák pedig jót derültek a jeleneten. A szűnni nem akaró nevetés közben előkotorásztak valahonnan egy
sakk-készletet, egy zöld zománcozott
cserép teáskannát, egy szolídan díszített
evőeszköz-tartót és egy német nyelvű
könyvet. Ezeket mind nekünk ajándékozták. Hogy mit kaptunk, nem tudtuk,
de boldogan vittük haza. Azonban
anyánk egyáltalán nem volt boldog.
Amikor megtudta, hogy honnan származnak, azonnal vissza akarta vitetni
velünk, hogy mit szól majd a méltóságos úr, ha visszajön. Talán a fejünkhöz
is veri, ha nincs ott a szomszédasszony,
aki lebeszélte anyánkat és megnyugtatta, hogy a méltóságos úr nem jön
többé vissza. Neki lett igaza. Végül mi
lett az ajándékok sorsa? Az eszköztartó
ma is megvan, abban tartom a ceruzáimat. A teáskannáról kiderült: a karcagi
népművész Kántor Sándor (az egyetlen Kossuth-díjas népművész – szerk.)
munkája, ezért nagy becsben van. A német nyelvű könyvvel, mivel a családban
senki nem beszélt németül, nem tudtunk mit kezdeni, valahol elkallódott.
Azonban a sakk-készletnek külön története van. Egy év múlva, 1945. őszén
hazakerült apám a fogságból. Nem soká
lebetegedett, súlyos beteg lett. Orvost
kellett hívni hozzá. Mi, Géza öcsémmel
ott játszottunk a sakkal. Nem ismertük
a szabályait, csak úgy tologattuk a bábukat össze-vissza. Meglátta az orvos,
és azt mondja az anyámnak, adja oda
neki azt a sakkot, s azzal le van tudva a
vizitdíj, ami egyébként 500 pengő. Természetesen az orvos megkapta a sakkkészletet, az apám pedig meggyógyult.
Borsodi Nagy János
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Rejtvényünk
megfejtése
Decemberi számunkban apró fotókról kellett felismerni, hogy az egyes felvételek melyik épületet ábrázolják. Csalafinta módon két-két kép ugyanazt az
intézményt mutatta, hogy nehezebb legyen a megfejtés, ám olvasóinkon nem
fogott ki a rejtvény.
1. kép: a városi önkormányzat épülete
2. kép: Boldizsár Iskola
3. kép: Tolbuchin úti Iskola
4. kép: Boldizsár Iskola
5. kép: a városi önkormányzat épülete
Nyertesek:
Apagyi Györgyné, Nádudvar, Hatytyú u. 4.
Rácz Erika, Nádudvar, Béke u. 12.
Nagy Krisztina, Nádudvar, Hámán
Kató u. 27.
A nyertesek jutalmukat a Polgármesteri Hivatal 9-es számú irodájában Boros Erikánál vehetik át.

Ping-pong-bajnokság
meglepetés-sztárral

A rendezvény logója lehetne
Január 24-én, szombaton 9 órától amatőr pingpong-bajnokság zajlik az Ady
Endre ÁMK és a Tegyünk Nádudvarért
Egyesület szervezésében. A versenyre
nevezni január 22. napjáig lehet név, telefonszám, e-mail elérhetőség valamint
születési idő megadásával a „BO-KOR”
Építő Stúdióban (Lukács D. u. 2.) Bokor Ágnesnél vagy a művelődési központban Szalai Évánál. A részvétel feltétele: nádudvari lakcím vagy munkahely. A versenyt egyéni, páros, női,
férfi, junior és szenior kategóriákban
rendezik meg. A nevezési díj 300 forint
személyenként, ezt a pénzt a nevezéskor kell fizetni. A vetélkedés legjobbjait értékes díjakkal jutalmazzák.
A verseny sztárvendége: meglepetés!
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Emlékek a régi közfürdőről
Egyik tavalyi számunkban az önkormányzati hírek között tudósítottunk arról, hogy távlati tervek között szerepel
pályázat benyújtása a volt közfürdő épületének felújítására.
A lassan 94 éves Fejes Istvánné, Erzsike néni 1961-től tíz évig – a fürdő bezárásáig – egy személyben felügyelője,
alkalmazottja, felelőse volt a „kádasnak”. Vele beszélgettem az emlékeiről,
az akkori életről, a fürdővel kapcsolatos
munkájáról. Bár kezdetben szabadkozott, hogy nem emlékszik ő már semmire, végül jó kis történet kerekedett a
múltról.
– Hogyan került Erzsike néni a fürdőbe?
– 1960-ig Debrecenben laktunk, de
nem éreztem ott jól magam. Nem bántam én, csak hazakerülhessek újra Nádudvarra. Anyáméknál laktunk, amikor
meghallottam, hogy a fürdő létezik, és
gondoltam, jó lenne ott dolgozni. Előttem Kerezsiné volt a fürdős, és mondta,
hogy fiatal vagyok én még ahhoz. De
azért nem akarta, mert ő akart keríteni
valakit, már meg is volt a jelöltje. A fia,
Kerezsi Majoros Imre volt a tanácselnök, az én szomszédom. Mondtam neki,
hogy mi a helyzet. Na, így lettem én a
fürdős. Akkor kiköltözött Kerezsiné a
fürdőből, és mi laktunk ott a gyerekeimmel. A nyitva tartás tőlem függött, de hát
mindig otthon voltam.
– Honnan volt a víz?
– Először a földből jött, mindig folyt,
a szomszédok is onnan hordták. De az
elfogyott hamar. Utána egy tartály lett az
udvaron, és abban melegítettem. Én tüzeltem alá szénnel. Bent volt a gépház az
épületben, és a gép nyomta be a vizet.
Az is megtörtént, hogy elfelejtettem kikapcsolni a gépet, akkor aztán folyt kifelé.
– Hány medence volt?
– Négy. A medencék csempézve voltak, először fehér csempével, de ahogy
hullott kifelé, feketével meg színessel
pótolták. A medencék süllyesztettek
voltak, három lépcsőn kellett belemenni. Nem volt fogó a lépcsőnél, így
sokan belecsúsztak – mert a lépcső csúszott –, de így sem csináltak korlátot.
Belülről be lehetett kulcsolni az ajtót,
így mindenki magának engedte a vizet.
– Fordult-e elő baleset, amíg ott tetszett dolgozni?
– Egy idős ember belefulladt. Minden
nap járt, gyógyította magát a meleg vízzel. Egyszer csak láttam, hogy ömlött a

Már évtizedek óta nem fogadja a vendégeket
víz az ajtó alatt, de belülről bezárta az ajtót. Úgy kellett feltörni az ajtót, és az orvos megállapította, hogy meghalt.
– Milyen fertőtlenítési szabályok voltak?
– Mindenki után ki kellett súrolni és
fertőtleníteni a medencét. Volt, aki kisúrolta maga után, de fertőtleníteni akkor
is kellett. Sokszor jöttek ellenőrizni,
hogy tiszta-e a fürdő, kellőképpen le
van-e fertőtlenítve. Ladányból, meg nem
tudom, honnan jöttek, de sose szóltak
előre.
– Kik jártak a fürdőbe?
– Mindenki. Szegényebbek, tehetősebbek is. Mikor meg lett a törpe (törpe
vízmű – Szerk.), sokan fürdőszobát építettek, akkor már csak a szegényebbje. A
legtöbben szombati napon jártak, akkor
este 9-ig, 10-ig is.
– Mennyibe került a belépőjegy?
– Egy személyre öt forint, ha ketten
jöttek, akkor nyolc. De volt, hogy az apa
jött a két gyerekkel, akkor is nyolc forintot kértem. Szappant, mindent hoztak
magukkal. Egy óra hosszat lehetett a
vízben lenni, de volt, aki húsz perc alatt
végzett, és már ment is.
– Tetszett-e orvosi vizsgálatra járni,
mint ahogy manapság is szokás?
– Hogyne. Ladányba kellett menni
háromhavonta, hathavonta, mikor hogy.
Innen már nem kellett kérdezni Erzsike nénit, olyan jól belejött az emlékezésbe, hogy anélkül is mesélt. – 1970ben mentem nyugdíjba. Addigra már
csak két medence működött, mert megcsappant a vendégek száma. Mondta is

az akkori tanácselnök, Győri Balázs,
hogy mondjak fel, mert kevés a munka.
De én nem akartam, mert már kevés
időm volt a nyugdíjig, hivatalosan meg
nem lehetett, mert már védett korban
voltam. Így aztán, amikor 55 éves koromban eljöttem onnan, be is zárták a
fürdőt.
Az egész porta és a fürdő tulajdonosa
Kovács Gábor volt. Az alsó épületben
kocsma volt, ő kezelte, mellette egy
szoba, amiben a kisasszonyok laktak.
(Erzsike néni lapos és huncut pillantásaiból – meg az idős férfiak régebbi elbeszéléseiből – sejtem, hogy ezek a kisasszonyok nem éppen példás erkölcseikről voltak híresek). Időnként megjelentek Kovács Gábor távolba került rokonai, akik kérték, hogy hadd nézhessenek széjjel. Egyikőjük mondta is, hogy
az utcai szobában született. Hátul, a
fürdő gépház felőli részében lévő egy
szoba, konyha, speiz és előszobában lakott a Fejes család.
A forgalom csökkenésével előbb a két
kisebb medencét betemették, helyükre
1-2 ágyat tettek, az utcai szobába pedig
négyet. Itt aludtak azok, akik Nádudvarra látogattak. A fürdő bezárása után
az udvari lakást, meg a kocsmát Nemes
Bandi vette meg.
Eddig tartott az elbeszélés, de ha vannak Önök között, akiknek emlékei, történetei, fotói vannak a régi fürdőről, szívesen vesszük, s az elkövetkezendő
számainkban közölni fogjuk.

Szöveg és fotó: Dr. Sutus Lenke

Felhívás a városi díjak, kitüntetések adományozásához való jelölésre
Március 15-e, nemzeti ünnepünk 1996.
óta még inkább jeles nap a város életében,
a város által adományozott díjak és kitüntetések adományozásának szép hagyománya miatt. Ekkor vehetik át a Nádudvar
képviselő-testülete által adományozott
Nádudvar Város Díszpolgára címet, a Pro
Urbe Emlékérmet és a Kövy-díjat azok a
közmegbecsülésnek örvendő személyek,
közösségek, akiknek a városért végzett áldozatos munkáját, szellemiségét, az általuk
közvetített értékrendet, az elhivatott szakmaiságot a képviselő-testület hivatalos
címadományozással, díj átadásával kívánja
elismerni.
A Nádudvar Város Díszpolgára cím
adományozható annak a köztiszteletben
álló magyar vagy külföldi állampolgárnak,
aki valamely kiemelkedő jelentős munkájával vagy egész életművével mind a városon belül, mind pedig országosan vagy

nemzetközi viszonylatban olyan általános
elismerést szerzett, amely hozzájárul a város jó hírének öregbítéséhez. Díszpolgári
cím évente egy adományozható, de a képviselő-testület dönthet úgy is, hogy az adott
évben nem ad ki díszpolgári címet.
Pro Urbe Emlékérem adományozható
azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő,
maradandó eredményeket értek el.
Pro Urbe Emlékérem évente legfeljebb
kettő adományozható.
Az elismerések odaítélését és átadását
megelőző eljárás lefolytatására a képviselő-testület előkészítő bizottságot jelöl ki,
amelynek tagjait – a város köztiszteletben

álló polgárai, különböző intézmények,
egyesületek, érdekközösségek, stb. képviselői közül – név szerint kéri fel javaslattételre. Az előkészítő bizottság a javaslatát
a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki.
Ezúton kérjük a város lakóit, segítsék a
bizottság és a képviselő-testület munkáját
azzal, hogy a március 15-i nemzeti ünnepen átadásra kerülő Díszpolgári cím és Pro
Urbe Emlékérem elismerésekben részesülő
személyekre javaslatot tesznek. Ajánlásaikat írásban, zárt urnába helyezhetik el az
Ady Endre ÁMK-ban és a Polgármesteri
Hivatalban, vagy lezárt borítékban a Polgármesteri Hivatal 1. számú irodájában, a
városi elismerések odaítélését előkészítő bizottságnak címezve, 2009. február
16-ig.
A Kövy Sándor díj a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesít-

mény vagy huzamosabb időn át folytatott
kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerését szolgálja, odaítéléséről a jelöltek
szakmaterületét érintő testületek szakmai
közvéleményének figyelembevételével
dönt az ügyrendi és az oktatási, kulturális
és sportbizottság.
Az eddig díjazottak névsora a város hagyományainak megfelelően olvasható lesz
a Nádudvari Hírek márciusi számában és a
www.nadudvar.hu weboldalon, a város
honlapján.
A felhívás a jelölésre Nádudvar Város
Önkormányzatának a Kövy Sándor díj alapításáról és adományozásáról szóló
5/1996. (III.14.) Ök. sz. rendelete és Nádudvar Város Önkormányzatának a díszpolgári cím, valamint a Pro Urbe Emlékérem
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2008. (III.10.) Ök. sz. rendelete
alapján készült.

2009. január

Nádudvari Hírek

Nóri, az ingázó kézilabdázó
A kézilabdázók 2008–2009-es évadában újabb nádudvari játékosokkal gyarapodott városunk NB I-es játékosainak
névsora. Varsányi Nóra és Zoványi
Tünde a Tajtavill-Nyíradony színeiben
debütáltak a legjobbak között. Előbbi játékos 12, míg utóbbi egy alkalommal játszott az ősszel az élvonalban. Közülük
Varsányi Nórával beszélgettünk.
Nádudvari Hírek: – Tovább gyarapítottad az NB I-es nádudvari kézilabdázók táborát, immár olyan nevekkel szerepelsz együtt, mint Szatmári János,
Török Lajos, Hideg János, Lemák János,
Nagy Kornél vagy épp Hornyák Dóra.
Milyen érzés ilyen társasághoz tartozni,
mikor volt a bemutatkozásod, s hogyan
emlékszel vissza rá?
Varsányi Nóra: – Természetesen nagyon jó érzés ilyen társasághoz tartozni.
Az NB I-es bemutatkozó mérkőzésemre
2008. szeptember 6-án a Pécs elleni hazai fellépésünkön került sor. Izgulós típus vagyok, általában minden meccset
megelőzően nagyon izgulok, de az említett összecsapás előtt a szokásosnál is
jobban vert a szívem.
N. H.: – Mikor kezdtél kézilabdázni, s
az eddigi pályafutásod során milyen kiemelkedő eredményeket értél el?
V. N.: – Nyolc évvel ezelőtt kezdtem
kézilabdázni. Az általános iskolás évek
alatt minden esztendőben részt vettünk a
diákolimpia és az Adidas gyermekbajnokság küzdelmeiben. Az 1990-es korosztállyal kétszer voltunk országos diákolimpiai bajnokok, egyszer harmadikok
lettünk, míg egyszer megnyertük az Adidas gyermekbajnokságot is. Az 1991-es
korcsoportban egyszer nyertünk diákolimpiai aranyérmet. Valamennyi sike-

Elismert érdemek
Két nádudvari
illetőségű sportoló
múlt évi teljesítményét is elismerték az Év sportolója választásokon. E szerint a
Magyar Kézilabda
Szövetség elnöksége „Az év legHornyák Dóra
jobb női serdülőkorú kézilabdázója” címmel tüntette ki
a DVSC-Aquaticum felnőtt NB I-es
csapatában játszó Hornyák Dórát, aki
azon túl, hogy 16 évesen egyre meghatározóbb tagja a Lokinak – az ősszel 12
meccsen 50 gólt lőtt –, az ifjúsági és a
junior magyar válogatottnak is oszlopos
tagja. Olyannyira, hogy a nyáron, a Macedóniában megrendezett junior világbajnokságon a rendkívül előkelő, 5. helyen végzett magyar csapat egyik
legjobbja volt.
A másik országosan elismert sportoló
Krucsó Zsolt, akinek múlt évi sportteljesítményét a Magyar Sportújságírók
Szövetsége „A fogyatékkal élő sportolók kategóriában”
2008-ban a 3. helylyel díjazta. Amint
a Nádudvari Hírek
legutóbbi számában megírtuk, Krucsó Zsolt hat úszószámban is aranyérmet nyert a Szervátültetettek V. Európa-bajnokságán.
Krucsó Zsolt

Varsányi Nóri három város között
„röpköd”
rünket Győrvári Viktor irányításával értük el. Ezek mellett tagja voltam több alkalommal is a serdülő és az ifjúsági válogatottnak, igaz, világversenyen nem
szerepeltem.
N. H.: – Hogyan kerültél a Köstner
Vilmos által irányított Tajtavill gárdájába?
V. N.: – 2007 nyarán változások történtek a nádudvari kézilabdacsapatban,
meglehetősen bizonytalan volt az együttes jövője. Ekkor kerestek meg engem és
Zoványi Tündit Derecskéről, s az NB Ies ifjúsági csapatba hívtak bennünket.
Mivel akkor 10. osztályos voltam a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnáziumban, s a kézilabda miatt nem szerettem volna iskolát váltani, ez tűnt a
legkézenfekvőbb döntésnek. Így ugyanis
a tanulás mellett meg tudtam oldani az
edzésre járást is.
N. H.: – Az együttes időközben Derecskéről Nyíradonyba költözött. Ez

mennyiben teremtett a számodra új helyzetet?
V. N.: – A csapat nyári költözése nagyon megnehezítette a dolgomat, hiszen
Nádudvaron lakom, Hajdúszoboszlón
tanulok, és Nyíradonyba járok edzeni.
Ebből következik, hogy rengeteget ingázom a három város között. Igyekszek
minél több edzésen részt venni, de sajnos az iskolai elfoglaltságaim miatt a
délelőtti edzéseket általában ki kell
hagynom. Így hetente 5 alkalommal tudok a csapattársaimmal tréningezni.
N. H.: – A tanulás és a kézilabda mellett mire marad még időd?
V. N.: – Tulajdonképpen semmire.
Hétvégenként, amikor otthon vagyok,
próbálok minél több időt a családommal
tölteni, hiszen hét közben alig találkozunk.
N. H.: – Míg Te a Tajtavillban, addig
a korosztályod másik nagy nádudvari tehetsége, Hornyák Dóri a Lokiban pallérozódik. Együtt tanultátok a kézilabdázás alapjait, együtt éltétek át az általad
említett sikereket. Milyen érzés, hogy
Dodó ellen is kell játszani?
V. N.: – A két csapat őszi találkozóján
nem léptem pályára, a kispadról figyeltem a játékot, de mi tagadás, nagyon furcsa volt látni Dodót az ellenfél csapatában.
N. H.: – Milyen terveid, céljaid vannak
a kézilabdázás, illetve a tanulás terén?
V. N.: – A pályaválasztásról még
nincs konkrét elképzelésem, de mindenképpen szeretnék egyetemen vagy főiskolán továbbtanulni. A kézilabdázásban
pedig nagyon remélem, hogy nem fognak sérülések hátráltatni a fejlődésben,
hiszen még rengeteg tanulni valóm van.

Ötven százalékos teljesítmény
NB II-es kézilabda csapataink közül a
férfiak az ötödik, a nők a nyolcadik helyen zárták az őszi szezont, egyaránt ötven százalékos teljesítménnyel. A két edzőt arra kértük, hogy értékeljék néhány
mondatban a hátrahagyott idényt.
Váczi Sándor, a férfi csapat trénere: –
A sorsolásunk folytán 8 hazai és 3 idegenbeli mérkőzésünk volt az ősszel, ezeken 11 pontot szereztünk, ám legalább
16-17 pontunknak kellene most lenni. Jelenleg az 5. helyen állunk, s nem is ezzel
van baj. Sajnos a pontok száma nagyon
kevés, amit tavasszal fogunk csak igazán
megérezni. Akkor ugyanis 8-szor utazunk idegenbe, miközben a három hazai
meccsünkön a Hajdúböszörményt, a Hajdúnánást és a Bőcs gárdáját fogadjuk. Az
őszi teljesítményünk
egyértelműen annak
a számlájára írható,
hogy kevés a felnőtt
korú játékosunk, így
az ifisták a saját
meccsük lejátszása
után a felnőtt összeVáczi Sándor csapásokon is jelentős szerepet kaptak.
Emiatt hiába vezettünk a meccseken sokáig, a találkozók végére rendre elfáradtunk, így értékes pontokat veszítettünk.
Az idény során négy meccsen játszottunk
az átlagosnál jobban. A Bőcs ellen végig
vezetve nyertünk magabiztosan, a Balmazújvárost itthon vertük meg egy nagyon jó összecsapáson, a Hajdúnánás ellen is remekül teljesítettünk, mint ahogy
a Mátészalka elleni derbivel is elégedett
voltam. A leggyengébben a Fehérgyar-

mat elleni találkozó első félidejében produkáltunk, ám a szünet után már itt is
talpra álltunk. Összességében úgy érzem,
hogy ezzel a csapattal jelenleg előrébb állunk a táblázaton, mint ahol a helyünk
lenne.
Vida Gergő, a női
csapat edzője: – Elégedett vagyok a csapat őszi szereplésével,
úgy gondolom, az elmúlt két évvel ellentétben nem fogunk kieső helyen végezni.
Vida Gergő
Eddig 10 pontot szereztünk, s ezzel a bajnokság előtt egész
évre kiegyeztem volna. Az előjelek nem
voltak kedvezőek, hiszen sok játékos távozott a keretből, csak nádudvari játékosok maradtak, de ez óriási lökést adott a
csapatnak. Hatalmas lelkesedéssel vágtunk neki a nyári alapozásnak, és az edzőmeccseken már lehetett látni, hogy nagyon együtt van a csapat fizikálisan és
mentálisan egyaránt. Így alakulhatott ki
az 50%-os teljesítmény 5 győzelemmel
és 5 vereséggel. Biztató, hogy kétszer
idegenben is tudtunk győzni. Elégedett
vagyok a csapat hozzáállásával, a védekezéssel és a kapusaink teljesítményével.
Ezt támasztja alá, hogy mi kaptuk a legkevesebb gólt a bajnokságban. A támadójátékunk ugyanakkor nem nőtt fel a védekezésünk mellé, ebben kell rengeteget
javulnunk. Úgy érzem, ha ez a csapat
együtt marad, szép jövő előtt áll. Reméljük, sikerül egyben tartani a társaságot.
Köszönöm a lányoknak az eddigi munkát, a szponzoroknak a támogatást!
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Tornagyőztes hölgyek
Tornagyőzelemmel búcsúztatta női
kézilabda csapatunk a 2008-as esztendőt, miután a Vida-alakulat megnyerte
Püspökladányban a Mikulás-kupa villámtornát. A megyei bajnokságban szereplő házigazda Tünet SE mellett további két megyei együttes, a Komádi és
a Földes vett részt az erőpróbán. Lányaink végül mind a három meccsüket fölényesen nyerték meg, s ezzel könnyedén hódították el a tornagyőzelemért
járó kupát. A viadal legjobb játékosának
Szilágyi Ildikót választották a szakemberek, míg a legjobb kapus a Tünet SE
hálóját őrző nádudvari Tar Éva lett.

Sakkozók: kevés siker
Az NB II-es Tóth László csoport 4.
játéknapján sem termett túl sok babér
városunk sakkcsapata számára, hiszen
a Kisújszállás vendégeként 10,5–1,5
arányú vereséget szenvedett a társaság.
Ezzel együttesünk továbbra sereghajtó.
Az NB II-es gárda mellett a megyei bajnokságban szereplő csapatunk is megkezdte a pontvadászatot a 10 csapatos
mezőnyben. Az eddigi három fordulóban a Debreceni Sakkbarátok Klubja ellen 8,5–1,5, a Püspökladány ellen 6–4,
míg a Hajdúböszörmény II. ellen 8–2
arányú vereséggel zárt az együttes.

UTÁNPÓTLÁS-TABELLÁK
LABDARÚGÁS
Megye II. ifjúsági bajnokság
1. Mikepércs
11 10
2. Hajdúböszörmény II. 11 10
3. Vámospércs
11 6
4. Nyírábrány
11 6
5. Tiszacsege
11 6
6. Hajdúhadház
11 6
7. Nyíracsád
11 6
8. Józsa
11 4
9. Nádudvar
11 0
10. Görbeháza
11 3
11. Fülöp
11 2
12. Egyek
11 1

62-12
62-19
35-21
40-24
37-29
39-24
40-30
19-23
31-44
14-33
20-36
8-112

30
30
20
19
19
18
18
14
9
9
6
3

KÉZILABDA
NB II. ifjúsági bajnokság
Fiúk
1. Tiszavasvári
11 10 0 1 432-249
2. Hajdúnánás
11 10 0 1 432-249
3. Nádudvar
11 10 0 1 390-297
4. Hajdúböszörmény 11 7 0 4 393-282
5. Fehérgyarmat
11 6 0 5 359-302
6. Bőcs KSC
11 6 0 5 318-294
7. Hajdúszoboszló
11 5 0 6 321-325
8. Sárospatak
11 5 0 6 308-320
9. Mátészalka
11 3 1 7 332-346
10. Balmazújváros
11 2 1 8 248-319
11. Debreceni EAC
11 1 0 10 177-400
12. Nyírbátor
11 0 0 11 134-461

20
20
20
14
12
12
10
10
7
5
2
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jászberény
Hajdúböszörmény
Gyömrő
Gyöngyös
URFA-Heves
Eszterházy TFSE
Mátészalka
SFC Yoshi-Trans
Ózdi VSE
Nádudvar
Kállósemjén

Lányok
10 10
10 7
10 7
10 6
10 6
10 5
10 4
10 3
10 2
10 1
10 0

0 1
0 1
2 3
1 4
1 4
0 5
0 5
2 5
8 3
0 8
0 9
0 10

0 0
1 2
1 2
0 4
0 4
1 4
2 4
3 4
0 8
0 9
0 10

* A csapatoktól pontokat vontak le.

Cikkek és fotók:
Faragó László

314-208
324-248
281-227
328-255
269-212
257-226
259-226
224-222
247-265
150-361
161-364

20*
15*
15*
12*
12*
11*
9*
9*
4*
2*
-2*
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Nádudvari Hírek

A művelődési központ
év eleji programajánlata
B. Nagy Sándor és felesége,
Varga Ilona Piroska
2008. december 11-én ünnepelték
60. házassági évfordulójukat.
Jó egészséget és boldogságot kívánunk
nekik még sok-sok esztendeig!
(Fotó: Pergéné Nagy Szilvia)

Kovács János és neje, Fehér Emma
50. házassági évfordulójának
alkalmából sok erőt, kitartást
és jó egészséget kívánnak
gyermekei és unokái.
(Fotó: Magánarchívum)

Köszönet a segítségért
Áldott legyen az emberiség,
Kinek lelkét nem fertőzte irigység.
Legyen áldott a kéz,
Mely értünk dolgozott,
Fáradságos időt reánk áldozott.
A sors mit elvett, vagy elfelejtett adni.
A mindenhatót kérjük, próbálja pótolni.
A jó Istent őszinte szívvel kérjük,
Tartsa meg önöket egészségben nékünk,
Imát, ha lehet, önökért is mondanunk.
Életünk legyen gondtalan és boldog.
Hálás szívvel köszönjük azoknak,
Kik adományainkkal segítették
csoportunkat.

Január 14-én, (szerda) 17 órától a teakonyhában kóstolóval egybekötött
Tupperware főző-show. Belépés díjtalan!
Január 16-án (pénteken) 17 órától a
tanácsteremben az Alapfokú Művészeti Iskola tanszaki hangversenye zongora-fuvola-rézfúvós bemutató.
Belépés díjtalan!
17-én és 18-án (szombaton és vasárnap) a Hajdú-Bihar megyei Sakkszövetség által szervezett Megyei Egyéni
Diákolimpia. Belépés díjtalan!
Január 31-én, 8 órától 16 óráig a Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesületének galamb-, papagáj-, baromfi- és prémesállatok-bemutatója.
Felnőtt jegyár: 300 Ft
Magyar Kultúra Napja tiszteletére: Január 22-én, (csütörtökön ) 17 órától a kiállítótérben Pataky Emőke
műemléki felügyelő (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) „Világszép Örökségünk” címmel néprajzi fotókiállítása nyílik rendhagyó néprajzóra keretében. A kiállítást megnyitja: Kolozsvári István etnográfus. Közreműködik az Alapfokú Művészeti Iskola.
Január 23-án, (pénteken) 16 órától a
tanácsteremben Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány szervezésében Nádudvari Nagy
János költő Pünkösdi fény című verseskötetének bemutatója. Közreműködnek: Galánfi András előadóművész, Benő Tamás és Győri Balázs

szakoktatók. Kísér: Győri Virág és
zenekara. Belépés díjtalan!
Január 24-én (szombaton) 19 órától a
színházteremben „A vágy muzsikál”
címmel Szalóki Ági Karády-estje.
Karády Katalin legszebb és legismertebb dalai szólalnak meg Szalóki
Ági és zenekara előadásában. Belépőjegy ára: 1000 Ft
Február 28-án, szombaton 19 órától
III. Jégtörőbál a Szombat esti láz
szereplőivel, és a Stand Up Comedy
Clubbal. A báli zenét a debreceni
Szinkron Band szolgáltatja. Egész
este coctailbár várja a bálozókat.
Éjfélkor tombolasorsolás, előtte bálszépe-választás! Bővebb tájékoztatás: 54/480-730 vagy személyesen a
művelődési központban.

Molnár Andrea és Katus Attila,
a televíziós táncverseny győztesei

Erdélyi újságírókkal népszerűsítünk

TŐZSÉR JÁNOS
temetésén megjelentek, ravatala elé
koszorút, virágot helyeztek,
mélységes bánatunkban
részvéttel osztoztak.
A gyászoló család

23-24. péntek, szombat 19 óra
ALKONYAT

30-31. péntek, szombat 19 óra
AUSZTRÁLIA
Színes, szinkronizált, ausztrál
romantikus film
Szereplők: Nicole Kidman,
Hugh Jackman
(Korhatár: 12 év alatt szülői felügyelet
mellett!)
Jegyár: 400Ft

Teremfoci-bajnokság
(2009. január 5.)

Az erdélyi újságírók a szakiskola szövőműhelyében

Köszönetet mondunk
mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk,

16-17. péntek, szombat 19 óra
NÉGY KARÁCSONY
Színes, szinkronizált, amerikai
családi vígjáték
Szereplők: Reese Witherspoon ,
Jon Favreau,Vince Vaughn
(Korhatár: 12 év alatt szülői felügyelet
mellett!)

Színes-amerikai, romantikus
kalandfilm
Szereplők: Kristen Stewart,
Robert Pattinson
(Korhatár: 16 év alatt szülői felügyelet
mellett!)

Mozgáskorlátozottak Egyesületének
Nádudvari Csoportja

Köszönetnyilvánítás

JANUÁRI
MOZIMŰSOR

Kristen Stewart

(Így szeretnénk kifejezni köszönetünket támogatóinknak.)

A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. munkatársai január elején
elkezdték a régi bölcsőde bontását
(Fotó: dr. Sutus Lenke)

2009. január

Sárréti és hortobágyi programokkal
csalogatta térségünkbe Csontos János
országgyűlési képviselő azokat az erdélyi zsurnalisztákat Szatmár, Szilágy, Bihar, Hargita, Maros és Kovászna megyékből, akik január 9-én Nádudvarra
érkezve három napig ismerkedtek városunk és a térség nevezetességeivel. A
cél, hogy ne csak Magyarországról legyen jelentős a turizmus Erdélybe, hanem, a határon túlról is érkezzenek hozzánk látogatók. A szakiskolai körséta
után a helyi gazdasági élet vezető szereplői (Polyduct Zrt., Nádép Kft., Nagisz-Tej Kft., Nádudvari Élelmiszeripari Kft., Nádudvari Agrokémiai Kft.,
KITE Zrt.) mutatkoztak be a művelődési házban Beke Imre - akinek elei
Csíkszeredáról költöztek ide 1740-ben
– polgármesteri köszöntőjét követően.

A gulyáslevesből és kenyérlángosból
álló vacsora már a Fehér Gólya kézműves udvarban találta a vendégeket, este
pedig a Leader vidékfejlesztési programot ismertette Bangóné Borbély Ildikó
közösségi vezető a Kisvárosi Panzióban.
A vadászházi éjszaka után szombat
reggel Kovács Lajos, a NAGISZ Zrt. elnök-vezérigazgatója fogadta a tollforgatókat, akik napközben Hortobágy látnivalóit mustrálták. A nádudvari gyógyfürdőben szaunáztak és csobbantak,
majd a fekete kerámiával ismerkedtek.
Hazautazásig a bárándi Koroknai porta
és a nagyrábéi Gémes fogadó vendégszeretetét is élvezhették – remélhetőleg
– jó hírünk vivői.
Szöveg és fotó: Marján László

1. Ifi FC
2. Aladár FC
3. Hidroszt 99
4. Santos
5. Joker
6. Ufo FC
7. Kisvegyes FC
8. Gretax
9. Haverok

5
5
4
5
4
4
4
4
5

5
4
3
3
2
2
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
2
2
2
3
4
5

28-10
26:15
19-13
23-19
20-21
13-15
11-18
13-27
9-24

Szkupi Tibor
szervező
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