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Hőseinkre emlékezünk

Pro Urbe- és
Kövy-díjasok
A város idei díjazottairól, kitüntetettjeiről a képviselő-testület a február 26-i
ülésén döntött. Hosszas és alapos mérlegelést követően úgy határozott, hogy
díszpolgári címet nem ad ki. Nádudvar
Város Önkormányzatának Pro Urbe-díját a következő szervezetek kapták: Szociális Szolgáltató Központ és a Református Idősek Otthona. Kövy-díjat adományoztak dr. Győrvári Istvánné laboránsnak és Baranyai Etelka tanítónőnek.
A díjazottaknak ezúton is gratulálunk!
(Bővebben lapunk 2. és 3. oldalán).

Haza a magasban
Munkál-e ma, munkál-e még
az emberekben hazaszeretet, abban a korban, amelyben országunk az Európai Unió listájának
végére zuhant gazdasági és morális értelemben? Meghatódik-e
itt még valaki, amikor felhangzik
Petőfi Sándor verse, a Nemzeti
dal, Kölcsey Himnusza vagy Vörösmarty Szózata?
Csak remélni tudjuk, hogy
igen. Milyen kár, hogy nem némíthatjuk el az olyan, embereknek
látszó médiabetyárokat, akik a kereskedelmi rádiókban leszólják
nemzetközi tereken legismertebb
költőnket, Petőfit, mondván, hogy
„költészete irodalmunk legnagyobb blöffje”. S ezek a sajtógyomnövények másnap ugyanúgy
mikrofonhoz ülhetnek, mintha
nem követtek volna el bűnt népünk-nemzetünk-hazánk ellen,
buzdíthatják agyatlan műsoraikban a gyermekeinket: gyertek bulizni!
Igaz, nehéz ma hazaszerető állampolgárnak lenni. Ki adná ma
életét a hazájáért? Hány és hány
szülő küldi a gyermekeit külföldre: „meneküljetek ebből az
országból, itt még nem lesz normális élet húsz-harminc évig, ha
lesz valamikor egyáltalán”. Egy
férfiú keserűségében azt mondja,
még a csizmáját sem vágná oda
az ellenséges katonához, ha az
ma hazánkra támadna.
Elkedvetlenítő szavak és tapasztalatok. Pedig a hazát úgy
kellene szeretnünk, mint azok az
áldozárok a históriánkban, akik
az életüket adták érte, az egri várvédők; védték életterünket a betolakodók ellen, meghaltak a szabadságért az elnyomókkal ellen
vívott küzdelemben. Küzdeni! Ha
csak nem lehet távirányítóval a
kézben, a fotelben ülve-feküdve.
Illyés Gyula azok közé tartozott,
akik példát mutattak nekünk hazaszeretetből. Ő beszélt az ötágú
irodalmi sípról, amikor „magyarságösszesben” gondolkodott, s
övé a nemes felfogás is: „haza a
magasban”. Ott kellene tudnunk a
hazánkat, a magasban, s ha nincs ott, fel
kell emelnünk, lelkünk oltárára tenni.

Ára: 99 Ft

Elfogadták
a költségvetést
Képünkön a műsort próbáló diákok egy csoportja
Emlékezni, ünnepelni sokféleképpen
lehet. Némán, szívük felett egy apró kokárdával emlékeztek a múlt egy dicső
fejezetére az általános iskola tanulói.
„Lelkünkben még ma is élnek Márciusi Hősök” című műsorukkal idézték
fel a százhatvanegy évvel ezelőtt történteket. A 115 tanuló előadását március 13-án, délelőtt tekinthették meg az

iskola tanulói, dolgozói és a meghívott
vendégek a művelődési ház színháztermében. Műsorukkal a városi megemlékezést is színesebbé tették. Az összeállításban Fejesné Csűrös Kinga, Majoros
Jánosné, Timcsukné Gere Ibolya, Géczi
Gergő és Gere Csaba osztályfőnökök
működtek közre.
Szöveg és fotó:Varga Ildikó

A képviselő-testület február 26-i ülésén tárgyalta Nádudvar Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetését. A
vita során felmerült, hogy a most kibontakozó gazdasági válság miatt igen nehéz pontos számokon alapuló költségvetést készíteni, mert nem lehet tudni, mi
történik az év hátralévő részében. A képviselők a költségvetés minden részletét
alaposan megvitatták annak érdekében,
hogy Nádudvar költségvetési helyzete az
idei év során is stabil legyen, és megőrizzék a város működőképességét. A
képviselő-testület végül elfogadta az ez
évi költségvetésről szóló rendeletet.

Ketten kaptak Önzetlenségi díjat
Önzetlenségi díjat kapott a Sárréti
kistérség településeinek egy-egy hölgy
prominense, akiknek önzetlenségük,
társadalmi és civil munkájuk kiemelkedő az adott település életében –- tudtuk meg Bangóné Borbély Ildikótól, a
díjat alapító Összefogás a Sárréti Kistérségért Egyesület elnökétől. – A Kabán megrendezett átadóünnepségen
Csontos János, a térség országgyűlési
képviselője és Doszpot Péter „sztárrendőr” adta át a díjakat, s Nőnap alkalmából egy-egy szál virággal köszöntötte
a kitüntetett és a megjelent hölgyeket.

Erdei Sándor
Boros Lajosné

Nádudvarról idén két, kiemelkedő
jelentőségű munkát végző személy
kapta az Önzetlenségi díjat: Boros Lajosné, a Kövy Sándor Általános Iskola
igazgatója, s – rendhagyó módon – egy
férfi, Lovas Imre, a Vöröskeresztnél tanúsított munkája elismeréséül.
Boros Lajosné az általános iskola
szakvizsgázott pedagógusa, az iskolai
alapítvány elnöke, a minőségfejlesztés
vezetője, a Báthori István Középiskola
és Szakiskola Nádudvari Tagintézményének és a Kölcsey Ferenc Gimnázium Nádudvari Tagintézményének
vezetője, kuratóriumi tag, képviselő.
Szakmai felkészültsége példás, előrelátó tervező-, és alkotó képességével
mindig új távlatokat nyit az iskola életében. A Sárréti kistérségben, a Leader-programban a pályázatírás élenjárója. A nevéhez fűződik a Varázsceruza Megyei Helyesírási Verseny
létrehozása, mely 17 éve örvend töretlen népszerűségnek. 2001-ben a szülőkkel együtt hozta létre a Jövő Nemzedékéért Alapítványt, a tehetséges és
hátrányos helyzetű tanulók támogatására.

Csontos János átadja a díjat
Lovas Imrének
Az egyesülethez 2008 novemberében érkezett egy levél, melyben a nádudvari vöröskereszt vezetősége és csaknem négyszáz fős tagsága arra kérte a
kuratóriumot, hogy 2009-ben Lovas
Imrét is tüntessék ki az Önzetlenségi
díjátadó alkalmából. Levelükben megfogalmazták, hogy bár csak hölgyeknek
jár ez a kitüntetés, szeretnék, ha ebben
az évben kivételt tennének, és Lovas
Imre megkaphatná ezt a kitüntetést, hiszen jó néhány év önzetlen munkájával
segítette a Vöröskereszt működését.
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Református Idősek Otthona

Az otthon új, impozáns épülete (Fotó: dr. Sós Csaba)
A Nádudvari Református Egyházközség Jézusnak a szeretetről szóló parancsát vette komolyan, amikor elhatározta: felépít egy a 21. század igényeinek megfelelő idősek otthonát, ahol
a bentlakók e szónak mindkét elemét
valóságosan megtapasztalhatják, mert
idős korukban szeretetet, megbecsülést,
egyszersmind otthont is kapnak. Mindkettő valódi érték a mai világban.
Az idősek otthona megépítésének
gondolatát a gyülekezetben élő idős
emberek igénye szülte. Intézményünk
2002 decemberében nyitotta meg kapuit
egy háromszintes épülettel, közel félhektáros gondozott parkkal. Az évek
alatt lezajlott telek-, épület-, illetve profilbővítéseknek köszönhetően immáron
70 férőhellyel (1-2 személyes lakrészekben) biztosítjuk az idős emberek
számára az utolsó évek nyugalmát, tartós vagy átmeneti elhelyezéssel, akár
házaspároknak is. Néhány adat a számok tükrében: 2002-ben mintegy 250
millió Ft-os beruházás keretében épült
az intézmény; 2003-2007 között mintegy 65 millió Ft-ot fordítottunk különféle fejlesztésekre; 2008-ban pedig 70
millió Ft nagyságában bővítettük az intézmény épületét.
Vállalásunkhoz hűen igyekszünk lakóink komfortérzetét növelni és mindennapjaikat kényelmessé tenni. Ezt a
célt szolgálja többek között a 24 órás
szakképzett nővéri felügyelet; az intézményi orvos munkája; az ötféle differenciált étrend biztosítása, a sokszínű
foglalkozások, kirándulások alkalma,
lehetősége… Emellett gyógytornász, fizikoterápiás-asszisztens, gyógymasszőr
és mentálhigiénés szakember gondoskodik a bent lakó idősek testi és lelki
egészségéről.
Igyekszünk lehetőséget biztosítani
mindenkinek arra, hogy mind az
egyéni, mind a közösségi életre vonatkozó kéréseit egyensúlyban tartva, testilelki állapotukat harmonikussá formáljuk és erősítsük az összetartozás és
egymásrautaltság érzését.
Szociális alapszolgálataink
Az elmúlt évek tapasztalatából és a
város lakóinak szükségéből kiindulva, a

szociális és egészségügyi szféra kedvezőtlen változásait látva döntött úgy egyházközségünk vezetősége arról, hogy
még több szinten szeretnénk a település
lakóinak igényeit, szükségeit kielégíteni. Ezért vállaltuk fel, hogy a továbbiakban vegyes profilú intézményként
2006-ban beindítjuk a nappali ellátást, a
közösségi ellátást, a támogató szolgálatot, 2008-tól pedig a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést.
A támogató szolgálat által biztosítjuk a személyi segítés révén a fogyatékkal élők, vagy mozgásukban korlátozott emberek segítését (ház körüli
teendőkben, bevásárlásban, fürdetésben…); a szolgálat gépjárműve révén a
különböző szociális és közszolgáltatáshoz, ügyintézéshez való hozzájutást.
A közösségi ellátás keretében a pszichiátriai gonddal szenvedő emberek
számára biztosítunk lelki támaszt, valamint a mindennapok életvitelében aktív
segítséget, a szakszolgálatokkal való
kapcsolatfelvételben.
A nappali ellátás keretében különböző foglalkozásokkal, színes programokkal várjuk városunk nyugdíjasait,
abban bízva, hogy az együttlétek alkalmával valóban megtapasztalhatják,
hogy a közösség ereje által a mindennapok terhei is könnyebbülhetnek.
A házi segítségnyújtás által az otthonukban ápolásra, segítségre szorulókat
szolgáljuk; pótoljuk a részlegesen vagy
teljesen hiányzó családi gondoskodást.
A szociális étkeztetés szolgálatával a
településen élő emberek részére házhoz
szállítással, vagy saját elvitellel biztosítunk lehetőséget az étkezés igénybevételére.
Mindezen szolgálatoknak köszönhetően mára már több mint 300 családdal
állunk napi, aktív kapcsolatban; összességében pedig 54, többségében nádudvari embernek biztosítunk munkahelyet.
Az Egyházközségünk által működtetett Idősek Otthona, valamint a felvállalt szolgálatok révén bízunk benne,
hogy munkánkkal továbbra is településünk javát szolgáljuk, és további fejlesztések révén még több embernek tudunk segítséget nyújtani az elkövetkező
időkben.

Szociális Szolgáltató Központ
Szociális ellátás intézményét Nádudvaron a II. világháború után alakította ki
az akkori tanács a faluvégi ,,Szegényház"-ban, ahol a gyógyíthatatlan betegeket és a hajléktalanokat gondozták. Az
1950-es évektől ideiglenesen a ,,Csendőrlaktanyába" helyezték át, majd az úgynevezett tisztasági fürdőbe az idős rászorultakat, akiket a Községi Tanács és a
Nőszövetség tagjai és sok-sok társadalmi
aktíva látott el. 1968-tól a Községi Tanács intézményesítette a gondoskodást
és létrehozta az ,,Öregek Napközi Otthonát" a Kossuth tér 3. szám alatt. 1986tól 10 férőhellyel bentlakásos intézményi feladatokat is ellátott, majd 1989.
szeptember 1-jétől Gondozási Központként működött tovább.
1998. decemberében a Városi Önkormányzat létrehozta a Gyermekjóléti
Szolgálatot, majd 1999-ben a Családsegítő Szolgálatot.
2001. február 19-től integrálta be az
önkormányzat a Gyermekvédelmi és
Családsegítő Szolgálatot a Gondozási
Központba és Egyesített Szociális Szolgáltató Központként működött. 2005 decemberében csatlakozott az önkormányzat a kistérségi feladatellátáshoz és Püspökladány, Földes és Kaba mellett Nádudvar is mikrotérségi központ lett, így a
szociális és gyermekvédelmi ellátást nem
csak a nádudvari lakosságnak biztosítja,
hanem Tetétlen és Bihardancsháza településeken is megszervezte és működteti.
Gesztorintézményként a gyermekjóléti szolgálatot és a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat biztosítja
az intézmény, így pl. az étkeztetést, házi
segítségnyújtást a rászorulók lakásán,
nappali ellátást 80 fő részére, továbbá
programok keretében érdeklődési körüknek megfelelő előadások; ünnepek
rendezése: húsvét, anyák napja idősek
hete, mikulás, karácsonyi ünnepség
megrendezése; névnapokról, születésnapokról megemlékezéseket tartottak;
évente több alkalommal elmaradhatatlanok a slambucfőzések és a szalonnasütések. Az intézmény konyhájában az év
365 napján mintegy 220 főre főznek, így
hétvégén is biztosított a melegétkeztetés
a rászorulók részére.
A Családsegítő Szolgálat 10 éves
múltra tekint vissza, felsőfokú végzett-

ségű szakemberekkel kezelik a város
közigazgatási területén illetve a telephelyeken élő szociális és mentálhigiénés
problémák miatt veszélyeztetett, illetve
krízishelyzetbe került évente kb. 250 fő
problémáját. Végzik az aktív korú munkanélküliekkel az együttműködést, csoportos foglalkozásokat tartanak a munkanélkülieknek (pl. ,,Start program").
A Gyermekjóléti Szolgálat szintén,
alig több mint 10 éves múltra tekint viszsza, évente mintegy 150 családban átlagban 250 gyermek problémájának
megoldásában segítkeznek. Az elmúlt
három évben a jogi keretek között jelentősen megerősödött és intézményesült a
Nádudvari Mikrotérségi Szociális- és
Gyermekvédelmi Intézményfenntartó
Társulásban a szolgáltatás-szervezés.
Már több éve működtetik a hátrányos
helyzetű gyermekek részére az ingyenes
nyári tábort étkeztetéssel egybekötve.
Szakirányú felsőfokú végzettségű dolgozók végzik a gyermekjóléti feladatokat. A jelzőrendszer kiválóan működik a
rendőrséggel, a védőnőkkel, orvosokkal,
az óvodákkal, az iskolákkal. Mindig
megtalálják a legmegfelelőbb megoldást
a gyermekek életében. Sajnos egyre több
gyermeket kell kiemelni a családokból,
s ez nagy lelki terhet jelent.
Összegezve az SzSzK-ban dolgozók
munkája a segítségnyújtás, amelynek
középpontjában az ember áll. Az emberi
testtel és lélekkel foglalkozni hatalmas
művészet és óriási feladat. Aki a rászorulóknak hamar ad, adománya kétszeres.
Vonatkozik ez a konyhai dolgozókra, az
ápolókra és a családgondozókra egyaránt. A szociális szakemberek azért
fáradoznak, hogy a leggyengébbek,
a legkiszolgáltatottabbak ne váljanak
áldozatokká. A rászorulók körében a
gyors és hatékony segítségnyújtás és
egy jó szó többet jelent bárminél. Az
egymás iránti meleg, emberi érzés kiveszőben van, pedig erre van a legnagyobb
szükség.
Az intézmény dolgozói Van Gogh
gondolatát tartják szemük előtt amikor a
munkájukat végzik: ,,Minél tovább gondolkodom, annál inkább érzem, hogy
nincs semmi, amiben nagyobb művészet
lenne, mint szeretni az embereket és segíteni rajtuk."

Folyamatosan gazdagodott az intézmény (Fotó: Archívum)
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Dr. Győrvári Istvánné laboráns
1948-ban Budapesten született és élt
1972-ig. Az általános iskola elvégzése
után a Leövey Klára Leánygimnáziumban érettségizett 1966-ban, majd jelentkezett az Állatorvostudományi Egyetemre. De hiába volt jó a felvételi
eredménye, női mivolta és egyéb „családi vonatkozás” miatt nem nyert felvételt többszöri próbálkozásra sem. Így
elkezdett dolgozni a mai EGIS, az akkori Egyesült Gyógyszer és Tápszergyár farmakológiai részlegén mint laboráns. Munka mellett tovább tanult a
vállalat két éves középfokú szakiskolájában, ahol gyógyszergyártó szakképesítést szerzett.
1972-októberében férjhez ment Dr.
Győrvári István állatorvoshoz, s ez gyökeres változást hozott az életében. Budapesti lányból vidéki asszony lett. Először Ohat-Pusztakócsra költöztek, ahol
egészségügyi felelősként dolgozott a
Hortobágyi Állami Gazdaságban.
Közben született két gyermekük, István és Viktor, s a férje is munkahelyet
változtatott. Nádudvarra kerültek 1975.
március elsejétől. Miután lejárt a
„gyes”, úgy döntöttek, még egy darabig
csak a gyerekek nevelésével foglalkozik. 1989. január elejétől állt ismét
munkába. Ekkor keresték meg Nádudvar vezetői, hogy elvállalná-e az orvosi
rendelőben működő labor feladatainak
ellátását. A kezdeti 3-4 munkafolyamatból álló feladatsor az évek során kibővült, és ezzel együtt folyamatosan
nőtt a betegek száma. Igyekezett a lehető legjobb viszonyt kialakítani a betegekkel, kismamákkal és természetesen „régi” és ”új” munkatársaival is.
Sokszor kérték tanácsait, és nem csak
egészségügyi, vagy a munkájával öszszefüggő kérdésekben. Munkáját nagy-

fokú precizitás és pontosság jellemezte.
Több kisebb-nagyobb újítást bevezetett
a szakterületén, ezek segítették a gördülékeny betegellátást és a pontosabb
adminisztrációt. Egykori laboránsi
munkája során szerzett gyakorlatát jól
kamatoztatta, főleg a gyermekek esetében. A településen zajló szűrővizsgálatok szervezésében, lebonyolításában
önként vett részt. Nála nem létezett elveszett vagy elkallódott laborlelet a
pontos könyvelésnek köszönhetően. A
jelenleg működő vizsgálati rendszer
megvalósításában aktívan működött
közre. Szelíd humorával, segítőkészségével jó munka- és baráti kapcsolatot
alakított ki közvetlen környezetével.
Magas mércét állított magának, de
munkatársaitól is ezt várta. A Magyar
Vöröskereszt nádudvari szervezetének
vezetőségi tagja. 2007. decemberében
egészségi állapotának megromlása miatt vonult nyugdíjba.

Baranyai Etelka tanítónő
A debreceni tanítóképző főiskolán szerezte meg tanítói képesítését 1981-ben, s vele együtt a pedagógia-technika szakkollégiumi
végzettséget. Friss diplomásként
azonnal állást kapott a nádudvari
általános iskolában. Azon kevesek
egyike, aki élete első és eddig
egyetlen munkahelyén dolgozik
megszakítás nélkül 28 éve – mind
a tanítványok, szülők, kollégák és
az iskolavezetés megelégedésére.
Igazi lámpást vivő egyéniség az
iskola tantestületében, de főként az
alsó tagozaton. A kor kihívásaira
mindig elsők között próbál választ
keresni. A megújulás, a minél
eredményesebb tanítási módszerek
elsajátítása, alkalmazása a célja.
Így jutott el a nyelvi és kommunikációs nevelésig, a Meixner-féle
dyslexia tanulmányozásáig. Korán
felismerte a számítógép jelentőségét, a minőségfejlesztés fontosságát az oktatásban. Az új iránti
fogékonyságával vágott bele 2006ban – keresve az új tanulás tanítási
technikákat – a győztes HEFOPpályázat kapcsán a kompetencia
alapú oktatásba. Azóta ennek lelkes folytatója, hirdetője iskolai,
kistérségi és megyei szinten is.
Tapasztalatait felhasználva gyerekeket érintő pályázatokat ír
és valósít meg. Jelenleg néhány
kollégájával tankönyvírásba kezdett.
Az alsó tagozat szakmai munkáját másfél évtizede irányítja
munkaközösség-vezetőként. Nincs
olyan iskolai verseny, rendezvény,
amibe ő ne kapcsolódna be tevéke-

nyen. Emellett felvállalta a tanítók
érdekképviseletét is. Szabadidejében a városi Liszt Ferenc Kórus
munkájában a legrégebbi időktől
fogva aktívan vesz részt. Mint ahogyan hosszú évek óta a nyári szabadsága idején rendszeresen táborozni viszi a gyerekeket. A Nádtúra Egyesület tagjaként a természet és környezetünk iránti tiszteletét fejezi ki.
Egész életét áthatja a pedagógusi elhivatottság, a gyerekek szeretete, a pedagóguspálya iránti elkötelezettsége. Mind pedagógiai,
szakmai és közösségi munkája
alapján javasolta a Kövy Sándor
Általános Iskola közössége a Kövydíjra.

Tájékoztató a talajterhelési díjról

Télűző ünnep

meghatározni a talajterhelési díj összegét:
a 120 Ft/m3 -es egységdíjat kell megszorozni az éves elfogyasztott vízmennyiséggel. Az így kiszámolt összeget a területérzékenységi szorzó összegével kell
megnövelni. A területérzékenységi szorzó a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló KvVM rendelet
alapján meghatározott mérték. Nádudvar
közigazgatási területe a rendelet szerint
fokozottan érzékeny terület, ezért itt a
szorzó mértéke 3,0.
A törvényalkotó a környezettudatosság fokozatos érvényesítése érdekében
a megállapított éves díjnak 2004-től
2009-ig csak meghatározott százalékát
kell megfizetni, a díjfizetés mértéke a
100%-ot 2010-től éri el.
A törvény lehetőséget biztosít a települési önkormányzatok számára, hogy
a fentiek alapján megállapított talajterhelési díj összegéből további kedvezményeket biztosítson a szociálisan rászorulók részére. Nádudvar Városi
Önkormányzat a talajterhelési díjról
szóló 1/2005 (II.28.) Ök. sz. rendelete
alapján díjkedvezményben az alábbiak
szerint részesülhet a kibocsátó: „Különös méltánylást érdemlő esetben – a kibocsátó kérelmére – a talajterhelési díj

A 2-es óvoda, mint az elmúlt huszonöt
évben mindig, idén is február végén az
óvodában rendezett farsang előtti napon
19-én rendezte meg a kiszebáb-égetést.
Az óvodába járó 124 gyerek 4 csoportban
készült fel az óvónők (Urbánné Nagy
Eszter, Dankáné Láposi Anikó, Varga
Éva, Pethőné Csontos Anikó, Fejes Sándorné, Komáromi Tiborné, Csaláné Tóth
Klára, Beke Imréné) értő segítségével a
jeles eseményre. A hosszú ideje együttlevő kollektíva elsősorban azt szeretné elérni, hogy a gyerekek is megismerjék és
megszeressék a hagyományokat, olyan
légkörben nevelkedjenek, ami a fejlődésüket elősegíti.

Az Országgyűlés a környezet védelme, a környezet szennyezettségének
csökkentése illetve a az állampolgárok
környezettudatosságának kialakítása,
fokozása érdekében a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény elfogadásával rendelkezett a talajterhelési díj magyarországi bevezetéséről. A talajterhelési díj egy a lakosságot a már kiépített csatornahálózatra
való rákötésre ösztönző teher, amellyel
a környezetünk terhelésének csökkentése érhető el.
A törvény 11. §-a szerint „A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és
helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve
vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó
szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi
zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.
Amennyiben a közcsatornát év közben
helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe
helyezését követő 90. naptól terheli.”
A törvény részletesen szabályozza
azt is, milyen számítási módszerrel kell
kiszámolni az egyes környezethasználókat terhelő díj összegét.
A törvényi előírásnak megfelelően a
következő számítási módszerrel kell

megfizetésére az adott tárgy évben
50%-os díjkedvezmény állapítható meg
az alábbi feltételek szerint:
a) A családban élő esetén a háztartás
egy főre eső havi nettó jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (nyugdíjminimum).
b) Egyedül álló esetén a nyugdíjminimum 150%-át.
A díjkedvezményre vonatkozó kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell
benyújtani.
Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala számára a talajterhelési díj kiszámításának alapját képező
fogyasztási adatokat a nádudvari víziközművet üzemeltető Cívisvíz Kft. adja
meg. A Polgármesteri Hivatal Adócsoportja a megadott fogyasztási adatokkal
számolva állapítja meg az adott évre
vonatkozó talajterhelési díjat.
Ha a vízfogyasztási adatokkal nem
ért egyet az adózó, akkor első lépésként
célszerű egyeztetni Cívisvíz Kft. helyi
dolgozójával, (Vida László), Amennyiben további egyeztetés szükséges a díj
kiszámolásához, úgy a Hivatal Adócsoportja készségesen áll az ügyfelek rendelkezésére a 10-es számú irodában.
Polgármesteri Hivatal

Szöveg és fotó: dr. Sós Csaba
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Az alapítás óta kiadott
városi díjak
Díszpolgárok
Szabó István nyugalmazott tsz-elnök
Ezt a címet nem adták ki.
Korcsmáros Sándor polgármester
Dr. Mészáros János kutatóprofesszor
Dr. Balázs György professzor
Mészáros Sándor nyugalmazott tsz-elnök
Szathmári János sportoló
Kovács Imre fuvolaművész
Novákné Dr. Rózsa Erzsébet egyetemi tanár
Dr. Borsos Antal egyetemi tanár
Jan Wozniak, Urzedow város polgármestere
és Tornász Wyka, az Urzedow-i művelődési ház igazgatója
2008. Ezt a címet nem adták ki.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.

Pro Urbe emlékérmesek
1997. id. Fazekas Lajos fazekas
dr. Kóti Ferenc körzeti orvos
1998. NAGISZ RT.
dr. Fejes Ferenc állatorvos
1999. Lantos András citerás
Nádudvari Nagy János költő
2000. Pálfi Lajos pedagógus
Fazekas Lajos fazekas
2001. Őszirózsa Nyugdíjasklub
Liszt Ferenc kórus
2002. Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség Nádudvari Szervezete
Kövy Sándor Általános Iskola nevelőtestülete
2003. Dr. Király Zoltán háziorvos
Dr. Lamos Zoltán gyermekorvos
2004. Sári Györgyné nyugalmazott óvodavezető
Futó Imre kulacskészítő
2005. Stefanovics Elemér naiv művész
2006. Galánfi András művészeti vezető
Vollay Elemér igazgató
2007. Kéknefelejcs Citerazenekar
Napköziotthonos Óvodák és Bölcsőde közössége
2008. KITE ZRt.
Kövy-díjasok
1996. Tóth Andor pedagógus
Tóth Andorné pedagógus
Kerti Józsefné pedagógus
Ludmanné Papp Ilona pedagógus
1997. Kalmár Erzsébet jegyző
Vargáné Balázs Mária óvónő,
Szatmáriné Asztalos Julianna pedagógus
1998. Baranyai Antal sakkedző
Bogdán Balázsné védőnő
Kovácsné Beke Mária pedagógus
1999. Vollay Elemér igazgató
Garai Istvánné dajka
Papp Lajosné köztisztviselő
2000. dr. Sutus Lenke háziorvos,
Csaláné Tóth Klára óvónő
Kerti József pedagógus
2001. Boros Lajosné pedagógus
Jakabné Beké Gyöngyi GAMESZ-vezető
Hornyák Lajos kézilabdaedző
2002. Juhász Sándorné pedagógus
Majoros Jánosné köztisztviselő
Szkupi Tibor labdarúgóedző
2003. Böszörményi Lajosné óvodavezető
Holda József gondnok
Kroppné Nagy Piroska pedagógus
2004. Mészáros Józsefné Molnár Ilona pedagógus
Miklóssy Márta pedagógus
Szatmári Imréné Csontos Katalin köztisztviselő
2005. Kiss Lászlóné Baranyai Zsuzsanna pedagógus
Láposi Eszter köztisztviselő
2006. Aranyosné Nagy Erzsébet körzeti ápoló
Silye István Gáborné óvónő
Tóthné Csetneki Ilona köztisztviselő
2007. Dománné Baranyai Etelka az Ady Endre Ált. Műv. Központ igazgatója
Novák Józsefné pedagógus
Varga Éva tagóvoda-vezető
2008. Fazekas Istvánné pedagógus
dr. Becsy István gyógyszerész
Dankáné Láposi Anikó óvodapedagógus.
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Aláírták a megállapodást
A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás társulási megállapodását február 29-én Derecskén a
Társulás székhelyén az Észak-Alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökség, valamint a pályázat elkészítésében résztvevő
cégek szakembereinek jelenlétében aláírták a benne résztvevő önkormányzatok: Báránd, Bedő, Berekböszörmény,
Derecske, Furta, Hortobágy, Kaba, Körösszegapáti Nádudvar, Tetétlen, Vekerd
és Zsáka polgármesterei.
Ezzel kezdetét veheti a pályázat elkészítése és beadása, a fenti települések
lakosainak szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása érdekében. Amennyiben

nyer a pályázat, akkor mintegy 225 millió Ft értékben valósul meg az elkövetkező években fejlesztés Nádudvaron.
Az említett összeg 20%-át rekonstrukcióra lehet fordítani. A pályázat 85%-os
támogatottságú.
Ezzel a pályázattal annak megnyerése révén komoly esélye van annak,
hogy az elődeink által kiépített és az
utóbbi ötven esztendőben nem nagyon
fejlesztett víziközmű-hálózat színvonala és az által szolgáltatott ivóvíz minősége megfeleljen a korszerű követelményeknek.
Dr. Sós Csaba

Szja 1 százalék felajánlása
A Kövy Sándor Általános Iskola Alapítványa
Jövő Nemzedékéért Alapítvány adószáma: 18563117-1-09
A Napfény Óvoda alapítványa:
Vidám Évek Alapítvány A Nádudvari Óvodásokért
adószáma: 18997336-1-09, számlaszám: 11738149-20004800
Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány:
adószáma: 18558577-1-09, számlaszám: 60700074-17001773
Liszt Ferenc Kórus:
Liszt Ferenc Kórus Alapítvány adószáma: 18548114-1-09
Közgyűjteményi Alapítvány: adószáma: 18548987- 1-09
Magyar Református Egyház: az egyház technikai száma: 0066
Reménység Alapítvány számlaszáma: 18562082-1-09
Magyar Katolikus Egyház: az egyház technikai száma: 0011
Templomrekonstrukcióért és Orgona Felújításáért Alapítvány
számlaszáma:: 18546291-1-09

Figyeljünk a kerékpárosokra!
A Fő út páros oldalának teljes hoszszában kiépülő kerékpárút még nem készült el. A teljes elkészítés és a műszaki
átadás tavasz végén – nyár elején várható. Örömmel látjuk, hogy a már elkészült szakaszt egyre többen használják,
ezáltal is javítva a város közlekedését –
különösen a tanítási napokon reggelente.
A közelmúltban történt sajnálatos
baleset miatt fel kell hívnunk a nádudvari közlekedők figyelmét arra, hogy a
kerékpárút és az úttest kereszteződése
esetén az 1/1975 (II.5.) KPM–BM
együttes rendelet (KRESZ) 21. § (7)
bekezdése szerint „A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen áthaladó gyalogosnak a járművekkel szemben elsőbbsége van. Ugyancsak elsőbbsége van –
kijelölt gyalogos-átkelőhely hiányában
is – az útkereszteződésnél áthaladó
gyalogosnak azokkal a járművekkel
szemben, amelyek arra az útra kanyarodnak be, amelyen a gyalogos áthalad.” A 43. § szerint „Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a járművel a gyalogosnak elsőbbséget kell adni. Útkereszteződésnél a bekanyarodó járművel – kijelölt gyalogos-átkelőhely hiányában is – elsőbbséget kell adni a
gyalogosnak, ha azon az úttesten halad
át, amelyre a jármű bekanyarodik. Azt
a helyet, ahol a gyalogosnak elsőbbsége van, járművel csak fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel
szabad megközelíteni úgy, hogy a vezető elsőbbségadási kötelezettségének

– a szükséghez képest megállással is –
eleget tudjon tenni, és e kötelezettségének teljesítése tekintetében a gyalogosokat a jármű sebességével ne tévessze meg. A kijelölt gyalogosátkelőhely előtt megálló vagy forgalmi
okból álló jármű mellett meg kell állni
és továbbhaladni akkor szabad, ha a
vezető meggyőződött arról, hogy azt a
gyalogosok elsőbbségének a megsértése nélkül megteheti.”
A KRESZ idézett előírásai szerint
ugyanaz a szabály érvényes a kerékpárosokra is, mint a gyalogosok esetén.
Az áthaladási szándék is elsőbbséget élvez, az autóvezetőnek meg kell adnia az
elsőbbséget és lehetővé kell tennie,
hogy kerékpáros és a gyalogos áthaladhasson.
Tekintettel arra, hogy mindannyiunk
közös érdeke a bűncselekmények elkövetésének és a balesetek megelőzése,
így a helyi Polgárőr Egyesület felvállalta, az általános iskolások felsőtagozatos tanulóinak a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályainak megismerése végett az oktatását.
Március 4-én a művelődési központban csaknem 450 gyerek hallgatta meg
dr. Bíró Gyula nyugalmazott rendőralezredes, címzetes egyetemi docens
előadását.
Sajnos a felnőtt lakosság a meghirdetés ellenére ugyanezen nap 17 órakor
kezdődő előadásról távolmaradt.
Dr. Sós Csaba
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Kerékpárút-építés Nádudvaron
Régi problémája volt városunknak
a kerékpárút megépítése, mivel a kerékpárosok a Fő úton egymás mellett
szabálytalanul közlekedtek.
Ennek az áldatlan állapotnak a megoldását vállalta fel az Önkormányzat,
amikor az Észak-Alföldi Operatív
Program ÉAOP-3.1.3-2007-0027 azonosító jelű pályázati kiírására „Kerékpárút kialakítása Nádudvaron a Fő utca
teljes hosszában” címmel pályázatot nyújtott be. A pályázat támogatottsága 90%.
A pályázaton a város 205 798 384 Ft-ot
nyert el. A pályázat szerinti önerő:
22 866 487 Ft. A pályázatban közreműködő szervezet az Észak-Alföldi Regionális Ügynökség. A projektmenedzseri faladatokat az Opus Team Kft.
látja el.
A támogató a pályázat benyújtását
követően egyeztetve a nyertesekkel
emelte a megvalósítandó műszaki tartalmat, (ilyen többlet elem a gyalogosok számára kiépítendő járda és a kerékpárút fizikai elválasztása a városokban kötelezően alkalmazandó uniós
követelményeknek megfelelően), de
erre nem biztosított többletforrást. Kötelezően elismert, de nem támogatott
elemként kellett erre az önkormányzatnak előteremteni a fedezetet. Ennek forrása a testület döntése értelmében a víziközmű koncesszióba adásáért egy
összegben fizetett koncessziós díj lett.
A kivitelezési tervekben az ismertetett
okok miatt magasabb műszaki tartalmat
jelöltek meg, ezért a kivitelezés jelentősen drágult. Az önerő mértéke: mintegy 85 millió Ft lett.
A Városi Önkormányzat közbeszerzési eljárásban közzétett ajánlattételi
felhívására a Colas Debrecen Zrt. adta

a bíráló bizottság szerint a legkedvezőbb ajánlatot. Az ajánlat építési
öszege: 264 921 289 Ft. Ezen túlmenően egyéb költségek is növelték a beruházást (tervezés, pályáztatás, projektmenedzsment, közbeszerzési eljárás és
bonyolítási költség), mely mindösszesen: 290 774 ezer forint.
A Colas Debrecen Zrt. 2008. október
31-én kezdte meg a kerékpárút építését.
A tél beállta miatt, a munkákkal átmenetileg leállt az építő, amint az időjárás
lehetővé teszi, folytatódik a munka. A
pályázati kiírás szerint a megvalósítás
tervezett időpontja 2009. január 1-je lett
volna. Nádudvar az időjárási viszonyokra tekintettel határidő hosszabbítást
kért és kapott. A meghosszabbított határidő 2009. október 31-e, eddig az időpontig be kell fejezni az építést és a teljes pénzügyi elszámolást. A kivitelezés
tervezett befejezése: 2009. június 30.

Nádudvar Városi Önkormányzat
megbízásából a beruházással kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenységet az
önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Kft. végzi.
A megvalósuló fejlesztés eredményeként a Fő út teljes hosszában mintegy 3,5 km hosszú 2,7 m szélességben
– amelyből 1,5 m a kerékpárút, 1,2 m
a gyalogút – kerékpárút épül, ami el
lesz választva a járdától. A Fő út páros
oldalán folyó munkák során elkészítésre kerül 475 m zárt csapadékvíz
csatorna is, amely felett fog haladni az
út. A befedést követően kerül kiépítésre a kerékpárút. A munkálatok során
eddig 2,2 km hosszan, 2,7 m szélességben épült meg a Fő út páros oldalában a kerékpárút.
Szöveg és fotó: dr. Sós Csaba

Az emberek örülnek az elkészült útszakasznak

A képviselő-testület döntései februárban
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 12-i rendkívüli ülésén a következőkről témákban
hozott döntést.
A testület elfogadta a két testületi
ülés között történtekről szóló polgármesteri beszámolót.
Első napirendi pontként a testület elfogadta a közbeszerzési bizottság javaslatát az önkormányzat által fenntartott intézmények élelmiszer-beszerzésére vonatkozó ajánlattételi felhívására.
Második napirendi pontként a
Schönherz utca aszfaltozására kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását fogadták el a képviselők.
T-Mobile bázisállomás
A Hajdú-Bihari Ivóvízminőségjavító
Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodását a képviselők elfogadták. Ezzel egy 225 millió Ft összegű, az
ivóvízminőség javítását elősegítő fejlesztés valósulhat meg az elkövetkező
években Nádudvaron. Ez biztosítja
majd, hogy az egyre szigorúbb minőségi szabványoknak megfeleljen a nádudvari vezetékes ivóvíz minősége a kö-

vetkező időszakban is. A testület a
T-Mobile megkeresése alapján döntött
arról, hogy a mobilszolgáltatóval folytasson tárgyalásokat a polgármester egy
Nádudvar területén felállítandó bázisállomás telepítéséről.
A Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Kft. előterjesztése
alapján a nádudvari szilárdhulladék-lerakó további üzemeltetésének biztosítása érdekében a testület elfogadta,
hogy a 2009. évi költségvetésében biztosítja a forrását annak a beruházásnak,
amellyel a hulladék-lerakóban keletkező ún. depóniagáz hasznosítható. A
beruházás megvalósítása azért szükséges mert, anélkül 2009. június 30-i hatállyal a Tiszántúli Környezetvédelmi
Felügyelőség visszavonja a hulladéklerakó működési engedélyét és oda a továbbiakban nem lehet települési szilárdhulladékot deponálni.
A testület döntött arról, hogy a Dobó
utca 4. szám alatti ingatlant meghirdeti
értékesítésre.
A nádudvari víziközmű hálózatot
üzemeltető Cívisvíz Kft. előterjesztése
alapján a testület elfogadta az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért és csatorna hasz-

nálatáért fizetendő díjról szóló rendeletben szereplő közkifolyókból vételezett ivóvízért fizetett díj módosítását.
2009-ben félévente 2322 Ft/fő összeget
kell fizetni mindenkinek, aki vagy akinek családja közkifolyóból vételezett
vizet használ.
Egyesületi otthon
A képviselők elfogadták Nádudvar
Város Rendezési Tervének módosítására vonatkozó javaslatot, a sportpálya
és a Voswinkel közötti területet érintően.
A Nádudvari Nagycsaládosok Egyesületének székhelyigényét pozitívan fogadta a testület és ahhoz elvi támogatását adta. A közeljövőben történő
egyeztetések után fog konkrét székhelyet kijelölni az egyesület számára az
önkormányzat.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. február 26-i ülésén
a következő témákban hozott döntést:
A testület elfogadta a két testületi
ülés között történtekről szóló polgármesteri beszámolót.
(Folytatás a 6. oldalon)

Merjünk-e vetni?
A rendszerváltás után mind a földtulajdonosok, mind a birtokok nagysága
jelentősen megváltozott a nádudvari határban. 1996-ban adta ki a Földkiadó
Bizottság első határozatát a föld kiméréséről, ami a „szilasi” táblában történt
meg. Ez még nem végleges határokkal,
„mezsgyékkel” történt, amiket mérnökök véglegesítettek. 1999 júliusáig tartott ez a folyamat. 2002 február 18–21ig a maradványföldek kiadása is megtörtént. Napjainkban mintegy hétszáz
regisztrált ember gazdálkodik (magánszemély, őstermelő, társas vállalkozás).
9850 hektár szántóterületen és 7000
hektár gyepen, illetve legelőn folyik a
gazdálkodás. Az egyik legnagyobb területet a Nagisz-Növény Kft. használja,
mintegy 1200 hektár szántóterületet. Itt
kell még említést tennünk a bérelt területekről, amit a Nagisz-Tej Kft. bérel,
egy részét a Hortobágyi Nemzeti Parktól. Silókukorica-termelésre illetve szálas takarmány betakarítására használják.
A gépesítés is nagymértékben átalakult, a kiváláskor magánkézbe került
úgynevezett kistraktorokat kiszorították
a csúcstechnológiát nyújtó nagy mezőgazdasági erőgépek. Így ki lehet jelenteni, hogy kb. 8-10 gazda az, aki igen
aktív szerepet játszik a földművelésben.
A növényi kultúrákban is jelentős
mértékű változás történt, mivel a kabai
cukorgyár bezárása miatt a jól jövedelmező cukorrépa-termelés teljesen megszűnt. Szintén megszűnt a burgonya termesztése is a nádudvari határban, már
csak kb. 10 hektárnyi területen próbálkoznak a termelésével. Vannak még kísérletek a hagyma és a paprika termelésére is, de ez igen kis területen történik.
A fő termények a kukorica, a búza és a
napraforgó. Mára a kukoricával is igen
sok probléma van a növény egyik kártevője, a kukoricabogár miatt. (Vetésforgóval illetve a megfelelő vegyszerezéssel lehet legjobban védekezni ellene).
A kukorica és a búza fő felvásárlója
a NAGISZ Zrt. A napraforgónál a KITE
Zrt. jön számításba, illetve a környező
települések, de itt jelentkezik legjobban
az értékesítési probléma, a garantált ár
hiánya. A globális felmelegedés is közrejátszik abban, hogy kezd megváltozni
az időjárásunk, így nehéz előre tervezni
mostanság. Ez régen nem így működött,
mivel csúcstechnológiával termelt az
akkori Vörös Csillag Mgtsz, lineáris öntözéssel, illetve alagcsövezett táblákkal.
Ezek a technológiák egy időre eltűntek
a földekről, mivel a földterületeket elaprózták, s ezt a tevékenységet nem lehetett tovább folytatni. Nos, napjainkban jó pár ember megszüntette a
gazdálkodást, illetve eladta a földterületét, így ismét nagyobb összefüggő
táblák kezdenek kialakulni. Ennek köszönhetően a lineáris öntözés ismét
visszakerül a földekre.
Még meg kell említeni, hogy 2009.
január 1-jétől újabb feltételek nehezítik
a termelők helyzetét, növekedett a bürokrácia. Gazdálkodási naplót kell vezetni a kölcsönös megfelelés miatt,
amelyben pontról pontra le kell írni
mindent a termelőnek. A kilátástalan
helyzet miatt vajon mennyi földterület
marad megműveletlenül, parlagon
hagyva? Mennyi búza, kukorica fog a
tárolókban éveken át állni? A legnagyobb kérdés: merjünk-e vetni? Vagy az
a cél, hogy egyáltalán ne vessünk?!
Vona Imre
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Létezik a busz, s más semmi
Navigare necesse est, azaz hajózni
muszáj – mondották hajdanán az
ókori hajósok. Manapság sincs meg
az ember a közlekedésnek mondott
helyváltoztatás nélkül, még itt, a szárazföldön sem. Aki teheti, vagy pusztán ritkábban kell neki messzebb
mennie lakóhelyének határán kívül,
az autózik.
Akadnak azonban sokan, akik nem
tehetik ezt meg, vagy nem akarják környezetüket az indokoltnál jobban terhelni s választják inkább a hajdan tömegközlekedésnek, manapság közösséginek hívott helyváltoztatás formáját.
Ez utóbbi esetben nem lehet azt mondani, hogy a nádudvariak el lennének
kényeztetve a lehetőségek tárházával.
Létezik a busz és... más semmi. Holott
akadna egy használható iparvágány is,
de egyelőre nem születtek még ötletek
sem annak kihasználására vonatkozóan.
Hajózásra sem szárazon, sem légben
nincs földrajzi adottság, így azután marad a busz. Marad a busz?
Amint az köztudomású, a megyeszékhely buszos közlekedését ez esztendő júniusától nem az évtizedek óta
ebben a szolgáltatási ágazatban megszokott, egyedüli Volán végzi, hanem
egy erre a célra létrehozott társaság.
Amely – bár még el sem kezdte tevékenységét – már az elővárosi közlekedés irányába, illetve a távolabbi települések felé kacsingat. Ennek az írásnak
ugyan nem tárgya azt elemezni, hogy
mennyire lesz versenyhelyzet a tömegközlekedésnek, távolsági közlekedésnek az országnak ebben a szegletében,
ugyanakkor érdemes figyelemmel kísérni a másutt ezen a területen zajló változásokat, s azok lehetséges hozadékát
Nádudvar javára fordítani.
A Nádudvari Hírek legutóbbi számában hosszabban – közel sem kellő
mélységben – vizsgáltuk a helyi idegenforgalom létjogosultságát, szerepét.
Már akkor szó esett róla, hogy az ide
irányuló turizmus fejlődésének akadályai között jelentős szerepet játszanak a
közlekedési nehézségek. A mindennapi
utazás lehetősége, annak minősége
azonban leginkább a helyben lakók
életét teszi könnyebbé, avagy nehezebbé. Utóbbi szempont vezérelte a
Nádudvari Hírek tudósítóját akkor, mikor elhatározta, hogy ezúttal a tömegközlekedést veszi górcső alá.
Számoljunk kicsit!
Tudósítónak valószínűleg szerencséje is volt, merthogy – mondhatni –
vaktában ment a debreceni autóbuszál-

lomásra. A délelőtt negyed tizenegykor
induló járathoz épp annyi idő volt még,
hogy kiderítse, hol van az a kocsiállás,
ahhonnan a busz startol. A jármű néhány perccel az indulási idő előtt beállt,
s a közel kéttucatnyi utas kissé türelmetlenül elfoglalta helyét. A teljesárú
menetjegy hatszázhúsz forintot tett ki, s
bőven volt ülőhely az egyébiránt tiszta
buszban. Csendben teszem hozzá: ha a
Debrecenben üzemelő járművek csak
fele olyan tiszták lennének...
Hajdúszoboszlóig alig változott valami az induláskori állapothoz képest.
Ott a buszállomáson többen leszálltak,
s majd a fürdőváros központjában szálltak föl olyan számban, hogy akadt, aki
álldogálni volt kénytelen. Tulajdonképpen közel teljes kihasználtsággal ment
a busz egészen Nádudvar állomásáig.
Visszafelé a délután három előtt nem
sokkal indult járaton már jóval kevesebben ültünk, alig féltucatnyian, s ismét Szoboszlótól nőtt meg az utazó közönség létszáma az ismét csak
kényelmes, tiszta járművön. Oda-vissza
egyezerkétszáznegyven forintba került
a teljes árú jegy. A távolság kicsit le-,
(vagy fel-?) kerekítve, oda-vissza számolva mintegy 90 kilométer. Tudósító
autója ilyes jellegű utakon, persze a
gázpedállal finoman bánva, ezen a távolságon öt, öt és fél liter gázolajat hörpint be.
A költség tehát nagyjából ugyananynyi, mintha autóval mentem volna. Persze ez az üzemanyag mindenkori árától
is függ, mert tavaly nyáron mindenképpen a busz javára döntött volna a számolás. Viszont, ha több felnőtt is utazik
egy családból, akkor már egyértelműen
az autózás az árverseny győztese.
A sofőr és a bérletes
Havonta néhányszor a valószínűleg
bajusz-rekorder Jaktyity Gyula buszvezetővel találkozhatnak az utasok a Volán járatok valamelyikén. A tudósító a
negyed tizenegykor, Debrecenből indult
buszon beszélgetett vele. Megtudtuk
tőle, hogy általában ezzel a járattal sokan járnak. A sofőr külön kiemelte a
reggeli járatokat, mondván, hogy azok
fogósak a sok gyerek miatt, de szerinte
egyébként is jó Hajdúszoboszló és Nádudvar közt a buszok kihasználtsága. Az
út? – kérdezett vissza a sofőr. – Ez alatt
légrugó van – magyarázta, a buszra
utalva – de iszonyatosakat dübben egyegy nagyobb gödörben. A padkára lemenni pedig életveszélyes. A gerincem
az teljesen ki van – tudtuk meg Jaktyity
Gyulától. A buszvezető szerint viszont
az utak állapota nem veszélyezteti a tö-

megközlekedést, merthogy nincs a Volánnak más választása, ezeket a járatokat üzemeltetni kell. – Sok munkahely
megszűnt mostanában Debrecenben,
így kevesebben járnak tette hozzá végezetül Jaktyity Gyula.
Éppen a következő hónap bérlet-igényét számolta össze Szilágyi György, a
nádudvari buszállomás bérlet-pénztárosa, mikor betoppantunk ,,hivatalába".
Ha már így esett, átnéztük, hogy márciusra miből, mennyit kellett rendelni.
Közel hatszáz tanuló mellett, mindöszsze alig száz dolgozó váltott bérletet.
Utóbbiak kilencven százaléka Szoboszlóra jár, míg a diákok hatvan százaléka
Debrecenbe, negyven pedig a fürdővárosba utazik. Szilágyi György úgy látta,
hogy jó ideje változatlan a bérletesek
száma, bár mostanság a dolgozók esetében tapasztal némi csökkenést, valószínűleg a leépítések miatt. A pénztáros
szerint jó lenne, ha délelőtt sűrűbben indulna busz Debrecenbe: a negyed nyolcast követően csak kilenc huszonkettőkor indul busz, majd tíz tizenháromkor,
ez után pedig délig nem indul. A hétközbeni, délutáni járatsűrűséget Szilágyi György elfogadhatónak tartotta,
mondván, hogy legalább Szoboszlóig
gyakrabban indul busz. A vasárnap illetve ünnepekkor fennálló helyzetet viszont katasztrofálisnak nevezte, hiszen
jóformán csak két busz megy a cívis városba, ráadásul ilyen idő tájt délután
csak négy óra tízkor. – Na meg az
utolsó busz – háborodott fel a pénztáros
–, hét előtt öt perccel elmegy. Aki ide
jön látogatóba, már fordulhat is vissza
– tette hozzá, majd megtudtuk, hogy
Debrecenből este negyed tízkor indul a
busz Nádudvarra, s így több műszakot
elvállalni lehetetlen. A reggeli járatok
sűrűségét illetően elégedett volt Szilágyi György, bár azt is elmondta, hogy
ezek a járatok teljes kihasználtsággal
üzemelnek. Azt is megtudtuk, hogy a
sofőrök többnyire jól tartják a menetrendet, pontosak a buszok, s jelentősebb
késésekre csak rossz idő, avagy baleset
miatt kell számítani.
Utak a járhatóság határán
Nádudvar polgármestere beszélgetésünk elején ketté választotta a tömegközlekedést, mégpedig városon belüli
és városon kívüli tömegközlekedésre.
Gyorsan hozzá is tette mindehhez, hogy
Nádudvar kerékpáros város, ennek a
jelzőnek minden nyűgével és előnyével
együtt. Sok a baleset például, köztük
halálos is, merthogy a sebeséggel nem
nő a közlekedési morál. A kerékpárúthálózat fejlettsége szintén nem megfe-

Szilágyi György bérletpénztáros
lelő a biciklisek számát, jelentőségét tekintve. A most elkészült kerékpárút eredetileg a főút teljes hosszábban volt elképzelve, terveztetve, egészen a kabai
útig, az üzemekig. Csakhogy ketté kellett választani a fejlesztést, s az első
ütemre nyertek kétszázhat-millió forintot, az összeségében kétszázkilencvenbe kerülő útra. Az önrészt egyébként betervezte az idénre az önkormányzat, így a nyáron befejezik az
építését. A polgármester úgy vélte,
hogy a biciklisek szeretik az ezidáig elkészült utat, merthogy – bár még nem
történt meg a műszaki átadása, így nincsenek táblák, útburkolati jelek – használják is azt.
Rátérve a városon kívülre irányuló
közösségi közlekedésre, a polgármester
elmondta, hogy létezett valaha egy
Kaba és Nádudvar közt üzemelő vasút.
A személyi közlekedést ezen a vonalon
a hatvanas években felszámolták, de a
vágány még megvan. A Nádudvarra vezető utak mindegyikének állapota a járhatóság határán van – jelentette ki Beke
Imre, aki szerint a legramatyabb állapotú az elepi út. Az önkormányzat mint
minden évben, így az idén is jelezte az
ezeket az utakat fenntartó közútkezelőnek, hogy be kellene foltozni a gödröket, s nem ártana felfesteni az útburkolati jeleket, de legalább a felezővonalat.
Teljes felújítás? – kérdeztük a város
első emberét, s megtudtuk, hogy évekkel ezelőtt döntött a kormányzat a Nádudvar és Kaba közötti út felújításáról,
csakhogy pont ennek a szakasznak a
legkisebb a forgalma, a jelentősége manapság. – Jeleztem, hogy nem erre az
útra kellene elkölteni azt a pénzt, mert
változott a világ a döntés óta. A válasz
az volt, hogy ez egy uniós program, ide
szólnak a tervek és itt kell azokat megvalósítani – tudtuk meg végezetül Beke
Imrétől, Nádudvar polgármesterétől.
Szöveg és fotó: Pogány Gábor

A költségvetés megvitatása, elfogadott beszámolók
(Folytatás az 5. oldalról)
A testület meghallgatta a Nádudvari
Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a
Magyarországi Összefogás Romarom
Szervezet 2008. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatót, azokat megvitatta és
tudomásul vette. Ezt követően a városi
kitüntetettekről döntött a testület.
A testület fő napirendi pontként
Nádudvar Város Önkormányzat 2009.
évi költségvetését tárgyalta. A vita során felmerült, hogy a most kibontakozóban levő gazdasági válság miatt

igen nehéz pontos számokon alapuló
költségvetést készíteni, mert nem lehet tudni, mi történik az év hátralevő
részében. A képviselők a költségvetés
minden részletét alaposan megvitatták annak érdekében, hogy Nádudvar
költségvetési helyzete az idei év során
is stabil legyen és megőrizzék a város
működőképességét. A képviselő-testület végül elfogadta Nádudvar 2009.
évi költségvetéséről szóló rendeletet,
mely megtekinthető a város honlapján.
A Nádudvari Sportegyesület 2008.

évi tevékenységéről szóló beszámolót a
képviselők elfogadták.
Az Ady Endre Általános Művelődési
Központ Közművelődési egységének
2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót a 2009. évi munkatervével együtt a
képviselők megtárgyalták és elfogadták.
Beke Imre polgármester tájékoztatta a testületet a Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet kialakítására kiírt pályázat aktuális fejleményeiről.
A Cívisvíz Kft. által tett a vízterhelési díj fogyasztókra történő áthárításá-

nak módjáról szóló előterjesztést a képviselők nem fogadták el.
A március 15-i városi ünnepség költségeinek viseléséről szóló előterjesztést
a képviselők egyhangúlag elfogadták
azzal, hogy a jelenlegi gazdasági és
pénzügyi helyzetben figyelemmel kell
lenni a költségek csökkentésére.
A Pálfi István Szakképzési Szervezési Társuláshoz való csatlakozásról
szóló előterjesztést a testület egyhangúlag támogatta.
Dr. Sós Csaba
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Elsöprő összhatás keleties jegyekkel
Az Esküvő-kiállításon sok ötletet kaphattak a fiatalok
Sallai Erika mesterfodrász mondja:
„Az Esküvő kiállítás a január 17-18-i
hétvégén volt a debreceni Kölcsey Központban, mint már több alkalommal.
Lehetőséget kaptam, hogy menyasszonyi frizurát készíthessek, húsz perc állt
a színpadon a rendelkezésemre. A két
évvel ezelőtti kiállításon egy óra alatt
„Egy haj, három variáció” néven egy
modellen készítettem alkalmi frizurákat
step by step (lépésről lépésre – Szerk.),
magyarázattal követve. Ebben az évben
a saját egyéniségemet, stílusomat vittem bele a munkáimba. A tűzések a keleti stílus varázslatos jegyeit hordozták,
ezek a mai menyasszonyi hajkoszorúktól kicsit eltérnek, de mutatják annak
alap stílusjegyeit.
Segítségemre hét fős modellcsapat
állt, türelemmel, kitartással, lelkesen
állták a sarat. A showműsorom első felében az Edit Fitness Stúdió aranyérmes
stepcsapata – akiket Örvendi Sándorné
készített fel – speciális hajfonatokkal és
-csavarásokkal, nyertes koreográfiájukkal léptek a színpadra, majd egy összekötőelemmel vonultak fel a modelljeim.
Átéléssel, méltóságteljesen lépkedtek, s
egy-egy frizura díszítőelemeivel – bár
kicsit problémásan – határozottan mozogtak a jelenlévők örömére és csodálatára.
A koreográfiát Örvendi Noémi állította össze. A lányok varázslatos fantáziasminkjeit Sándor Zsuzsa többszörös
világ-, és magyar bajnok sminkes készítette. Az összhatás elsöprő sikert hozott, bevallom, nem számítottunk rá,

Munkában a mesterfodrász (Fotó: Gál Imre)
hogy ennyire fog tetszeni a közönségnek.
Nem titkolt céllal, más okból is készültem erre a rendezvényre. Idén januártól céget váltottam, az Alfa Parf szalon tréner csapatát képviselem, ezzel a
kollekcióval a cégnek szeretnék egy bemutatkozó albumot készíteni látványos
videóklip kíséretében.
Ezúton is köszönöm Gál Imre fotós
és Jakab Attila operatőr igényes munkáját, nélkülük ez a bemutatkozó anyag
nem készülhetett volna el.
A továbbiakban a cég nagyszínpadi
bemutatós csapatába szeretnék bekerülni, a londoni szakkiállításra ellátogatni. A másik tervem, hogy tavasszal
Debrecenben a cégem segítségével egy
referenciaszalont hozzak létre, melyben
egy kis oktatóterem is helyet kapna.

Egyrészt itt a kollégákat képezném tovább, másrészt olyan előadásokat fogok
ide szervezni, amelyek jelenlegi másodállásommal kapcsolatosak. A wellness-szel és egészséges életmóddal
kapcsolatos termékeket forgalmazok és
építem csapatomat. Ebben is egy dédelgetett álmomat fogom megvalósítani,
májusban Berlinben „egy címet” szeretnék átvenni. A pozitív gondolkodás
elvén élek. Ahhoz, hogy megéljem az
álmaimat, hinnem kell önmagamban.
Egy kedvenc idézetemmel búcsúzom, mely nap mint nap a szemem előtt
lebeg: „ Egyetlen dolog akadályozhatja
meg, hogy az általad elképzelt kép valóra váljon: az az erő, amely létét neked
köszönheti, vagyis te magad.” (Genevieve Behrend)
Lejegyezte: Varga Ildikó
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Lakatos, aki kovács volt
Jól ismerték Nádudvaron, legalábbis
az idősebb nemzedék. Kiváló kovácsmester hírében állt. A Fő úton volt a műhelye és a lakása, közel a Kabai úthoz.
Nemcsak kovácsolt, megcsinálta a lakatosmunkákat is. Legendásan szép három
lánya volt. Én azonban nem a lányok miatt jártam Lakatos Bálint műhelyébe.
Az én apám is kisiparos volt, kerékpárjavító. Volt is abban az időben javítanivaló bicikli bőven, mert ha elromlott,
megcsináltatták az emberek. Szegényebbek voltak, mint most, és ha elromlott a
bicikli, olcsóbb volt megcsináltatni, mint
újat venni. Meg hát sokkal rosszabbak
voltak az utak is, és gyengébbek az alkatrészek, így minden ok megvolt arra,
hogy gyakran tönkremenjenek. Gyakori
volt az elsővillatörés, a váztörés. Az
apámnak azonban nem volt hegesztő apparátja, pedig ilyen törésekhez nélkülözhetetlen a hegesztés. Ezt úgy oldotta
meg, hogy összeillesztette a törött részeket, és a hegesztésekhez Lakatos Bálinthoz el kellett vinni. Miután ezt rendszeresen én végeztem el, gyakran jártam a
műhelyükben.
Egyik alkalommal is egy törött villát
szállítottam a Lakatos-műhelybe. Rendszerint mindjárt megcsinálták, vagy kis
várakozás után készült el, megvártam és
úgy vihettem haza. Ekkor azonban éppen lopat patkoltak. Megvártam, hiszen
nekem is élmény volt végignézni, hogyan rakják a lovak lábára a patkókat.

Két ló, nyolc láb, nyolc patkó. Volt vele
komoly munka, hiszen újonnan gyártották, vagyis kovácsolták mind a nyolcat.
El is gondolkoztam rajta, hogy szegény
lovak patájára nyomják azt az izzó piros
vasat, hogy milyen büdösen füstöl, és
mégsem rúgják fel az ott sürgölődőket.
Pedig ez csak a próba, hogy mekkorára
igazítsák azt a fránya vasat. Végül, amikor fél hordó vízben lehűtötték, óriási
szegekkel ráverjék szegény lovak lábára.
Szerettem azért idejárni, mert mindig
volt valami újdonság a számomra. Így
láttam, hogyan húzták rá az új szekérkerékre a tüzes abroncsot, de újdonságnak
számított nekem a vasak fúrása is.
Miután a lovak patkolását befejezték,
a műhelyben rágyújtottak a mesterek. Az
egyik segéd megkérdezte, akarok-e neki
segíteni. Miért ne? Odahívott a fúrógéphez. No – azt mondja – fogd ezt a hajtókart, és gyorsan forgasd a kereket! A
fene gondolt csintalanságra. Holott ők
előre összebeszéltek az ugratásomra. A
tekerős telefon vezetékét rákapcsolták a
fúrógépre, és amikor megfogtam a hajtókart, a másik segéd rejtve megtekerte
a telefon kurbliját, mire az áramot gerjesztett és engem veszettül megrázott.
Igaz, csak 24 Volt, de nagyon kellemetlenül érintett. Elképesztő pofát vághattam, mert éktelen nevetésben törtek ki
mind a hárman, élen Bálint bácsival.
Amikor a derültség csillapodott, megcsinálták az én munkámat is, és szétsza-

ladtak a maguk munkája után. Egyedül
maradtam a műhelyben, fogtam a villámat, hogy megyek én is. Ekkor megláttam a satupadon egy töltőtollat. Még
bennem volt a játék hangulata, elemeltem a tollat, zsebre tettem, és mint aki jól
végezte dolgát, elköszöntem és hazamentem.
Otthon a műhely előtt sorakoztak a javításra váró biciklik a gazdáikkal együtt.
Éppen hozzáfogtam egy defektes gumi
javításához, amikor látom, hogy jön Lakatos Bálint. Úgy, ahogy volt, a bőrkötény is rajta volt. Kezdtem mosolyogni,
már teljesen kiment belőlem a „megrázkódtatás”. De nem így Lakatos Bálintból. Add ide a tollat! – mondja. Hanyag
mozdulattal benyúltam a zsebbe és odaadtam neki. Erre ő lekevert egy olyan
pofont, hogy még mindig cseng a fülem,
ha rágondolok. Mindez történt a kuncsaftok jelenlétében. Rettenetesen égtem
a szégyentől. Apám csak annyit mondott, megérdemeltem.
A történtek után én többet soha nem
jártam a Lakatosék portáján. Ezután a
hegesztenivalót is apám hordta el. Én attól kezdve Lakatos Bálinttal soha egy
szót nem váltottam. Pedig sok évvel később, amikor már én is felnőtt lettem,
ugyanabba a kocsmába járt a pohár borát meginni, ahová én is. Amikor meglátott, sandán kilesett a bőr micisapkája
alól, de soha egy szót nem váltottunk.
Borsodi Nagy János
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Probiotikumok
az orvoslásban
A probiotikum szó a pro bios
(életért) kifejezésből származik és
az 1960-as évekből származik. A
probiotikumok olyan készítmények, amelyek megfelelő számban tartalmaznak élő, a bél szempontjából fontos mikroorganizmusokat. Ezek bevételét követően
élettanilag kedvező hatást fejtenek ki az emberi szervezetben.
Egy baktérium akkor tekinthető probiotikumnak, ha az alábbi
tulajdonságokkal rendelkezik:
– humán természetű
– a temészetben nem kórokozó
– ellenálló a technológiai folyamatok pusztító hatásával
szemben
– ellenálló a gyomorsav és
epesavak pusztításával szemben
– megtapad a bél hámsejtjein
– rövid idő alatt is képes elszaporodni a bélrendszerben
– baktériumellenes anyagokat
termel
– befolyásolja az immunválaszt
– befolyásolja az átalakulási
folyamatokat pl. a vitamin előállítást.
A probiotikumokat étrend-kiegészítőként vagy kiegészítő kezelésként alkalmazzák. Olyan
gyomor-bélrendszeri betegségekben adják, amelyekben igazolható
a bélflóra kóros megváltozása, és
amely valószínűleg szerepet játszik a betegség kialakulásában. A
probiotikumok elősegítik a bélflóra természetes egyensúlyának
gyors helyreállítását.
Az eddigi vizsgálatok alapján
alkalmazhatók gyermekek vírusos hasmenésében, antibiotikumok okozta hasmenések megelőzésében, gyermekek közösségi
fertőzések okozta hasmenésének
megelőzésében, műtét utáni fertőzések megelőzésében, gyermekek bizonyos bőrbetegségeinek megelőzésében és kezelésében, utazók hasmenésének
megelőzésében és még számtalan
megbetegedésben ill. azok megelőzésében.
Dr. Sutus Lenke

Nyugdíjasaink is vidám búcsút vettek
a téltől (Fotó: Boros Erika)
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„Az volt a bűnöm, hogy hitvalló voltam”
Négy gyerek, öt unoka, öt dédunoka, hét verseskönyv
„Olyan természetes egyszerűséggel
buggyan belőle a vers, mint a füttyszó a
munkájába mélyedt mesterlegényből…” – írta Baranyi Ferenc Nádudvari
Nagy Jánosról egyik kötete utószavában. Pünkösdi fény című, sorrendben a
hetedik kötete megjelenésének tiszteletére beszélgetünk a számos ismertetőben népköltőnek méltatott Nádudvari
Nagy Jánossal.
A 86. éves János bácsinak 70 éves
korában, 1991-ben jelent meg első kötete. Pedig már gyermekkora óta ír.
Most tízéves korában papírra vetett versét fejből idézi: „Hazám, hazám, ó édes,
szép hazám, Érted élek én igazán, S ne
csüggedj, mert az Istened most szebb
jövőt ád teneked, Boldogságodat ő
hozza el, És szabad és gazdagabb leszel.” – Valahogy így hangzott a vers,
amit egy iskolai ünnepségen elszavaltam – emlékszik vissza. – Már fiatalon
is a szent, lelkes közösségi társadalom
híve voltam. Hitvalló voltam, ezért a
lektorok nem fogadták el verseimet
közlésre. Jó barátom, Váci Mihály és a
honvédelmi miniszter, a nádudvari Oláh
István sem tudtak egy kötetemet sem
megjelentetni. Az egyházi kiadónál 200
versemből Jékely Zoltán válogatott
120-at 1971-ben, s a püspök a kötetem
kiadása mellett állt, mégsem sikerült.
Sok jó barátom volt, sokat jártunk
Pestre, hosszú órákat beszélgettünk Veres Péterrel, Szabó Pállal, Illyés Gyulával. Illyésnek is nagyon tetszettek a verseim, de az Aczél György irányította
kultúrpolitika nem kedvezett a hitvallóknak. A három „t” elvével (tiltjuk,
tűrjük, támogatjuk) irányították a kultúrát, s én a tiltott kategóriába tartoztam. Az volt a bűnöm, hogy hitvalló
voltam. Újságokban, folyóiratokban jelentek meg verseim, legalább kétszáz.
Mi teremtettük meg az Alföld című folyóiratot 1960-ban, akkoriban számos
versem, novellám, riportom megjelent
benne. Aztán új szerkesztőség alakult, s
nem fogadtak el engem mint népi költőt. Negyven évig próbálkoztam kiadatni a kötetemet, de nem vállalta fel
senki.
18 dráma, 15 ezer könyv
– Sokat dolgozott, korán reggel elment itthonról, késő este jött haza, alig
látták a gyerekek. Édesanyámmal éltünk, ő segített nekem a gyermeknevelésben. Mindegyiket iskoláztattuk, kenyeret adtunk a kezükbe – fűzi hozzá
János bácsi felesége, Piroska néni.
– Hetven éves elmúltam, amikor első
kötetes, „fiatal” költő lett belőlem. Ez
1991-ben volt, amikor Pesten a Vörösmarty téren a könyvasztalon árultam Éltető fény című könyvem, s pár óra alatt
elkelt belőle ötven példány – folytatta
János bácsi.
– Milyen az alkotói módszere?
– Amikor az ihlet megragad, megszületik az egész vers. A sugallat fentről jön, én csak leírom. Nem szoktam
javítgatni rajta. Ez a hetedik kötetem,
de még pár ezer versem van kiadatlanul
és több száz novellám, közülük egy kötetnyit a fronton írtam, valamint 18 drámám. Utóbbiak történelmiek, filozófiaiak, illetve a mindennapokról szólnak.
A Mi lesz veled, emberiség? címűt húsz
éves koromban írtam. A Nőnek a sza-

Nádudvar a Debreceni
irodalmi lexikonban

– Mi a véleménye a mai világról?
– Bolond lett a világ! A közösségi
Magyarországból árva, kizsarolt kapitalista országot csináltak. A kapitalizmus az emberiség megölője, kizsákmányoláson alapul, mindenki mindenki
ellen van, nincs lelke, szeretete, ha a haszon úgy kívánja, elbocsátanak akár
száz munkást is, csak megmaradjon az
üzlet. Megbocsáthatatlan a kabai cukorgyár lebontása csak azért, hogy a kapitalista cukrot vegyék meg az emberek. A hazai cukorgyárakból csak egy
maradt meg, a jó cukrot kiviszik s behozzák a rosszat. Nagyon szegény lett a
nép.
– János bácsiék hosszú-hosszú évtizedek óta együtt élnek. Elárulja a boldogság titkát?
– Igazán együtt élni, akiket az Isten
is egymásnak teremtett.

Az idei esztendő – 2009. – legelején
látott napvilágot (sajnálatos módon a
megjelenés évének feltüntetése nélkül)
Bényei József irodalomtörténész tollából a Debreceni irodalmi lexikon. A
csaknem ötödfélszáz oldalas lexikonnak
természetesen nádudvari vonatkozásai is
vannak, ezeket igyekszünk e helyt
számba venni.
1934-ben született Nádudvaron Beke
Albert irodalomtörténész, kritikus.
1945–52 között Debrecenben végezte
középiskolai tanulmányait a Református
illetve a Fazekas gimnáziumban. 1956ig a Kossuth egyetem magyar szakán tanult, 1959-ben doktorált. Féléves sátoraljaújhelyi tanárkodás után 1957 és ’62
között a KLTE könyvtárának tudományos munkatársa. Budapesten tanár,
előbb szakmunkásképzőben, majd a
dolgozók gimnáziumában. 1994-98-ban
a Károli Gáspár Református Egyetem
bölcsészettudományi karán tanít. Első
irodalmi publikációi – 1953-tól – a debreceni irodalom múltjához kapcsolódnak (pl. A Nyugat debreceni kapcsolatai, 1959). Érdeklődésének központjában mindig a 19. század második fele
és a 20. század első fele állt. Általában
indulatos kritikus és történész, sarkított
véleményeket fogalmaz, amelyek gyakran váltanak ki vitákat (pl. Emlékiratok
olvasása közben, 1963; A kételkedés
művészete, 1969; írásai Illyésről és Latinovitsról a nyolcvanas években; Emlékezés a 100 éve született Barta Jánosra,
2001; A meghasonlott ember 2004-ben
Mikszáth politikai nézeteiről). Gyulai
Pál, Ady, Márai Sándor, Szalay Károly
is tárgya kutatásainak. Válogatott tanulmányait Szembe a széllel (1994), A halál nem alibi (1996), A kételkedés művészete (1999) című kötetei tartalmazzák. Életművét Arday Géza tekintette át Beke Albert (h)arcai című munkájában (2003).
Ugyancsak városunkban 1814-ben
született Lázár Miklós költő, római katolikus plébános, aki 1885-ben hunyt el
Nagyváradon. Debrecenhez kapcsolja,
hogy 1845-ben itt lett káplán és itt szolgált 1849-ig, amikor plébános lett Mezőpeterden. A Religio című egyházi lapban több cikke jelent meg a debreceni
templom keletkezéséről és múltjáról, jelenéről. Tizenhárom köszöntő verset is
írt egyházi személyek tiszteletére. Két
verseskönyve is megjelent: Vallomásos
költeményei (1857), Újabb költeményei
(1871).
Nádudvar szülötte Oláh Béla is
(1886-ban látta meg a napvilágot), az
író, újságíró Nagyváradon lelt örök nyugalomra 1937-ben. Debrecenben a Református Kollégium gimnáziumában és
jogi akadémiáján tanult, de jogi diplomát Kolozsvárott szerzett. Közgazdasági cikkei, versei, elbeszélései korán
megjelentek a debreceni lapokban, főként a Debreczeni Ellenőrben. Berlinben, Lipcsében, Párizsban közgazdaságtant és kereskedelmet tanult, majd
tisztviselő volt Kassán és Nagyváradon.
1922 és ’26 között a Nagyváradi Napló
munkatársa, 1934-től ugyanitt A Hét
című hetilap felelős szerkesztője. Megjelent egy verseskötete (Én már megállok, Debrecen, 1910) és egy elbeszéléskötete (Hajdúföldön – puszták szerén,
Nagyvárad, 1925).

Szöveg és fotó: Császi Erzsébet

Erdei Sándor

János bácsi és felesége, Piroska néni
kadékok címűt elfogadta a Csokonai
Színház akkori igazgatója, Taar Ferenc,
de a dramaturg többször átíratta velem,
s végül olyan szempontok szerint kellett volna átdolgoznom, ami már nem
az én gondolataimat tartalmazta volna,
s azt mondtam, nem írom át. Ennek a
földosztás volt a témája. Az, hogy a földosztás során harcoltak a földbirtokosok
elosztott földjükért, mindent elkövettek,
hogy visszavegyék birtokaikat. Azt írtam meg benne, hogy nem lehet nagy
jövedelmi különbség a tsz-elnök és a
földműves között.
– Honnan vette a témákat?
– Sokat láttam. A témákat az élet
adta, csak meg kellett írni. Például azt,
hogy nem lesz abból semmi jó, ha egy
szegény fiú gazdag lányt szeret.
– Mire a legbüszkébb? – kérdezem.
Legkedvesebb versével felel, erős,
virágzó fát idéznek szavai: – az ember
ne dicsekedjék, a virulásnak a gyökér
az oka – hárítja el ezzel a büszkeség
szót. Majd első kötete megjelenését említi mint legnagyobb örömét. Szerény ezt is írják róla méltatói.
– Hogyan szerezte a műveltségét, tudását?
– Tovább tanulni nem tudtam, önművelés útján, autodidakta módon fejlesztettem magam. Rengeteget olvastam.
– Hallottam, hogy 15 ezer kötete van
itthon, több, mint némelyik könyvtárnak. Mindegyik könyvet olvasta?
– Fiatal koromtól rengeteget olvastam, ma már csak a lényeget. Már nem
a legjobb a látásom. Ma is sok könyvet
kapok, barátaim, ismerőseim küldik el
megjelent könyveiket.
– Úgy tud olvasni, hogy csak a lényeget ollózza ki a sorok közül – magyarázza Piroska néni. – Minden
könyvvel van tele itthon, ebben a házban és a nádfedelesben is. 1956-ban a
könyvégetéskor is hoztunk el pár talicska könyvet. S bármerre járt, nem
volt olyan útja, ahonnan ne könyvekkel
tért volna haza. Boltból, antikváriumból
vette, kapta.

2009. március

– Mit terveznek a könyvekkel?
– Szeretném, ha a nádfedeles könyvesház, emlékház lenne. Utánajártunk,
az önkormányzatnak kellene ezt rendezni – mondja János bácsi.
– Milyen tervei vannak még az írással kapcsolatban?
– Nem nagyon tervezek már semmit,
de szeretném, ha megjelenne még pár
kötetem.
– Családjából foglalkozik valaki a
kézirataival, könyveivel?
– Tizenöten voltunk testvérek, hatan
kis korukban meghaltak, ma már csak
ketten élünk, a lánytestvéremmel. Négy
gyermekünk, öt unokánk, öt dédunokánk van. A könyvekkel nem tud senki
sem foglalkozni, dolgoznak. Még méhészkedem, s Csilla mutat érdeklődést
irántuk. Tavaly már segített pergetni.
Ötvenkét éve méhészkedem, sokat tanultam a méhcsalád rendjéből, fegyelméből, szorgalmából, csodálatos tájékozódási képességéből. Sok versemben
megírtam ezt.
Szegény lett a nép

2009. március

Nádudvari Hírek

Bállal
búcsúztunk
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Elsősök beiratkozása
A leendő első osztályosok beiratkozása 2009. március 23-24-25-én lesz az
emeletes iskolában. Azokat a gyerekeket várjuk, akik 2002. június 1. és 2003.
május 31. között születtek. A beiratko-

Jó hangulatban zajlott február utolsó
szombatján a Jégtörő Bál a művelődési
központban. Az est házigazdái Bereczki
Zoltán és Szinetár Dóra színművészek,
a sztárvendég táncosok pedig Katus Attila és Molnár Andrea voltak!

Megyei, területi tanulmányi
versenyek zajlottak városunkban

Az RTL Klub sztártáncversenyének
győztesei: Molnár Andrea és Katus Attila

Február 13-án Nádudvaron írhatták
meg az országos Curie matematikaverseny területi fordulóját a tovább jutott
tanulók. Négy írásbeli forduló után,
melynek feladatlapjait a helyi tanárok
javították, 28-an kaptak meghívást a
versenyre. Megyénk öt városából és
Karcagról érkeztek a 4- 8. évfolyamos
diákok. Dr. Török Istvánné, a Curie
Alapítvány elnöke is megtisztelte jelenlétével a versenyt.
A nádudvariak eredményei:

A Szinetár Dóra-Bereczki Zoltán házaspár
(Fotók: Apagyiné Kocsis Éva, Fejes Mihály)

Erdőgazdálkodók figyelmébe!
A polgármesteri hivatal értesíti az erdőtulajdonosokat és/vagy erdőgazdálkodókat, érdekképviseleti szervüket,
hogy a Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti
Igazgatóság erdőtervezési irodájának
munkatársai felmérést végeznek Nádudvar közigazgatási területén 2009-ben.
Az iroda munkatársai az alábbi tájékoztatóban foglaltak elvégzését és megtartását kérik az érintettektől. Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996.
évi LIV. törvény (a továbbiakban: Erdő
tv.) értelmében – erdőgazdálkodásunk
hagyományainak megfelelően, közérdekből minden erdőben – az erdészeti
hatóság által jóváhagyott, legalább tíz
évre szóló üzemterv szerint kell gazdálkodni.
Az erdőgazdálkodó az üzemterv elkészítéséről az FVM-miniszter által, a
KvVM miniszter egyetértésével jóváhagyott körzeti erdőtervnek az erdőgazdálkodó területére vonatkozó adatai,
előírásai és iránymutatásai felhasználásával köteles gondoskodni.
A püspökladányi tervezési körzet erdőtervének elkészítése állami feladat,
melynek végrehajtásával kapcsolatosan
tájékoztatom, hogy 2009. év folyamán
Igazgatóságunk a polgármesteri hivatal
illetékességi területéhez tartozó erdőterületeken terepi felvételeket végez.
Munkatársainkat a munkák elvégzésére
jogosító okirattal (arcképes hatósági
igazolvánnyal) láttuk el. Gépjárműveinken jogelődünk az „Állami Erdészeti
Szolgálat ERDŐTERVEZÉS” felirata
látható. A terepi felvétel pontos időpontjáról igazgatóságunk megkeresésük
alapján tájékoztatást ad.

záshoz a gyermek anyakönyvi kivonatára, a lakcímet igazoló hatósági igazolványára és a TAJ-kártyájára lesz
szükség.
Iskolavezetőség

A tervezés során a szakmai szempontok mellett az Erdő tv. 25. paragrafusában
előírt kötelezettségünk a helyi (erdőgazdálkodói, önkormányzati) elképzeléseket
és javaslatokat megismerni és lehetőség
szerint figyelembe venni. Ennek érdekében a tervezés során az erdőgazdálkodók
az érdekképviseleti szervük véleményének kifejtésére is módot kapnak úgy,
hogy meghívhatják az érdekképviseleti
szerv képviselőjét – akinek képviseleti
jogát teljes bizonyító erejű okirattal kell
igazolnia – a véleményadásra.
Az erdőtulajdonosok „közérdekből
tűrni kötelesek” a kár okozásával nem
járó valamennyi terepen folytatott tevékenységünket, értve ez alatt a birtokra
külön engedély nélkül való belépési jogosultságunkat is. Ezzel kapcsolatosan
számítunk megértő együttműködésükre.
A hatályos szabályozás szerint az erdőterületek határainak a terepen felismerhetőnek kell lenniük. Ennek érdekében az erdőgazdálkodók kötelesek az
erdőterületük külső határvonalait, jellemző töréspontjait terepen jól látható
módon állandósítani.
A határok megjelölhetők a töréspontokra elhelyezett határdombokkal, a határon álló fákra összeláthatóan 1,5–1,7 m
magasságban festett fehér gyűrűvel,
vagy 4 m széles határnyiladék vágásával.
Felhívom figyelmüket, hogy amennyiben határnyiladék kivágása szükséges,
arra előzetesen engedélyt kell kérniük
Igazgatóságunktól. A terepi állapotok
(művelési ág, területi határok) és a földnyilvántartási adatok egyezőségének
biztosítása az erdőgazdálkodó feladata.
Szabó Péter igazgató-helyettes

Hegedüs Csilla 6.b az I. helyen végzett. Tanára Kohári István. Cseh Sándor
5.c I. hely, Nyikos Alexandra 5.c II.
hely, Török Viktor 6.a II. hely. Mindhárom versenyzőt Majoros Jánosné készítette fel. Bárczi Gergő 7.d osztályos tanuló szintén a II. helyen végzett. Ő
Fejesné Csűrös Kinga tanítványa. Burkovits Dóra 5.b a III. lett. Őt Lengyel
Lászlóné készítette fel. A legjobbak
mehetnek Szolnokra az országos fordulóra, bízva abban, hogy a tavaly elhozott vándor- kupát, mely az első helyezettnek jár, az idén is visszahozhatják.

Az iskolában bevezetett kompetencia
alapú oktatás érdekes színfolt az oktatás módszertani palettáján. Alkalmazóiban, s az iskola vezetőségében felmerült az igény egy újszerű, játékosabb
verseny megszervezésére, mely az
„Okos(k)odjunk” nevet kapta. Szerepről, Hajdúböszörményről, Debrecenből
és Nádudvarról érkeztek a 4., 5. és 6.
évfolyamos versenyzők. A négy fős
csapatok írásban és szóban is jeleskedhettek.
A negyedik évfolyamosok két csapattal is megmérették magukat, s a IV.
és V. helyezést érték el. Ötödik évfolyamon Cseh Sándor, Kiss Martin, Nyikos Alexandra és Szathmári Bettina négyese az első helyen végzett. Hatodik
évfolyamon Kiss Barbara, Pavalacs Renáta, Szombati Szabina és Török Viktor
csapata a II. helyen végzett. Mindkét
csapatot Majoros Jánosné készítette fel.
Boros Dávid, Czibere Bence, Czibere
Gábor és Hegedüs Csilla csapata végzett a képzeletbeli dobogó harmadik fokán. Őket Kohári István készítette fel a
versenyre.
Szöveg és fotó: Varga Ildikó

Töprengő gyerekek: mi lehet a megoldás?

Jelentkezés az emelt
óraszámú képzésre
A 2009/10-es tanévben is szervez
emelt óraszámú képzést a Kövy Sándor
Általános Iskola. A mostani tanévhez
hasonlóan angol, német vagy matematika tantárgyakból lehet a magasabb
óraszámú képzést választani. Ez idegen
nyelvből heti 5, matematikából heti 6
órát jelent. Jelentkezni az osztályfőnököknél lehet március 30-ig. A tanulók
kiválasztása írásbeli tudásszintmérők
alapján történik. A feladatlapokat egységesen április 6-án hétfőn 14 órától írhatják meg a jelentkezők. Akik beteg-

ség vagy más indok miatt nem tudnak
megjelenni ezen a napon, április 15-én
szintén 14 órától pótolhatják. Szintén
részt vehetnek a pótlólagos tudásszintfelmérőn azok a tanulók, akik úgy döntöttek, hogy másik tantárgyból választanak emelt óraszámú képzést, mint
amelyiknek a feladatlapját már kitöltötték.
A tanulók eredményei alapján április
22-ig elkészül a felvételizők rangsora.
A végleges osztálycsoportokat május 5én függesztik ki.
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Hivatása és hobbija a főzés
Beszélgetés a szakácsolimpiát is megjárt Gonda Attilával
Gonda Attila – Nádudvar szülötte fiatal kora ellenére már mesterszakács,
a hajdúszoboszlói Hotel Silver séfje. Az
elmúlt tíz év alatt számos rangos hazai
versenyen indult s végzett dobogós helyen. A debreceni regionális csapattal
2006-ban kijutott Luxemburgba a Culinary World Cup-ra, azaz a szakács világbajnokságra, de részt vett a tavaly
Erfurtban megrendezett szakácsolimpián is.
– Kijelenthetjük, amióta világ a világ, a főzés, a családi tűzhely őrzése
mindig is a nők feladata volt, s a férfiak
legfeljebb akkor készítettek el egy-egy
ízletes fogást, ha éppen kedvük volt
hozzá. Ehhez képest ma a mesterszakácsok többsége férfi…
– Ez így igaz, hiszen Magyarországon valóban nem túl gyakran hallunk
női séfről, de szerencsére a környező
országokban egyre több a sikeres, elismert női szakács. Azt gondolom, ebben
a szakmában sokkal nehezebben boldogulnak a gyengébb nem képviselői, kétszer annyit kell teljesíteniük, hogy felküzdjék magukat a ranglétrán. Megnehezíti a helyzetüket, hogy nem fogadják be igazából őket a férfiak, egyfajta kirekesztettség érvényesül velük
szemben. S egyáltalán nem azért, mert
nem megfelelők a készségeik, képességeik, sokkal inkább azért, mert egy nő
pszichésen nem biztos, hogy képes
megbirkózni a konyhai-szállodai mindennapok nehézségeivel, a háttérben
lévő feszültségekkel. Ez igen összetett
munka, nem elég jól főzni, irányítani
kell az alkalmazottakat, meg kell rendelni az alapanyagokat, össze kell állítani a menüsort a vendégek igényeihez
igazítva. Sok ember összehangolt munkájának eredménye, mire az étel a vendég elé kerül. Én szívesen dolgozom
nőkkel, de ha választani lehet – s most
nem a hímsovinizmus, hanem a tapasztalat beszél belőlem – mégis inkább
férfi szakácsot veszek fel. Elismerem,
hogy a hölgyek közül is sokan jól főznek, például a feleségem is, mégis többnyire én főzök otthon. Ennek legfőbb
oka, hogy – részben a sokéves rutinnak
köszönhetően – gyorsabban készítek el
egy ételt, így több időnk jut egymásra.
Szerencsés embernek tartom magam,
hiszen a hivatásom a hobbim, s ha
mondjuk csak este nyolckor érek haza,
akkor sem okoz gondot, hogy összeüssek valami finomságot a családnak. Ha

Gonda Attila mesterszakács érmei „társaságában”
újra kezdhetném, ugyanezt csinálnám.
Dacára annak, hogy ugye ez a munka
rengeteg lemondással jár, gyakorlatilag
nincsenek ünnepnapok, amikor más jól
érzi magát, mi akkor dolgozunk legtöbbet.
– Oklevelek, elismerések, serlegek
tömkelege díszíti az irodád falát, polcait. Melyek voltak pályád eddigi legfőbb mérföldkövei a konyhaművészeti
versenyek tekintetében?
– A megmérettetések sora éppen tíz
éve indult. Akkoriban a debreceni Városháza étteremben dolgoztam az általam nagyra becsült séf, Boros László
mellett, aki tulajdonképpen a tudtom
nélkül nevezett be életem első versenyére, melynek helyszíne az Aranybika
Hotel volt. Annak ellenére, hogy nem
bíztam még eléggé magamban, ezüstérmes lettem. A következő évben, felbuzdulva a szép eredményen, beneveztem
a győri szakácsversenyre (Chef 2000
Győr országos hidegkonyhai kiállítás és
verseny), ahol szintén második helyen
végeztem, és külön díjat is kaptam. Egy
év múlva, 2001-ben a jelenlegi munkahelyemre kerültem helyettes séfnek,
majd alig egy fél év múlva én lettem a
Hotel Silver főszakácsa; márciusban
lesz 8 éve, hogy a szállodában dolgo-

zom. Utána néhány évet kihagytam,
majd újra elindultam a megmérettetéseken. 2005 óta folyamatosan versenyzem, aranyérmes lettem 2005-ben a
miskolci hidegkonyhai versenyen,
ugyanúgy, mint a következő évben a
hajdúszoboszlóin, majd Budapesten,
2007-ben a testvérvárosok mesterszakácsainak vetélkedőjén. Ezeken több
kategóriában lehet indulni, én mindig
az A-ra jelentkezem, bár ez a legnehezebb, hiszen itt egy 8 személyes dísztálat, 3 hideg, 3 meleg előételt kell elkészíteni, s mindezt hidegen tálalva. Tehát
sok hazai versenyen vettem részt, majd
bekerültem a debreceni regionális csapatba, akikkel kijutottunk a luxemburgi
világbajnokságra (2006 Luxemburg
Culinary World Cup), ahonnan ezüstéremmel tértünk vissza. Ezt követően a
szakácsolimpián (2008 IKA Erfurt)
mértük össze tudásunkat 51 ország legjobb szakácsaival, ahol csapatban bronzot szereztünk, egyéniben ezüstöt hoztam haza. Büszke vagyok arra, hogy
2006-ban a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Mesterszakács címet
adományozott nekem, s hogy munkámat a következő évben miniszteri kitüntetéssel is elismerték.
Szöveg és fotó: Hassó Adrienn

Kövys diákok versenyeredményei
A Kóderné Nyelviskola „Nebuló”
idegen nyelvi versenyén, melyen Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye tanulói mérhették össze nyelvtudásukat, négy nyolcadikos tanuló
szerzett sikeres szóbeli alapfokú nyelvvizsgát. Németből Nagy Petra és Nagy
Adrienn 8.b osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk Cziberéné Nagy Katalin.
Angolból Urbán Petra 8.b és Varga Dávid 8.c osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk Fejesné Csűrös Kinga. Ugyanezen versenyen az írásbeli és szóbeli
forduló után összesített rangsor készült. Nagy Petra az I. helyen, Nagy
Adrienn a III. helyen, Urbán Petra a VI.

helyen, míg Varga Dávid a VIII. helyen
végzett.
A „Csapókerti napok” megyei nyelvi
versenyen Elek Zsófia 8.c osztályos tanuló II. helyezést ért el. Felkészítő tanára Cziberéné Nagy Katalin.
Február a sport területén is bővelkedett eredményekben. A február 14-én
Békésen megrendezett aerobik diákolimpia első fordulóján sportaerobik kategóriában az első osztályosok csapata
ezüstérmet nyert: Gali Borbála, Rácz
Annamária, Baráth Petra és Csontos
Petra. László Klaudia, Bonczás Flóra és
Karacs Petra trioja a IV., míg Ádám
Anett, Böszörményi Fanni és Burkovits

Dóra triója az V. helyen végzett. Szintén V. lett a Szabó Dorina-Erdei Ilona
páros. Csoport kategóriában Boldizsár
Niké, Bonczás Flóra, Ádám Anett, Karacs Petra, László Klaudia, Pinczési
Anna, Szilágyi Zita csapata a VI. helyen végzett. A gyerekek edzője Tóth
Míra és Gere Csaba.
A DSE 7-8. osztályos csapata step
kategoriában a dobogó legfelső fokára
állhatott. Az aranyérmes csapat tagjai:
Kiss Rebeka, Szegedi Lilla, Urbán
Petra, Csákó Petra, Kovács Renáta és
Sárközi Bianka. A lányokat Örvendi
Sándorné készítette fel a versenyre.
Varga Ildikó
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A víz világnapja:
március 22.
A világnapok olyan hétköznapi ünnepek, amikor az emberiség számára
fontos dolgokra irányul a figyelem. A
víz világnapjának megünneplését az
1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték.
Ennek hatására 1993-ban az Egyesült
Nemzetek Szövetsége (ENSZ) március
22-ét nyilvánította e nappá, felhívva a
kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére
életünkben. Ezt azért tették, mert tudták, az édesvízkészletek minőségének
megőrzése az addigiaknál több figyelmet, és közös cselekvést kíván meg.
Cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét.
Az ENSZ közgyűlése a 2005-2015.
közötti időszakot a ”Víz az életért” cselekvés évtizedének nyilvánította, amely
kiváló lehetőséget biztosít a problémák
nagyságának kiemelésére, és az érdekeltek összefogására a megfelelő megoldások megtalálása érdekében.
A világszervezet célként határozta
meg, hogy a jövő évtized közepére a
tiszta vizet ma még nélkülöző fejlődő
világbeli lakosságnak több mint fele
rendes ivóvízhez juthasson. A feladat
óriási: az ENSZ felmérése szerint az
ivóvízellátás és a szennyvízelvezetési
gondok teljes körű megoldásához több
ezermilliárd dollárnyi beruházásra
lenne szükség a világon. A legnagyobb
problémát a Szaharától délre fekvő országok helyzete jelenti, a legnépesebb
államokban, Indiában és Kínában jobban felkészültek az ellátási gondok kivédésére. Kína például több milliárd
dollárt költ a következő tíz évben arra,
hogy ivóvízzel lássa el azt a 300 millió
vidéki lakost, akik vízhiánnyal küzdenek, nem jutnak tiszta ivóvízhez. (A világ vízfogyasztásának 74 százalékát a
mezőgazdaság, 18 százalékát az ipar, 8
százalékát a közművek használják fel.)
Az édesvízkészletek kiaknázhatósága
és minőségének megőrzése hosszú távon széles nemzetközi együttműködést
igényel. Jelenleg a Föld egymilliárd lakója nem jut egészséges ivóvízhez (több
mint kétszer ennyi ember lakóhelyén
nincs megfelelő szennyvíztisztítás),
2025-ben pedig már az emberiség kétharmadát fenyegeti majd ez a veszély.
A Földet a rajta található víz nagy tömege miatt Kék Bolygónak is nevezzük,
felszínének 75%-át borítja víz. Ennek a
víztömegnek kb. 97%-a óceán és tenger,
és csak alig 3%-a édesvíz. Az édesvíz
80%-a is hó és jég formájában van jelen.
A teljes édesvízkincs alig 1%-a használható fel emberi fogyasztásra.
Hazánkban a vizek, vízkészletek az
állam tulajdonában vannak, így ezeknek
védelmi tevékenységét a tulajdonosi pozíció erősíti. A legfontosabb szabályozást ezért törvény írja elő. A vízvédelemre vonatkozó alapvető szabályokat a
környezetvédelmi (1976. évi IL tv.) és
a vízügyi (1964. évi IV. tv.) törvény tartalmazza. Ezek alapvető szabályként írják elő, hogy a vizeket védeni kell minden olyan behatástól, ami a vízkészlet
mennyiségére és minőségére káros,
azaz amely a víz fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait, természetes minőségét és természetes tisztuló képességét hátrányosan megváltoztatja.
Boros Erika
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Utánpótlás-sikerek a Főnix-kupán

Kiváló kézis rajt
Kiválóan kezdték a tavaszi szezont városunk NB II-es kézilabda
csapatai. A hölgyek egy héttel korábban rajtoltak, s két meccsen három pontot szereztek. Az első tavaszi fellépésen a Mátészalka
vendéglátójaként 11-7-es első félidő után 24-20-ra nyertek. A legjobb góllövők Szilágyi Ildikó (12)
és Zoványi Szilvia (5) voltak. Ezt
követte a Yoshy Trans Jászszentandrás elleni idegenbeli derbi,
amely végig nagy csatát hozott, s
végül értékes döntetlennel zárult.
A vége 16-15-ös vezetést követően
24-24 lett, a legtöbb gólt Szilágyi
Mónika (8), Lajtos Boglárka (6) és
Lőrinczi Réka (4) érték el.
Férfi csapatunk Mátészalkán
kezdte az idényt, s nem is akárhogyan, hiszen 17-15-ös félidei vezetést követően 35-31-re diadalmaskodtak. A legjobb gólvágók
Kovács II. Zsolt (8), Balogh Szabolcs (8), és Csébi Zoltán (7) voltak, de a győzelemhez Hegedűs
Gábor brilliáns védései is kellettek.

A lányok bronzéremnek örülhettek
Szép sikereket értek el a II. Főnixkupa utánpótlás kézilabda tornán városunk fiú és leány csapatai. A Debrecenben megrendezett, összesen 99 csapatot
felvonultató nemzetközi viadalon hazánk szinte minden régiójából érkeztek
csapatok, köztük a legjelentősebb utánpótlás nevelő egyesületekből. Így itt
volt a Fradi, a Szeged, a Vasas, a Győr,
a Szekszárd, a Szombathely, a Békéscsaba, a Gyöngyös, az Eger, a Nyíregyháza utánpótlásgárdái mellett természetesen megyénk számos együttese is. Így
a rendező Debreceni SC-SI mellett
Debrecenből a DEAC, a DVSC, míg vidékről a Balmazújváros, a Hajdúnánás,
a Berettyóújfalu, a Hajdúböszörmény,
no és a Nádudvar is több csapattal. De
voltak itt résztvevők Szlovákiából és
Romániából is.
A lányoknál hat korcsoportban 66

társaság harcolt a minél jobb helyezésekért, míg a fiúknál öt korcsoportban
33 gárda próbált szerencsét. E népes
mezőnynek köszönhetően a Főnix-kupa
az ország legnagyobb utánpótlás tornájává nőtte ki magát, így külön öröm
csapataink remek helytállása. Közülük
a legjobban az 1993-as születésű lányok
szerepeltek, akik a rendkívül előkelőnek számító 3. helyet szerezték meg a
győztes Győri Audi ETO KC és a házigazda DSC-SI mögött. A bronzérem értékét nagyban növeli, hogy míg az ellenfeleknél minden játékos a korosztálynak megfelelő volt, addig a Vida
Gergő által irányított társaságnál többségben voltak az 1994-es és 1995-ös
csapattagok. A bronzérem mellett ráadásul a legjobb kapusnak járó díj is
Nádudvarra került, köszönhetően az
1995-ös születésű Juhász Felíciának,

aki „kivédte az ellenfelek szemét is”, s
ezzel oroszlánrészt vállalt a sikerből.
Érdekességként említhető, hogy a nádudvari Hornyák Lajos által irányított
győriek kizárólag annak köszönhették a
kupagyőzelmüket, hogy a nádudvari lányok hatalmas csatában egy góllal megverték a Debreceni SC-SI gárdáját.
Nem sok hiányzott az érmes helyezéshez az 1994-es születésű fiúknak
sem, akik végül a dobogóról épphogy
lecsúszva végül a 4. helyen végeztek. A
csapat két vezéregyénisége a gólkirályi
címet begyűjtő Minegász Csaba, valamint a legjobb kapusnak megválasztott
Modrovics Krisztián lett. S hogy ne maradjanak érem nélkül a fiúk sem, az
1993-as korosztályban három nádudvari srác, Nagy Ádám, Csébi Dávid és
Virágh Zsolt a DSC-SI csapatának tagjaként kupagyőzelmet ünnepelhettek.

Bizakodva kezdik a tavaszt a focisták
Véget ért a hosszúra nyúlt téli pihenő, március 14-én megkezdődik a focisták számára a tavaszi szezon. Csapatunk az 5. helyről folytathatja a megyei
II. osztályú bajnokságot.
– Január 15-én kezdtük meg a felkészülést, s hetente 4-5 tréninget tartottunk – ismertette a felkészülésük menetét Szkupi Tibor edző. – Kizárólag
szabadtéri edzéseink voltak, akadt,
hogy szombaton és vasárnap is gyako-

pontot szereztek. Ha most nem ragadnak be a rajtnál, akkor akár előrébb is
léphetnek a tabellán, hiszen meglehetősen tömör a mezőny, s jelenleg csupán
négy pontos a hátrányuk a második helyezettel szemben, míg a dobogótól
mindössze egy pont választja el a társaságot. A sorsolás folytán öt idegenbeli
fellépés mellett hat alkalommal játszik
hazai környezetben az együttes, s ez is
növelheti az előrelépés esélyét.
Szkupi Tibor bizakodó

A focisták tavaszi menetrendje
Március 14., 14.30: Nádudvar–Tiszacsege
Március 21., 15.00: Egyek–Nádudvar
Március 28., 15.00: Nádudvar–Nyíracsád
Április 5., 15.30: H.-böszörmény II.–
Nádudvar
Április 11., 15.30: Nádudvar–Hajdúhadház
Április 18., 16.00: Józsa–Nádudvar
Április 25., 16.00: Nádudvar–Vámospércs
Május 2., 16.30: Nádudvar–Görbeháza
Május 10., 16.30: Mikepércs–Nádudvar
Május 16., 17.00: Nádudvar–Fülöp
Május 24., 17.00: Nyírábrány–Nádudvar

roltunk, ám edzőmeccset egyet sem játszottunk. A játékosok emellett kivétel
nélkül szerepeltek a városi teremfocibajnokságban is. A játékos-keretünkben
nem történt változás, senki nem távozott, vagy hagyta abba a futballt, s nem
is érkezett senki, így összeszokott garnitúrával kezdhetjük a szezont – tekintett előre Szkupi Tibor, aki a bajnoki
folytatással kapcsolatban elmondta,
hogy bízik a sikeres szereplésben, s az
őszivel ellentétes jó rajtban. Akkor
ugyanis az első öt meccsen csupán 3

A bajnokság állása
1. H.-böszörm. II. 11
2. Nyírábrány
11
3. Józsa
11
4. Nyíracsád
11
5. Nádudvar
11
6. Tiszacsege
11
7. Fülöp
11
8. Mikepércs
11
9. Hajdúhadház 11
10. Görbeháza
11
11. Vámospércs 11
12. Egyek
11

8
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2

2
2
2
2
1
3
2
2
4
4
2
2

1
3
4
4
5
4
5
5
4
4
6
7

46–20
38–26
25–21
31–28
22–22
27–22
28–34
19–31
18–20
19–27
15–33
28–32

26
20
17
17
16
15
14
14
13
13
11
8

Kupagyőzelem
A megyei, illetve az NB II-es játékosokból verbuvált férfi kézilabda csapatunk sikerével zárult az idei Hajdú-kupa
felkészülési kézilabdatorna, amelyen a
mieink mellett a DKSE II., a Hajdúböszörményi Bocskai és a Berettyó MSE
vett részt. A kupagyőzelmet végül veretlenül, négy győzelemmel és két döntetlennel sikerült begyűjteni. Üröm az
örömben, hogy a második fordulóban
Vida Gergő Achilles-ínszakadást szenvedett, s meg kellett műteni.

Hírek
a sakkozókról
Négy újabb játéknapot hagytak
hátuk mögött januárban és februárban NB II-es sakkozóink a Tóth
László csoportban. Ezeken csapatunk javuló produkciót nyújtva
19,5 ponttal gyarapodott, ám ez továbbra is csak a tabella utolsó helyéhez elegendő.
Sorrendben a Maróczy SE ellen
8,5-3,5-re, míg a Szentes, majd a
Hódmezővásárhely ellen egyaránt
7-5-re kapott ki a társaság, végül a
Kecskemét vendégeként 6-6-os
döntetlennel zárult a találkozó. A
megyei bajnokságban szereplő csapatunk ez idő alatt a D. Betű SE ellen ért el 5-5-ös döntetlent, amivel
a tízcsapatos tabellán a 9. helyet
foglalja el.
A sakkozókhoz kapcsolódó hír,
miszerint a Nádudvaron megrendezett megyei diákolimpiai csapatbajnokságon az alsós fiúk megyei
bajnoki címet szereztek, s ezzel ők
képviselhetik megyénket a Szombathelyen sorra kerülő országos fináléban. A felsős fiúk és lányok
egyaránt ezüstérmes helyen zárták
a viadalt.
Cikkek és fotók: Faragó László
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Hív és vár
a Tormay Cécile Kör
A Tormay Cécile Kör örömmel hívja
és szeretettel várja az érdeklődőket,
hogy lépjenek soraink közé! Célunk az
írónő és a Napkelet folyóirat rehabilitálása. Összejöveteleinket részben a
II. kerületben részben a Pilinszky János
Irodalmi Kávéházban (Bp. V. Váci utca
33., az Erzsébet-híd pesti hídfőjénél)
tartjuk. Örülnénk, ha vidéken is csatlakoznának hozzánk. Tagdíj nincs, előnyök vannak. Érdeklődni lehet: a 0630-513-9299-en vagy a tormaykor@
gmail.com címen. Tormay Cécile honlap: www.geocities.com/tormayc

Ausztriában
síeltek
Sítáborban vett részt január 26. és
31. között a Kövy Sándor Általános Iskola néhány bátor tanulója Géczi Gergő
tanár úr vezetésével. Ausztriában a Petzen sírégióban töltöttek négy napot, s
szerencséjükre nem volt hiány hóból.
Szállásuk egy közeli kisváros, St. Kanzian szállodájában volt. A rövid idő is
elég volt ahhoz, hogy megismerkedjenek a síelés minden szépségével. A kisebb-nagyobb esésekre, melyek szintén
a tanulás részei, talán már senki sem
emlékszik. A pálya kezdőknek és középhaladóknak is kiváló lehetőséget
nyújtott a gyakorlásra. Az utolsó napon
már mindenki ügyesen, bátran siklott le.
Varga Ildikó

Márciusi programok
a művelődési központban
Március 10-én (kedden) 17 órától a kiállítótérben Ácsolt bútorok a Kárpátmedencében címmel Makoldi Sándor
festőművész, néprajzkutató kiál- lítása. Közreműködik: az Uti zenekar.
A kiállítás látogatható: április 14-ig
Március 13-án a debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ szervezésében 14
órától: a Megyejárás című rendezvénysorozat szereplője: Nádudvar.
Bemutatkoznak városunk művészeti
közösségei, Nádudvart reprezentáló
kiállítás nyílik. Közben: kézművesbemutatók, kézműves-foglalkozások
várják az érdeklődőket, látogatókat. A
belépés díjtalan! (Helyszín: Debrecen, Bem tér 19.)
Március 14-én (szombaton) 10-től 12
óráig a szakköriben Ünnepi JátékTár-Ház: kötélverés és kokárdakészítés. A belépés díjtalan!
Nemzeti ünnepünk alkalmából az
1848/49-es forradalom és szabadságharc 161. évfordulója tiszteletére
március 15-én (vasárnap) délelőtt városi ünnepség. Városi kitüntetések
adományozása. Koszorúzás a ’48-as
emlékműnél.
Március 19-én (csütörtök) 14 órától a
tanácsteremben a hajdúszoboszlói
Igazgyöngy Közhasznú Egyesület
szervezésében Tegyünk az egészségünkért címmel masszázs, állapotfelmérés, kezelések.
Március 19-én (csütörtök) 17 órától a
színházteremben az Alapfokú Művészeti Iskola Tavaszi növendék hangversenye és táncbemutatója. A belépés díjtalan!
Március 25-én (szerdán) 10 órától a
színházteremben a Maszk Társulat
bemutatja A várkastély titka című
gyermek bábelőadását. Belépődíj:
350 Ft.
Március 29-én (vasárnap) 19 órától Neil

Kóstoló a téli sportból
(Fotó: Magánarchívum)

SPÍLER
Színes, angol film.
Szereplők: Gerard Butler,
Thandie Newton, Jeremy Piven
(Korhatár: 16 év alatt szülői felügyelet
mellett!)
20-21. péntek, szombat, 19 óra:
A CSAJOK HÁBORÚJA
Színes, amerikai romantikus vígjáték.
Szereplők: Anne Hathaway,
Kate Hudson, Candice Bergen
(Korhatár: 12 év alatt szülői felügyelet
mellett!)

Simon: Mezítláb a parkban – vígjáték
két felvonásban – 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 rémültem észleli a sivár körülményeket. Az estnek
több tanulságos következménye van!
A mama viszont Velasco lakásában
tölti az éjszakát… Jegyek kaphatók a
művelődési központ portáján: 2500
Ft-os áron!
Április 4-én (szombaton) 10-től 12 óráig
a szakköriben Játék-Tár-Ház: tojásírás. A belépés díjtalan!
Április 9-én (csütörtökön), 18 órától a
Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és
Jövője Alapítvány rendezésében Galánfi András előadóművész mutatja
be Mostan színes tintákról álmodom
című műsorát a tanácsteremben.

Művészeti Iskola tánctagozatos tanulói.
A program bállal zárul. Az élőzenét
a kabai Old Boys zenekar biztosítja.
A belépés díjtalan.
A vacsoraigényeket március 27-én
(pénteken) 12 óráig lehet bejelenteni
2500 Ft/fő befizetése ellenében Boros
Erikánál a városháza 9. számú szobájában.

Nádudvar lesz a házigazda

Nemes Sándor és felesége, Varga Róza
január 17- én ünnepelték
50. házassági évfordulójukat.
A jeles alkalomból sok szeretettel
köszöntik őket gyerekeik, unokáik.

A megye legnagyobb és legerősebb
gyermekszervezete jött létre Nagyrábé,
Földes, Biharnagybajom, Szerep, Sáp,
Bihartorda, Sárrétudvari és Nádudvar
általános iskoláinak közreműködésével
2008-ban „ Lurkónia” néven. A „tagköztársaságok” három havonta váltva
szervezik a sárréti kamasz unió programjait. Március-április-május hónapokban Nádudvar lesz a házigazda. A
tervezett térségi programokra a környező iskolákat is meghívják. Az előző
házigazda, Sáp átadja Lurkónia vándorzászlaját, s ezzel kezdetét veszi a
három hónapos rendezvénysorozat,
melynek tervezett programjai a következők: képeslaptervező verseny általá-

MÁRCIUSI
MOZIMŰSOR
13-14. péntek, szombat 19 óra

Vállalkozók találkozója és bálja
Második alkalommal rendezik meg
Nádudvaron a helyi vállalkozók találkozóját. Minden vállalkozót és családtagjait tisztelettel hívják és várják a
szervezők az Ady Endre Művelődési
Központ színháztermébe, április 4-én
(szombaton) 19 órától.
Program: köszöntőt mond Beke Imre
polgármester, fellépnek az Alapfokú
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nos iskolások részére, melynek témája
a húsvét, beadási határideje április 3.
Értékelés és díjazás három korcsoportban április 24-én. Megyei Varázsceruza
helyesírási verseny április 24-én.
Sportverseny 5-8. évfolyamos fiúk és
lányok számára kézilabda sportágban
illetve fiúk részére kispályás foci. Családi ügyességi verseny a környező települések és Nádudvar vállalkozó kedvű
családjai részére. Május 23-án a pünkösdi királyválasztással egybekötött
zárónap a városi fürdőben és a horgásztó partján.
A rendezvényekről részletes program készül, melyekre minden kicsi és
nagy érdeklődőt szeretettel várnak.

Anne Hathaway (Fotó: Archívum)
27. péntek 19 óra
és 28 szombat 17 és 19 óra:
CINCIN LOVAG
Színes, szinkronizált családi rajzfilm.
(Korhatár nélkül.)
Jegyár: 400 Ft.

DARÁNYI
FERENCNEK
60. születésnapja
alkalmából
hosszú,
boldog életet
kíván
sok szeretettel
a családja.
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