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Kulturális jubileumok
Huszonöt évvel ezelőtt adták át az
Ady Endre Általános Művelődési
Központ mai épületét, amely egyes
szakértők szerint célszerűbbre sikerült, mint az egykori debreceni Kölcsey művelődési központ, ez utóbbiban voltak haszontalan (vagy nehezen használható) terek. A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője
Alapítvány pedig az idén tíz éves, a
két jubileumot közösen, gálaesten
ünnepelte a művelődés szentélye és az
alapítvány.

Ára: 99 Ft

Lakossági
fórum
Nádudvar önkormányzata az Európai
Uniós támogatással megvalósuló szennyvízcsatorna-hálózat beruházással kapcsolatosan november 27-én 17 órától lakossági fórumot tart az Ady Endre Általános Művelődési Központ színháztermében.
Napirendi pont: a nádudvari szennyvízcsatorna – hálózat fejlesztés III.
üteme. A fórumon részt vesz Beke Imre
polgármester, Dr. Danka József, a Nádudvari Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat elnöke és Ludman Lajos, a Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője.
A lakossági fórumra ezúton is tisztelettel meghívok minden kedves érdeklődőt.
Beke Imre polgármester

A november 14-ei ünnepi este kiállítás-megnyitóval vette kezdetét. Miután
az igazgató Baranyai Etelka köszöntötte

Ingyen oltanak
Baranyai Etelka igazgató átvette a miniszteri elismerő oklevelet
Csontos János országgyűlési képviselőtől

A kiállítást Bauer Ferenc
egykori igazgató nyitotta meg
a szép számú közönséget, az egykori
igazgató, a Budapesten élő Bauer Ferenc nyitotta meg a sok emlékezetes
régi pillanatot megörökítő fotó- és dokumentumtárlatot. Bauer Ferenc felemlegette, hogy az épület megépítésének
tervét 1977-től kezdték „dajkálni”, s hét
év kellett ahhoz, hogy megvalósuljon az
intézmény, amelyről többen elmondták
– nyugati látogatók is – náluk sem alkalmasabbak és színvonalasabbak az
efféle intézmények.
Már a teremben, Csontos János országgyűlési képviselő (úgy is, mint

népművelő) visszaemlékezett az egykori vályogfalú épületre, amely valamikor otthont adott a kulturális programoknak. Az azt felváltó modern
épületet 80 millió forintból sikerült
megvalósítani. Átadta Baranyai Etelka
igazgatónak Hiller István miniszter elismerő oklevelét, s azt is megtudtuk,
hogy a minisztérium illetékes főosztálya 250 ezer forintot utal át a nevezetes alkalomból az intézménynek.
Az alapítvány tíz esztendejének főbb
állomásaira Barna Sándorné kuratóriumi elnök emlékezett. Csontos János és
Bauer Ferenc bejelentették: 50-50 ezer
forinttal, személyes adományukkal támogatják az alapítvány működését.
A gála Polgár Csaba, nádudvari származású színművész előadásával kezdődött, a művész Örkény István egy szatirikus írását adta elő. A műsort három
blokk alkotta: felléptek a zenetanárok
és tanítványaik, láttunk néptáncot (a koreográfiák között a rekonstruált régi
nádudvari félfordulóst is), hallhattunk
csodaszép népzenét, s a modern- és a
menettánc szerelmesei is bemutathatták
felkészültségüket.

Dr. Sutus Lenke

Szépkorúak
szép napja
Barna Sándorné az alapítvány
tíz eszesztendejéről beszélt
Az est a grandiózus méretű ünnepi
torta felvágásával és szerény, de szíves
vendéglátással ért véget.
Erdei Sándor

Megemlékeztünk a halottainkról
Mindszentek és a halottak napja a
megemlékezés ünnepe, amikor megszépülnek mindenütt a temetők. A
halottak napja keresztény ünnep.
Már az ókori Rómában is létezett
feralia néven. A katolikus egyház először 998-ban ünnepelte. Szent Odiló

clunyi apát kezdeményezése volt, hogy
a Mindenszentek napja után, amely
az üdvözült lelkekre emlékezik, emlékezzenek meg valamennyi elhunyt hívőről is. Az ünnep a 11. században terjedt el széles körben a clunyi bencések
hatására, a 14. században vált hivatalossá.

A térítésköteles védőoltások esetében (például: kullancs encephalitis, tüdőgyulladás, vényre felírt influenza elleni) a rendelet szerint a beadó orvos
díjat kérhet, mely azonban nem haladhatja meg a védőoltás páciens által fizetett térítési díját. Például a H1N1 ellenes Fluval P térítési díja 1930 Ft, így
a beadó orvos maximum 1930 forintot
kérhet a beadásért. A nádudvari háziorvosok azonban úgy döntöttek, hogy az
előző évek gyakorlatához híven ebben
az évben sem kérnek egyetlen térítésköteles védőoltás beadásáért sem külön
díjat, ingyen adják be azokat.

Ahogyan a szép vers mondja: „Halottja van mindannyiunknak, / Hisz
percről-percre temetünk, / Vesztett remény mindenik percünk / És gyászmenet az életünk. / Sírhantolunk, gyászolunk mindig, / Temetkező szolgák
vagyunk! / Dobjuk el a tettető álcát: /
Ma gyásznap van, ma sírhatunk.”

November negyedikén tartották a
Szociális Szolgáltató Központban az
idősek világnapját. Nagyné Böszörményi Anita gyermekjóléti szolgálatvezető ünnepi beszédét követően Juhász
Sándor, az Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke köszöntötte az ünnepelteket. Az ízletes vacsora után a város nyugdíjasait valamint a Bihardancsházáról és Tetétlenről érkezett
szépkorúakat a hagyományokhoz híven
az óvodások és a központ dolgozói különböző műsorokkal lepték meg a vendégeket. A zenés-táncos mulatság közben tombolasorsolás volt, szinte
mindenki nyert valamit az értékes ajándékok közül. Aki nem nyert az sem
ment haza üres kézzel, minden ünnepelt ajándékba kapott egy Nádudvar
története című könyvet.
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Lényeges kérdésekben döntöttek a képviselők
A képviselő-testület október 8-án
rendkívüli ülést tartott. A város szennyvízelvezető rendszerének valamint
szennyvíztisztító-telepének fejlesztése
megnevezésű KEOP – 7.1.2.0 – 2008 –
0237 számú pályázati kiírás keretében a
vízjogi engedélyezési és kiviteli tervek
készítésének közbeszerzési ajánlattételi
felhívás kiírását tárgyalta első napirendi
pontként a testület. Antal József közbeszerzési szakértő a képviselők kérdésére
vázolta a közbeszerzés ütemtervét és időrendjét. A testület az ajánlattételi felhívást elfogadta.
2. napirendi pont: A fenti pályázati kiírás keretében a részletes megvalósíthatósági tanulmány és a költséghaszon
elemzési szervezet kiválasztására kiírt
ajánlati felhívást tárgyalta meg a testület.
Ez a beszerzés az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján nem esik a
közbeszerzés körébe. A testület több gazdasági társaságot hívott fel ajánlattételre.
3. A Kabai Zöldipari Klaszter Kft. közös önkormányzati gáz beszerzésre irányuló szindikátusi szerződés tervezetét
tárgyalta a testület. A szerződés értelmében a Sárrét és környéke települései
egyeztetnék össze földgáz-beszerzésüket. A közösen kiírt közbeszerzési eljárás
nyertesével a települések egyenként az
általuk igényelt földgázmennyiség szállítására szerződnének – a közösen kialkudott árelőnyt biztosítva maguknak. A
képviselők támogatták a szerződéshez
csatlakozást, abban az esetben, ha valamennyi település aláírja a szerződést.
4. A testület a TIGÁZ–DSO vételi
ajánlatát vitatta meg. Az ajánlat szerint a
kft. az önkormányzat tulajdonában levő
5.242 méter hosszú gázvezetékrendszert
vásárolná meg. A testület nem zárkózott
el az önkormányzati vagyon ezen elemének eladásától, de arra hatalmazta fel a
polgármestert, hogy az ajánlott árnál magasabbat érjen el a tárgyalások során.
5. Az Ady Endre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítást tárgyalták meg a képviselők. A Minősítő Bizottság ajánlása szerint minden
az Alapfokú Művészeti Iskolában oktatott tantárgyat meg kell jeleníteni az intézmény alapító okiratában. A módosítás
létszám- és költségváltozással nem jár.
Az újonnan oktatott szakok: népi ének,
népi hegedű, népi bőgő. A testület az alapító okiratot módosította.
6. Az Edit Fitness Egyesület kérését
is megtárgyalta a testület. Az egyesület
az elmúlt év versenyei alapján megnyerte a jogot arra, hogy a csehországi
Liberecben november 19. és 22. között
zajló idei UEG Aerobik Európa Bajnokságon hazánkat képviselje. Az egyesület vezetője arra kérte az önkormányzatot, hogy a részvételi költségekhez
támogatással járuljon hozzá. A testület
úgy döntött, hogy az utazás költségeit
fedezi. Az önkormányzat buszát rendelkezésükre bocsátja, fedezi az utazással
összefüggő költségeket valamint a sofőr
napidíját.
„Jobbat, szebbet, emberibbet”
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 53. évfordulójának tiszteletére Nádudvar önkormányzata, a Református
Egyházközség és az Ady Endre Általános Művelődési Központ közös megemlékezésre hívott mindenkit október 23-án
10 órára a Református templomkertben
levő 1956-os emlékkőhöz. A szép szám-

mal megjelent közönség méltósággal
rótta le tiszteletét az ’56-os hősök emléke
előtt.
Beke Imre polgármester ünnepi beszédében kiemelte: a diktatúra nehéz
napjaiban tettek hitet a szabadság mellett
mindazok, akik részt vettek az eseményekben. Jobbat, szebbet, emberibbet
akartak, nem kívántak többé leigázott
nép lenni. Az emberek gondolkodását
szerették volna megváltoztatni, emberségre, együttérzésre és összefogásra tanítani őket. ’56-tal a várakozás és a remény tavasza ébredt újjá a szívekben. Az
emberek elviselhetőbb társadalmi berendezkedést akartak, jövőt, ami biztatja
őket a többre, szebbre, jobbra. 1956
gyors és máig ható sikerének titka, hogy
hiányzott belőle az intézményesített
megtorlás. Összefogás uralta az emberek
lelkét s szívét, a rommá lőtt házak mögött rend volt. Hős volt, ki hazájáért élt,
halt. 1956 elsődleges üzenete az, hogy
olyan értékrend szerint kell élnünk,
amely életünk és nemzeti történelmünk
bármelyik pillanatában vállalható.

Idén sem maradhatott el az október
23. tiszteletére megrendezett „kegyeleti futás”. A versenyző gyerekeket az
időjárás is segítette. Az évfolyamonként leggyorsabbak fényes éremmel a
nyakukban térhettek haza
(Fotó: Varga Ildikó)
Az ünnepségen Bakota Árpád színművész szavalata idézte meg ’56 októberének hangulatát. Különösen Albert Camus francia írónak, filozófusnak a
forradalomról és a magyarok tanúságtételéről szóló sorai voltak szívbemarkolóak. Az ünnepség zárásaként az önkormányzat, az intézmények, a civil szervezetek képviselői megkoszorúzták az
emlékkövet.
Központosított pénzügyek
A képviselő-testület soron következő ülésére október 29-én került sor.
Beke Imre polgármester ismertette az
előző ülés óta történt eseményeket. A testület a beszámolót elfogadta.
1. A testület Kovács Zsolt egyéni képviselői indítványát tárgyalta a Völgyalj
utcában tapasztaltakról. A testület úgy
döntött, hogy a felmerült adatok alapján
az ügyet átadja a tényállás pontos kiderítése érdekében a szabálysértési hatóságnak.
2. A képviselők az intézmények gazdálkodásának racionalizálását célzó indítványt tárgyalták. Az indítvány értel-

mében a szakmai irányítás továbbra is
marad az intézmények vezetőinél, azonban a munkaügyi adminisztrációs teendők és a pénzügyi ellenőrzés központosítottan a Polgármesteri Hivatalba
integráltan fog történni. A rendszer teljes
kapacitással 2010. január elsejétől fog
működni.
3. A képviselők a Kabai Zöldipari
Klaszter Kft. közös önkormányzati intézményi gázbeszerzésre irányuló szindikátusi szerződéstervezetét tárgyalták.
Az ajánlat szerint a jövő év elejétől június 30-ig tucatnál is több önkormányzat
mintegy 2 millió m3 gáz beszerzésére ír
ki közbeszerzési eljárást. Az ajánlatokat
bíráló bizottság egyik tagja Nádudvar
képviselője lesz. A piaci árnál mintegy
20 százalékkal kevesebbet kíván elérni a
szindikátus. Az éves megtakarítás számított mértéke a költségek levonását követően várhatóan évi 6 millió Ft lesz.
4.A testület a hulladéklerakó-telepre
beszállított hajdúszoboszlói települési
szilárdhulladék lerakási díjáról döntött.
Az elfogadott összegről a határozat kivonatának megküldésével értesítette a testület Hajdúszoboszló önkormányzatát.
5. A testület a temetőrendelet és a szociális ellátásról és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény helyi végrehajtásáról szóló rendeletek módosítását
elfogadta. A helyi környezet- és természetvédelemről szóló rendeletet a testület nem fogadta el.
6. A Polgármesteri Hivatal 2007–
2009. évben végzett munkájáról szóló
beszámolót a képviselő-testület megvitatta. A képviselők az értékelés során elmondták, hogy a beszámoló adatai alapján évről évre emelkedik a megtartott
testületi ülések száma. Ez a hivatali
munka minőségének rovására mehet. A
felmerült problémák megoldására konkrét javaslatokat várnak a szakapparátustól. Ilyen évek óta megoldásra váró gond
a Polgármesteri Hivatal korszerű, a modern követelményeknek megfelelő épületben történő elhelyezése. A testület kérésére felmérésre kerül a testületi
ülésekre készített beszámolók költsége.
A felmérés alapján lehet majd a jövőben
az elektronikus előterjesztés kézbesítés
lehetőségét megvizsgálni és a szükséges
rendszert kidolgozni. A képviselők a hivatal munkatársainak munkáját megköszönve a beszámolót elfogadták.
7. A testület a megüresedett aljegyzői
poszt betöltésére kiírandó pályázat feltételeit megtárgyalta és elfogadta.
8. A szennyvízcsatorna II. ütemének
kiépítése során került sor a Tojásos közben a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésre. Azonban a lakók a közműfejlesztéséhez a rendelkezésre álló adatok
alapján nem járultak hozzá. A testület a
bekerülési költség ismeretében meghatározta, hogy ingatlanonként mekkora öszszeggel kell a fejlesztéshez hozzájárulniuk.
9. Arról is döntött a testület, hogy a
TÁMOP keretében ún. egészségterv elkészítésre kiírt pályázatra beadja a pályázatát. Ezzel is elősegítve Nádudvar lakossága egészségi állapotának felmérését
illetve az egészségi állapot javítását szolgáló intézkedések meghatározását.
A testület elfogadta és megköszönte
Rásó Tibor novemberi tiszteletdíjáról
való lemondását és a Nádudvari Akarat
Sportegyesület működésére történt felajánlását.
Dr. Sós Csaba

Aljegyzői pályázat
Nádudvar Város Önkormányzata a
köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII, törvény 10, § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
ALJEGYZŐI munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama és jellege:
– teljes munkaidős, határozatlan
idejű közszolgálati jogviszony
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
– igazgatásszervezői vagy államés jogtudományi doktori képesítés,
vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
– jogi, vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen közigazgatási
jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés
– legalább kétéves közigazgatási
gyakorlat, 6 hónap próbaidő
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– közigazgatásban (önkormányzatnál) eltöltött gyakorlat
– informatikai ismeretek
Elvárt kompetenciák:
– jó szintű vezetői készség
– jó együttműködési, alkalmazkodási képesség felelősség, megbízhatóság
– megfelelő szóbeli és írásbeli kifejező képesség, pontosság
– jó kommunikációs készség
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
– végzettséget igazoló okiratok
másolatát
– a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések
– adatkezelési nyilatkozat arról,
hogy a pályázat elbírálásában részt
vevők a pályázat tartalmát megismerhetik
– nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen
való tárgyalásához
– nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
Ellátandó feladatok: a jegyző által meghatározott munkaköri leírás
szerint, illetve a jegyző helyettesítése.
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. december 4.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. december 17.
A munkakör legkorábban 2010.
január 1. napjától tölthető be.
A pályázatokat postai úton zárt
borítékban „Aljegyzői munkakör”
megnevezéssel kérjük megküldeni.
Cím: Nádudvar Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 4181
Nádudvar Fő út 119.
A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető Kalmár
Erzsébet címzetes főjegyzőtől. Telefon: 06-54-529-010.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.
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Biblia és új palást ajándékul
Őz Lajos lelkipásztor tíz éve szolgálja a reformátusokat
– Mikor került Nádudvarra lelkipásztornak?
– Az ún. koncessza 1999. augusztus 20án volt, amikor is elfoglalhattam szolgálati
helyemet, azóta munkálkodom a nádudvari
gyülekezetért.
– Ezek szerint tíz éve szolgálja a gyülekezetet. Volt-e ennek kapcsán valamiféle
ünnepség?
– A Nádudvari Református Egyházközség – ahogy az egyházon belül nevezzük –
hálaadó napot tartott az évforduló alkalmából 2009. október 18-án. A hálaadó napon Szabadi Árpád esperes úr szolgált. Köszöntött a korábbi nádudvari lelkipásztor,
Dani László, Arnóth Sándor volt országgyűlési képviselő, Beke Imre polgármester. A gyülekezet részéről Balogh András
gondnok, a presbiterek részéről Lovas Péterné Zsófika néni, az egykori ifjak részéről pedig ifj. Ó Nagy Ferenc köszöntött a
jubileum alkalmából. Ők utóbbiak ketten
tíz évvel ezelőtt is köszöntöttek. Betegágyáról testvéri köszöntését küldte Borsos
László, a gyülekezet volt lelkipásztora a
családjával együtt. Ezt követően megtartottam lelkipásztori beszámolómat az elmúlt tíz év történéseiről, hálát adtam annak
minden áldásáért. Az istentiszteletet követőn két emléktáblát lepleztünk le és áldottunk meg a templom bejáratánál. Ezeken
az elmúlt évszázadokban a gyülekezetben
szolgált lelkipásztorok és gondnokok nevei
szerepelnek, megörökítve őket az utókor
számára is. Együtt való ünneplésünk szeretetvendégséggel ért véget. Öröm volt
megélni, hogy a gyülekezet tagjai szép
számmal adtak hálát velem együtt ünnepelve.
– Kapott ajándékot a jeles alkalomból?
– Tíz éve egy palástot kaptam a gyülekezettől, ami a szolgálat jelképe. A jubileum alkalmából ismét egy palástot kaptam, mintegy szimbólumként arra
vonatkozóan, hogy a régi már megkopott a
sok szolgálat alatt, de az új kísérjen a következő évek folyamán. A presbitérium egy
bőrkötéses Bibliával ajándékozott meg, és
a „RIO”-ban dolgozó munkatársaim is
megleptek.
– Milyen igehelyet választott tíz éve itteni szolgálatának vezérigéjéül?
– „De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd,
szolgálatodat teljesen betöltsd” /2Timóteus
4,+ 5/.
– Milyen a viszony a katolikus és a református egyház között Nádudvaron?
– Lupsa Tamás atya már a harmadik
atya, mióta én lelkipásztor vagyok itt. Vallom, hogy a történelmi egyházaknak közösen, összefogva kell fellépniük. Ennek
egyik eredménye a sok közül az augusztus
20-i újkenyér ünnepe, amikor a református
templomban történik a kenyér megszentelése az atya, megáldása pedig a református
lelkész által. A közös szolgálatot az is mutatja, hogy minden év január végén közös,
ökumenikus imahetet tartunk a kezdeményezésemre.
– Mi az, ami lelkipásztorként örömmel
tölti el az elvégzett munkája során?
– Nehéz lenne egyetlen dolgot kiemelni
csupán, hiszen a szolgálataim, a munkám
során minden napon megtapasztalom a
mindenható Isten segítségét és áldását. A
sok megtapasztalt, elért eredmény közül
például fontosnak tartom, hogy nemzeti
ünnepeinken a református istentisztelet a
városi ünnepségeknek szerves részévé vált.
Korcsmáros Sándor polgármester úrral közösen – felvetésemet követően – jártunk
annak végére, hogy legyen a templomkertben egy 1956-os emlékkő, ahol méltó módon tudunk megemlékezni a forradalomról.
Ugyanilyen fontosságú a millenniumi emlékkő és emlékpark létrehozása szintén a
templomkertben. A megbékélés jegyében a
régi nyárzugi református temetőből áthoz-

2009 pünkösdjén
tuk ugyancsak a templomkertbe a Nádudvaron elesett német katonák sírját, amelyeket azóta is gondozunk. Mindezeket azért
tartom fontosnak megemlíteni, mert szerintem az egyház egyik feladata a történelmi alapok megőrzése, fenntartása és az
örökségül kapott értékek továbbvitele.
– Melyik esemény az, ami emlékezetesen
gyarapította az egyházközséget az eltelt
időben?
– Sok konkrét eseményt, változást fel
lehetne sorolni (egyet megemlítve például
a kezdetekből: az 1899-ben, a debreceni
Déri Múzeumnak megőrzésre átadott XVI.
századi kelyhek és úrasztali terítők 1999ben való visszahozását Nádudvarra), de
összességében úgy érzem, hogy a ma emberének gyökértelenségét, lélektelen rohanását látva azért adhatunk leginkább hálát,
hogy minden társadalmi elégedetlenség és
általános csalódottság ellenére gyülekezetünk közösségét az összetartás, az egymásra való figyelés jellemzi, amit sok gyülekezeti tagunk úgy fogalmaz meg, hogy itt
találták meg „a második családjukat”. Azt
is nagy öröm megtapasztalni, hogy a gyülekezet fenntartásában működő idős otthonunk – a szociális szolgálatainkkal együtt
– az évek folyamán az egyházközségnek
áldott veteményeskertjévé vált.
– Hogyan jött létre a „RIO”, kinek az
ötlete volt az intézmény létrehozása? Mi az
intézmény működésének vezérelve?
– Az eredeti elképzelésünk az volt,
hogy az egyháznak alapküldetése az emberek elérése, az emberekkel, elesettekkel
való törődés. A mai magyar társadalomban
sajnos a gyerekek mellett az idősek helyzete is olyan, amire figyelni kell, gondoskodni kell róluk, hogy méltó szépkoruk legyen. A Nádudvari Református Egyházközség a Széchenyi-terv keretében kiírt pályázatra adta be pályamunkáját. Az elnyert
támogatási összeget ki kellett egészíteni,
ezt a Tiszántúli Református Egyházkerület
meg is tette. Ezeket követően 2002-ben készült el az épület. Azóta már több alkalommal hajtottunk végre bővítést – épület- és
profilbővítéseket is. Eredetileg 49 lakóval
és 23 alkalmazottal indultunk. Mára a lakókkal és a szociális alapszolgálataink ellátottaival együtt 350 kliensünk van, az alkalmazotti létszám pedig csaknem hatvan.
Kezdettől fogva úgy álltam, álltunk hozzá
az idősek otthona létrehozásához, hogy
mindenből a lehető legjobbat akarjuk nyújtani az általunk ellátottaknak, folyamatosan munkálkodunk az otthon személyi és
tárgyi feltételeinek megőrzésén, fejlesztésén.
– Mi az, amire a leginkább jóleső érzéssel gondol az otthonnal kapcsolatban?
– Arra, hogy az elmúlt esztendők politikai változásai, szociális reformjai, a megszorítások és nehézségek ellenére a szakmaiságunk magas színvonalát sikerült

megőriznünk; amit alátámaszt a többszöri
bővítéseink mellett is folyamatos igény az
idősek és családjaink részéről; valamint az
a tény, hogy több esetben éppen a szakhatóságok ajánlották intézményünket az érdeklődő családoknak.
– Milyen tervei vannak a „RIO”-nak jövőre?
– Már jelenleg is folyamatban van egy
újabb, ezúttal a harmadik bővítés. Ennek
végeztével újabb 8 lakóegységet tudunk elkészíteni, valamint építünk egy vendégházat is. Ezekkel a munkálatokkal a jelenleg
rendelkezésünkre álló telek jelentős része
beépítésre kerül. Az új lakókkal együtt pedig 70 lakónk lesz, ami már a családias
hangulatú intézményi ellátás felső határát
jelenti érzésem szerint. Mindent egybe
vetve: célom továbbra is a magas színvonalú ellátás megtartása, az igényes szinten
tartás és az alapszolgálatok fenntartása.
– Idén milyen új szolgáltatást indított el
a „RIO”?
– Az idei nyár új szolgáltatása nálunk a
szociálisan rászoruló gyermekek részére
nyújtott nyári étkeztetés volt. Az erre vonatkozó hosszú távú szerződést megkötöttük a Polgármesteri Hivatallal, ezt követően indult el a szolgáltatás. Sajnos a mai
szociális helyzet miatt volt szükség a szolgáltatásra, melynek keretében negyvenkét
főt láttunk el. Sokan szerettek volna még
élni a lehetőséggel, de erre a határidők miatt már nem volt lehetőségünk. Tartok tőle,
hogy jövőre bővülni fog azok köre, akik
anyagi okokból igényelni fogják ezt a szolgáltatást.
– Hogyan lett képviselő?
– Ez a mostani a második ciklusom. Annak idején a 2002-es önkormányzati
választásokon indultam először. Az egyházközség presbitériuma hozott egy határozatot, amelyben eldöntötték, hogy az ő
nevükben indulhatok, ezután lettem a választók akaratából képviselő, ahogyan később, a 2006-tal kezdődő ciklusban is. Fontosnak tartom, hogy a presbitérium
mindkét esetben döntést hozott arról, hogy
az egyház képviseletében jelölnek a választáson, hiszen a lelkipásztor a híveket is
képviseli az önkormányzatban. Ezért is indultam el.
– Melyek azok az eredmények, amelyekre képviselőként örömmel tekint viszsza?
– Csapatjátékosként azt gondolom, a település javát kell szolgálni. Mivel korábban foglalkoztam az oktatással, ezért az
oktatási bizottság elnökeként is tevékenykedem. Komoly eredménynek tartom a mai
pénzszűke időkben azt, hogy sikerült megőrizni az oktatás színvonalát, és még előre
is tudtunk lépni. Képviselői munkámban –
az első ciklus alkalmával – a következő
igehely útmutatását tartom szem előtt: „Fáradozzatok a városnak békességén…, és
imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak
békességétől függ a ti békességetek is!”
/Jeremiás 29, 7/. Tíz év elteltével pedig a
következő igét érzem meghatározónak lelkipásztori szolgálataim tekintetében:
„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez
az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra” /1Thesszalonika 5, 16-18/.
– Mi a hitvallása?
– Ma, amikor a globalizáció és szinkretizmus korát éljük; amikor elmosódik körülöttünk minden határ; amikor az emberekből elvész mindenféle identitás – mind
a nemzeti, mind a hitéleti kötődéseket illetően – létfontosságúnak érzem, hogy családi és közösségi életeinkben egyaránt
munkálkodjunk magyarságunk és keresztyén értékeink tovább örökítésén. Ezek a
szilárd fundamentumok őrizhetnek meg
bennünket az élet és a történelem viharaiban – egyénként és nemzetként.
Dr. Sós Csaba
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Batyus bál
Idén második alkalommal rendezte
meg a Kéknefelejcs citerazenekar a batyus
bált az Ady Endre Általános Művelődési
Központban. A szervezők nem csalatkoztak várakozásukban, a vendégek szép
számmal jelentek meg. Mint azt Agárdi
Éva az együttes művészeti vezetője elmondta, tavaly volt az első ilyen bál. Akkor az együttes hangszer beszerzésre fordította a bál bevételét. Sikerült 8 új citerát
venni mintegy 400 ezer forint értékben.
Az idén már a hagyományteremtés volt a
cél. Szerették volna feleleveníteni a régi
patkaporos bálok hangulatát, amelyeken
csak citera szolgáltatta a zenét. A bál célja
a régi paraszti hagyományok világából
merítve, hogy felidézze a fonó, kukoricafosztó utáni bálok hangulatát modern köntösben. Az együttes úgy állította össze a
műsort, hogy az általuk játszott és magukénak érzett alföldi népdaloktól a magyar
nótákon át a keringőig sok minden szerepelt a repertoáron. Az együttest 1996-ban
alapították. Több CD-jük is megjelent, az
első 2006-ban. Vendégként meghívták a
kabai Búzavirág pávakört is, akik énekükkel színesítették a programot. A bálra az
este folyamán egyre csak jöttek a vendégek, végül megtelt a terem. Az együttes
jó hangulatot teremtett, öröm volt látni és
hallani a rengeteg teli tüdőből éneklő, mosolygó, a mindennapok fogságából kiszabadult embert. A tavalyi évhez hasonlóan
ismét jókedvűen, hajnalban hagyta abba a
bálozást a vendégsereg.
Dr. Sós Csaba

Börtönben
a citerások
Különös fellépésre kérték fel a nádudvari Kéknefelejcs citerazenekart. Koncertet adtak a Hajdú-Bihar Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetben. Egy októberi
napon 29 rab hallgathatott citeraszót a
börtön falain belül. A kulturális programok jó hatással vannak a fogva tartottakra.
A fellépésről tudósított az Alföld TV és
a Hajdú-Bihari Napló. A koncert végén a
zenekar tagjai betekintést nyerhettek a
börtönlakók mindennapjaiba. Megtekinthették a zárkákat, ahol a nap nagyobb részét töltik a bent lévők.

Ismét
Arany Páva-díj
A Kéknefelejcs citerazenekar kétévente szakmai minősítésen vesz részt.
Szépen végigjárta a térségi, majd pedig az
országos szinten való megmérettetéseket.
A magas fokú szakmai vezetés, a rendszeres próbák, a népzenei táborban tanultak mindig meghozzák a maguk gyümölcsét, így történt ez most is. A zenekar már
2005-ben illetve 2007-ben is Arany Pávadíjat kapott. 2009-ben Egerben Fesztiválnagydíjat, most pedig az országos minősítésen a legmagasabb szakmai elismerést,
ismét az Arany Páva-díjat nyerte el, immár
a harmadikat. (Következő megmérettetésük egy újabb CD készítése lesz).

A Kéknefelejcs „hetesfogata”
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Nádudvari Hírek

„Környezetünk védelméért”
A Kövy Sándor Általános Iskola alsó
tagozatos és természettudományi munkaközössége városi versenyt hirdetett
„Környezetünk védelméért” címmel.
Az idei verseny témája a víz és a levegő
tisztasága, szennyezettsége és védelme.
A versenyre jelentkező általános isko-

lás, szakiskolás és civil szervezetek
4 fős csapatai plakátokat és újrahasznosítható anyagokból származó tárgyakat
készítettek nevezési beadványként. A
pályamunkák az iskola második emeleti
zsibongójában berendezett kiállításon
tekinthetők meg november végéig.

Tárgyak hulladékból (Fotó: Varga Ildikó)

Tudományunk ünnepén
Jeles eseménynek adott helyet november 10-én a Kövy Sándor Általános
Iskola konferenciaterme. A Hajdú-Bihar megyei Tudományos Ismeretterjesztő társulat itt tartotta a Magyar Tudomány Ünnepe megyei megnyitóját.
Dr. Helmeczy Balázs professzor köszöntője után A tudomány szerepe Magyarországon (kutatás, oktatás, művelődés) című előadás következett Dr.
Hatvani János főiskolai docens prezentálásában. A rendezvénysorozat máso-

dik eseménye az Apáczai Kiadó és bázisiskolája által szervezett szakmai nap
volt november 12-én. A szakmai konzultáció négy 30 perces bemutató órával kezdődött, melyek közös vezérfonala a kompetenciafejlesztés iskolai
gyakorlata volt. A tapasztalatok megbeszélése után a digitális tananyagok
módszertanáról, s a helyi pedagógusok
projektmunkáiról kaphattak rövid tájékoztatást a meghívott vendégek.
Varga Ildikó

Amit a középiskolai
felvételiről tudni kell
A 2010/11-es tanévre középfokú
iskolákba jelentkezők számára fontos tudnivaló: 2009. december 11-ig
kell a tanulóknak jelentkezniük a
központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgára. A vizsga időpontja 2010. január 23. 10 óra A magyar és
matematika feladatlapok azokban az
iskolákban írhatók meg, melyek arra
a minisztériumtól előre engedélyt
kaptak. Helyszínekről érdeklődni az
osztályfőnököknél vagy az iskolák
honlapján lehet.
A középfokú intézmények február 11-ig értesítik a tanulókat az
írásbeli vizsga eredményéről. A középiskolai jelentkezési lapok és tanulói adatlapok beadási ideje 2010.

február 19. A mostani felvételi rendszer szerint a tanulók adatlapját a
győri Felvételi Központba továbbítják, míg a jelentkezési lapokat a
megjelölt középiskolákba.
Február 22. és március 12. között
zajlanak a szóbeli meghallgatások,
majd március 16-ig a középiskolák
nyilvánosságra hozzák az ideiglenes
felvételi jegyzéket. Március 18. és
19. az a két nap, amelyeken akik
szeretnék, módosíthatják a megjelölt
iskolák sorrendjét. Április 26: a felvételt hirdető középiskolák megküldik a felvételről vagy elutasításról
szóló értesítéseket a jelentkezőknek
és az általános iskolának.
Varga Ildikó

2009. november

Médiatréning Tállyán
Nádudvar Önkormányzata elhatározta, hogy a Környezeti és Energia Operatív Program (KEOP)
Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukció keretében megvalósítandó projektek támogatására 7.1.2.0/1F-2008 kódszámú pályázati kiírásán ,,Nádudvar
település szennyvízelvezető rendszerének valamint szennyvíz-tisztítótelepének fejlesztése” projekttel
részt vesz. Nádudvar vezetése a jövő
nemzedékek érdekeit is szem előtt
tartva határozott a szennyvízhálózat
kiépítésének befejezéséről az. ún.
szennyvíz III. ütemről.
Az első fordulón sikeresen szerepelt a pályázat. A támogató szervezet mintegy 80 millió Ft-ot ítélt
meg a részletes megbízhatósági tanulmány, a költség-, haszonelemzés
és a részletes engedélyes tervek elkészítésére. Az elmúlt 8 évben két
ütemben fejlesztettük a csatornahálózatot. Jelenleg a város 65 százaléka rendelkezik szennyvízgyűjtőés elvezető rendszerrel. A délnyugati városrészben azonban nem
megoldott a folyékony hulladékkezelés. Több mint ezer ingatlan
szennyvize kerül házi szikkasztóaknákba. A kivitelezés megvalósítására 2010 májusában nyújt be a
település pályázatot. Sikeres második fordulós pályázat esetében 2010
augusztusában kezdődhet meg a 1,5
milliárd forintos beruházás kivitelezése és 2012-re 95 százalékos lesz
a csatornázottság Nádudvaron. A
város a Környezet és Energia Operatív Program keretében 68 millió
forintos uniós támogatást nyert a
csatornázási program előkészítésére. A beköthető ingatlanok száma: kb. 1145. Jelenleg csatornával rendelkező ingatlanok aránya:
65%. A megépíteni tervezett csatornahálózat hossza: 37 km. Az erről szóló támogatási szerződést
2009 májusában írta alá Beke Imre
polgármester, ám a délnyugati városrész csatornázási feladataira akkor nem jutott forrás. Jelenleg a településen elfogyasztott vízmenynyiségnek csak a fele jut el a
szennyvíztelepre – a fennmaradó
rész az elszivárgó aknákon keresztül a földbe jut. A II. forduló sikeres pályázatának előkészületei folyamatban vannak. Megkezdődött a
közbeszerzési eljárás illetve az önkormányzat ajánlattételi felhívást
tett közzé, hogy a legjobb ajánlattevőket megtalálja a sikeres pályázat
elkészítéséhez.
Az Európai Unió is társfinanszírozza a projektet. Az Unió a modern követelményeknek megfelelően elvárja, hogy a megvalósítandó beruházások, fejlesztések a
lakosság teljes körű tájékoztatása
mellett megfelelő médiajelenléttel
valósuljanak meg. A beruházásról
megfelelő mennyiségű információ
álljon a lakosok rendelkezésre, ne

érezzék
úgy,
hogy a fejük felett fölösleges
beruházás valósul meg. Azt lássák és tudják,
hogy ez a beruházás az ő életüket könnyíti
meg, hozzájárul gyermekeik, unokáik jövőjének biztosításához. Nádudvar vízbázisa sérülékeny, magas
a talajvízszint, ezért a szennyvizet
minimális mértékben szabad csak
kezeletlenül kiengedni a természetbe. A szennyezett talajvíz később betegségek terjesztője lehet,
illetve nem használható fel az ivóvíz biztosítására. A szennyezett vízbázis komoly kockázati tényezőt jelent egészségügyileg és csak nagy
anyagi áldozatvállalás árán lehet kizárni a következő generációk életéből mint veszélyforrást. A város
egyszerre van kitéve a belvíz és az
árvíz hatásainak a felmérések szerint.
A képviselő-testület tagjai számára 2009. október 16-án szervezett az önkormányzat ún. médiatréninget Tállyán. Az oktatáson került
sor a beruházást ismertető kisfilm
ősbemutatójára, amit aztán a Debreceni Városi Televízió Nádudvaron is fogható adásában vetítenek
majd le több alkalommal.
A megjelenteknek többek között
D. Bányász Gergő, az MTV riportere, Széles Tamás, a Debreceni
Városi Televízió ügyvezetője és
Borókai Gábor, a Heti Válasz főszerkesztője tartott előadást. Előadásaikban mindannyian kiemelték
a médiajelenlét fontosságát és szükségességét a mai korban. Felhívták
a figyelmet a típushibákra, amelyeket a területen kevésbé járatos interjúalanyok el szoktak követni. Azt
tanácsolták mindenkinek, előre fogalmazza meg, mit akar elmondani
a riportban, interjúban. Ne felejtsék
el soha, hogy ismerni kell az ún.
célcsoport céljait, érdekeit. Ismerni
kell az emberek nyelvét, szokásait
ahhoz, hogy sikeres legyen a mondandójuk.
A jó hangulatú oktatáson sok
olyan jó tanácsot hallhattak szakemberektől egy csokorba összeszedve a képviselők, amelyeket alkalmazva hitelesebb, szemléletesebb, jobb megjelenést tudnak elérni a velük készített riportokban,
interjúkban.
Az oktatást követően a résztvevők Hollókői József 150 éves pincéjében vehettek részt borkóstoláson, a csupa szív házigazda örömmel osztotta meg a borvidék történetéről, a borkészítésről ismereteit
a kedves vendégekkel. Az ismertetett borokhoz minden esetben kóstoló is járt.
Dr. Sós Csaba
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„Karácsony Nádudvaron”
Városi környezetszépítő verseny
Kedves nádudvari lakosok! A Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. az idén meghirdeti a
„Karácsony Nádudvaron ” környezetszépítő versenyt! Környezetünk esztétikai összképe mindenkire jó hatást gyakorol. A verseny célja a település ingatlanainak a lakosság és a városi intézmények ünnepi díszeinek, vállalkozások bevonásával történő díszítése, illetve a lakossági szemlélet formálása.
Kategóriák: 1. díszített családi ház,
2. díszített társasház, 3. díszített vendéglátóhely, üzlet.
A versenyre jelentkezni jelentkezési
lap kitöltésével lehet, melyet 2009. december 20. (péntek) 12 óráig írásos formában a Nádudvari Településfejlesztési
és Városgazdálkodási Kft. irodájában
Petőfi utca 13 sz., vagy elektronikusan
a hajduanna@tvg-nadudvar.hu címre
kell eljuttatni. A jelentkezési lap átve-

hető az irodában vagy letölthető a
www.tvg-nadudvar.hu honlapról. A borítékon kérjük feltüntetni a „Karácsony
Nádudvaron” környezetszépítő verseny
című szöveget.
Az elbíráláson különös szempont a
díszítés városképi megjelenése, a díszek mennyisége és az esztétikai hatás.
A közterületre való hatását szintén értékeli a bizottság, melynek bírálata
2010 január hónapban várható előzetes
értesítés nélkül. A verseny legjobbjai
kategóriánként kerülnek díjazásra, melyről a tulajdonosok hozzájárulásával
fényképek készülnek, és külön nyilatkozati hozzájárulással felkerülnek a Városgazdálkodás honlapjára.
A pályázók írásban értesítést kapnak a döntésről.
Ludman Lajos
ügyvezető

Megszületett a döntés
A Hortobágyi LEADER HACS
Döntéshozó Testülete október 21-én
lezárta az ÚMVP III. tengelyére benyújtott pályázatok bírálatát és meghozta a végleges döntését a támogatandó pályázatokra vonatkozóan. A
döntés értelmében a HACS 11 településén összesen mintegy 739 millió
forint támogatási összeg került odaítélésre 28 pályázó részére. Ez azt jelenti, hogy az első körben a III. tengely rendelkezésre álló pályázati
összegkeretének háromnegyed része
talált gazdára.
Jogcímenként az alábbi összegek
kerületek kiosztásra:
Mikrovállalkozások létrehozása
fejlesztése: 302,7 millió Ft, 16 pályázat.
Falumegújítás- és fejlesztés: 91,6
millió Ft, 3 pályázat.
Turisztikai tevékenység ösztönzése: 297,9 millió Ft, 8 pályázat.
Vidéki örökség megőrzése: 46,6
millió Ft, 1 pályázat.
Összesen: 738,8 millió Ft, 28 pályázat.
Települési megbontásban elmondható, hogy a 11 településből 9
település szervezetei nyújtottak be
pályázatokat, Folyásról és Görbeházáról nem volt érdeklődés a pályázati lehetőségek vonatkozásában, Tiszagyulaháza pedig később visszavonta a benyújtott pályázatait.
Nagyon pozitív a végeredmény,
hiszen mind a 8 pályázó településre
jut nyertes pályázat, amelyek megoszlása településenként az alábbiak
szerinti:
Újszentmargita: 5 pályázat, 164,1
millió Ft.
Egyek: 3 pályázat, 97,7 millió Ft.
Balmazújváros: 9 pályázat, 192,8
millió Ft.
Nádudvar: 3 pályázat, 73,3 millió
Ft.

Hortobágy: 3 pályázat, 97,3 millió Ft.
Tiszacsege: 2 pályázat, 25,7 millió Ft.
Polgár: 1 pályázat, 35,9 millió Ft.
Tiszagyulaháza: 2 pályázat, 51,9
millió Ft.
A nyertes pályázók hamarosan
megkapják a pályázat befogadásáról
szóló nyilatkozatot a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivataltól.
Az első pályázati körben ki nem
osztott támogatási keretekre, összességében mintegy 266 millió forintra
november 16. és december 16. között ismét lehet pályázni az ÚMVP
III. tengely 4 jogcímére: 135/2008
(X.18.) FVM rendelet: Falumegújítás és fejlesztés; 136/2008 (X.18.)
FVM rendelet: Mikrovállalkozások
létrehozása és fejlesztése; 137/2008
(X.18.) FVM rendelet: Turisztikai
tevékenység ösztönzése; 138/2008
(X.18.) FVM rendelet: Vidéki örökség megőrzése.
Az ÚMVP IV. tengelye a LEADER pályázatok vonatkozásában a
2009. október 1. és 31. közötti pályázat beadási időszakot az FVH
2009. november 16-ig kitolta, így további két hét áll a tisztelt pályázók
részére a pályázatok elkészítésére.
A Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft. mint működtető szervezet
összes munkatársa nevében gratulálunk a nyertes pályázóknak és kívánjuk, hogy minél előbb sikeresen
megvalósuljanak a benyújtott pályázataik.
Az esetlegesen felmerülő kérdéseikkel továbbra is várjuk a kedves
érdeklődőket az irodánkban, Hortobágyon a Czinege J. u. 1. szám alatt
(KHT székház, I. emelet 116. szoba)
személyesen és levélben, telefonon
az 52/589-134-es számon, vagy emailben a kozpont@ hortobagyileader.hu vagy hortobagyi.leader@
gmail.com.
Kovács Pál
Hortobágyi LEADER
Nonprofit Kft.

5

Pályázati tájékoztató
Balmazújváros, Egyek, Folyás, Görbeháza,
Hortobágy, Nádudvar, Polgár, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos lakossága részére AZ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM LEADER RENDELET
ÉS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁRÓL
Tisztelt Olvasó!
Ez a tájékoztató azzal a céllal készült, hogy tájékoztatást nyújtson Önök, mint potenciális pályázók, részére a LEADER program lényegéről és a
sikeres pályázathoz teljesítendő feltételekről. A Tájékoztatóban szereplő információk nem teljes körűek és nem kizárólagosak, mindössze a tájékoztatás célját szolgálják. A hivatalos pályázati kiírás
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban FVM) honlapján (www.fvm.hu),
jelenik meg.
LEADER „Közösségi kezdeményezés a vidék
gazdasági fejlesztése érdekében” az Európai Unió
legsikeresebb vidékfejlesztési programja.
Alapelvei: terület alapú helyi fejlesztési stratégiák alulról induló kidolgozása és megvalósítása,
a köz- és magánszféra partnersége, innováció
ösztönzése, integrált, ágazatközi intézkedések és
hálózatépítés.
A LEADER programba a hortobágyi térség is
bekapcsolódott. Stratégiánk megvalósítása során
szemléletváltás szeretnénk elérni, mely nemcsak
a települések szféráinak együttműködését javítja,
de a közös programok, a hálózatosodás révén településközi összefogás, térségi együttműködés jön
létre. A földrajzi elhelyezkedés és a természeti-környezeti adottságok előnyeire építő versenyképes,
fenntartható gazdaság megteremtése az itt élők
számára a minőségi életkörülményeket biztosítja.
A térség értékeinek megismerése által erősödik az
identitás. A megvalósuló fejlesztések hozzájárulnak, hogy egyedi arculat alakuljon ki, javuljon a térségben élők életminősége, a térség vonzóbbá váljon a látogatók számára. A fiatalok is helyben
maradnak, mert a térség perspektívát kínál számukra. A térség lakói megtanulnak gondoskodni
magukról, felelősséget vállalni egymásért. Fontos,
hogy a települések által lehetőségnek tartott turizmus fejlődjön, ám ehhez meg kell találni a bemutatható értéket, a vonzerőt megszilárdítani. A hagyományokra és adottságokra alapozott mezőgazdasági termelést a feldolgozottsági szint emelésével és az előállított termék piacra jutásának segítésével lehet fenntarthatóvá tenni.
A stratégiánkban megfogalmazott célok megvalósításához ad lehetőséget a 122/2009. (IX. 17.)
FVM rendelet, amely alapján a hortobágyi Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott LEADER fejlesztések megvalósításának elősegítése
érdekében meghirdetésre kerülő LEADER pályázati feltételeket és támogatási célokat határozza
meg.
A rendelet alapján meghirdetésre kerülő pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatokat
2009. október 1. és 2009. november 15. között a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton kell a Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft. munkaszervezeti irodájának
címezni (4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.szám).
A Hortobágyi LEADER Akciócsoport az alábbi
öt területen kínál pályázati lehetőséget Önöknek:
Helyi termékek piacra jutásának segítése:
Támogatható tevékenységek:
Helyi termékek piacra jutásának segítése, szabad szellemi foglalkozásúaknál az épületek, épületrészek felújítása, eszközök beszerzése, minőségi rendszerek bevezetése által a vállalkozások
és magánszemélyek részére.
Támogatás vehető igénybe:
Eszközbeszerzés, építés, felújítás, ingatlanhoz
kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések,

minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése.
Támogatás mértéke:
Minimum: 3000 eurónak megfelelő forintöszszeg, maximum: 35 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Támogatási intenzitás:
Mikro- kis-középvállalkozás esetében 65%,
egyéni vállalkozó esetében 65%, magánszemély
esetében 65%.
Közösségi terek fejlesztése:
Támogatható tevékenységek:
Közösségi célú épületek, épületrészek külső
és belső felújítása, eszközök beszerzése, eszközbeszerzés, felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, minőség- és
környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése.
Támogatás mértéke:
Minimum: 4000 eurónak megfelelő forintöszszeg, maximum: 55 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Támogatási intenzitás:
Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100%, non-profit szervezetek esetében 100%,
egyházak esetében 100%.
Nemzeti és nemzetközi LEADER területek
közötti együttműködés segítése:
Támogatható tevékenységek:
Közösségek közötti gazdasági, turisztikai, kulturális, hagyományőrző partnerrendezvények
megszervezése, kiadványok szerkesztése, kapcsolatok kiépítésére szolgáló rendezvények szervezése, illetve nemzetközi LEADER területek közötti együttműködés segítése.
Az együttműködés költségei:
Támogatás mértéke:
Minimum: 5000 eurónak megfelelő forintöszszeg, maximum: 35 000 eurónak megfelelő forintösszeg
Támogatási intenzitás:
Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100%, non-profit szervezetek esetében 90%,
egyházak esetében 90%, mikro- kis- középvállalkozás esetében 65%, egyéni vállalkozó esetében
65%.
HACS területén belüli együttműködés segítése:
Támogatható tevékenységek:
A Hortobágyi LEADER HACS 11 településén
rendezett gazdasági-, turisztikai-, kulturális-, hagyományőrző-, sport- programok, rendezvények
szervezése, marketingje, és kapcsolódó kiadványok készítése. Támogatható az együttműködés
erősítése érdekében a kapcsolattartás, rendezvényszervezés, kiadványkészítés, marketing tevékenység.
Támogatás mértéke:
Minimum: 4000 eurónak megfelelő forintöszszeg, maximum: 10 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Támogatási intenzitás:
Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100%, non-profit szervezetek esetében 90%,
egyházak esetében 90%,mikro-kis- középvállalkozás esetében 65%, egyéni vállalkozó esetében
65%, tervek, tanulmányok készítése.
Támogatható tevékenységek:
Tanulmány Hortobágy-védjegy minősítési
szempontjainak elkészítésére, minősítési kézikönyv elkészítése, tervek és tanulmányok elkészítésének költsége.
Támogatás mértéke:
Igénybe vehető támogatás minimum: 4000 euronak megfelelő forintösszeg, maximum: 18 000
euronak megfelelő forintösszeg.
Támogatási intenzitás:
Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 85%, non-profit szervezetek esetében 85%,
egyházak esetében 85%.

Kérdéseivel, kérjük forduljon hozzánk bizalommal a megadott elérhetőségeinken:
Sikeres pályázást kívánunk!
Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft. Munkaszervezete
4071- Hortobágy, Czinege J. u. 1. Tel./Fax: 52/589-134
hortobagyi.leader@gmail.com, www.hortobagyileader.hu
Kovács Pál
ügyvezető igazgató
30/523-98-10
kovacsp@hortobagyileader.hu

Bíróné Nagy Csilla
Munkaszervezet -vezető
30/523-98-55
nagycsilla@hortobagyileader.hu

Dobi Sándor
Vidékfejlesztési referens
30/523-98-35
dobis@hortobagyileader.hu

Nagy Emese
Titkársági adminisztrátor
30/523-98-32
kozpont@hortobagyileader.hu
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Házasodik a tücsök
Neszmélyi Magdolna és az óvodások
október 7-én, szerdán közösösen kerestek házastársat a tücsöknek. Táncoltak,
nagyokat nevettek, jól mulattak, s a végén fergeteges „lakodalmat csaptak”.
Utána pedig indult a vidám túra, Nesz-

mélyi Magdolnával a másodikosok indulhattak kalandos útra. Úti céljuk nem
volt más, mint megismerjék a híres Bergengóciát.
Zenés kalandjuk vidám véget ért, s
mindenkinek a szája fülig ért.
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Városi vers- és
prózamondó verseny
Az Ady Endre ÁMK közművelődési
egysége és a Városi Könyvtár szervezésében október 22-én, csütörtökön délután zajlott az 1956-os forradalom 53.
évfordulója tiszteletére 4. alkalommal
városi vers- és prózamondó verseny.
Baranyai Etelka igazgató bevezető szavait követte Réz Szilárd alpolgármester
köszöntője. Az idén 61 versenyző mérte
össze tudását. 2009-ben ünnepeljük
Radnóti Miklós 100. és Benedek Elek
150. születési évfordulóját. Ezekről az
alkotókról megemlékezve az alsósok
Benedek Elek-meséket adtak elő, az
ötödikesek La Fontaine-meséket Radnóti Miklós tolmácsolásában, míg a
7–8. osztályos és felnőtt versenyzők
Radnóti Miklós verseket szavaltak.
A verseny három helyszínen folyt, a három (egyenként) három fős zsűri a következő döntést hozta meg.
I. kategória 2. osztály
1. Egri Vanessza 2. d
3. Bugán Flóra 2. a
3. Horváth Rebeka 2. a
4. Gali Borbála 2. b
5. Gém Viktória 2. d
6. Barató Gergő 2. d

Neszmélyi Magdolna a könyvtárban (Fotó: Magánarchívum)

Rendkívüli irodalomóra
A Városi Gyermekkönyvtár vendége
volt november 2-án az Őszi gyermekkönyvnapok alkalmából Figura Ede. Az
előadóművésztől Romhányi József Szamárfül című verses kötetének megzenésített humoros verseit hallgathatták
meg ötödikes gyerekek. Romhányi, a
„rímhányó” olyan népszerű mesehősök
kitalálója, mint Dr. Bubó vagy a Mézga
család, emellett az ő magyar szinkronszövegével hallhattuk a Frédi és Béni, a
két kőkorszaki szaki mesesorozat több
epizódját is.
Figula Ede
Fotó: Juhász Katalin könyvtáros

Sikerek menettáncban
Újabb szép sikereket értek el a nádudvari mazsorettes lányok. Az Ady
Endre ÁMK Napsugár csoportja október 10-én a Mezőkövesdi Országos Ifjúsági Mazsorett Fesztiválon pom-pom
és show kategóriákban arany oklevélben
részesült. A Jégvirág mazsorett csoport
ezüst oklevelet kapott. Másnap, október
11-én zajlott Nádudvaron a Megyei Ma-

zsorett Fórum az Ady Endre Általános
Művelődési Központban. A nap folyamán tíz csoport lépett színpadra. Nyíradonyból, Debrecenből és Nagyhegyesről érkeztek a mazsorettcsoportok.
Színvonalas szereplésükért emléklapban részesült a Csillagfény, Jégvirág
és Napsugár csoport. Művészeti vezető:
Tőzsér Jánosné.

Romák a számítógépek előtt
A Magyarországi Összefogás Roma
Rom Szervezet vezetője, Horváth Tibor
ingyenes számítógépes foglalkoztatást,
képzést hirdet meg a városban. Ezzel a
foglalkoztatással szeretnék megcélozni
elsősorban a hátrányos helyzetben élő
embereket, legyenek azok időskorúak
vagy nyugdíjasok.
A program célja többek között az,
hogy senki ne feltételezze a Roma
Rom Szervezetről, hogy szegregációt
végez. (A szegregáció elkülönülést, elkülönítést jelent. Szerk.) Október 14én elindították ezt a számítógép-kezelő

és -használó tanfolyamot, amely ingyenes a tanulni vágyó időskorúak
számára.
A képzés 40 órás, ennyi idő alatt a
résztvevők elsajátíthatják a számítástechnika alapjait. A tanodában dolgozó
pedagógusok nagy szaktekintéllyel bírnak, mint például Pál Ferenc EDCLszakember is, aki részt vesz az oktatásban.
A tanfolyam elvégzése után a résztvevők oklevelet, elismervényt kapnak
a Roma Rom Szervezettől, ezzel igazolva a tanfolyam elvégeztét.

Felkészítő
Kispál Lajosné
Csendes Terézia
Csendes Terézia
Csirmazné Majoros Éva
Kispál Lajosné
Kispál Lajosné

II. kategória 3. osztály. Felkészítő
1. Mészáros Ádám Levente 3. c Gál Ilona
2. Moravetz Laura 3. c
Gál Ilona
3. Kiss Levente Nándor 3. a Bukorné Forgó Ágnes
4. Juhász Réka 3. d
Békési Marietta
5. Horváth Attila 3. e
Mészáros Judit
6. Balla Edina 3. b
Katona Judit.
III. kategória 4-5. osztály
1. Jankó Erzsébet 4. d
2. Szilágyi Zita 4. a
3. Nagy Péter 4. e
4. Czina Ferenc 4. b
5. Nagy Edina 4. b
6. Virág Miklós 4. c

Felkészítő
Vértesi Nagy Anna
Csákó Ildikó
Mészáros Gáborné
Kiss Lászlóné
Kiss Lászlóné
Mészárosné Györfi Judit

IV. kategória 7. osztály
1. Kardos Noémi 7. b
3. Kiss Eszter 7. e
3. Majoros Anett 7. e
4. Nagy Ibolya Emma 7. e
5. Iván Emese Vivien 7. b
6. Vida Boglárka 7. c

Felkészítő
Czibere Ildikó
Czibere Ildikó
Czibere Ildikó
Czibere Ildikó
Czibere Ildikó
Czibere Ildikó

V. kategória 8. osztályosok Felkészítő
1. Lapos Réka 8. a
Ludmanné Papp Ilona
2. Hodosi Mariann 8. d
Szabó Imre
3. Kovács Renáta 8. a
Ludmanné Papp Ilona
4. Varga Alexandra 8. b
Ludmanné Papp Ilona
5. Ludman Fanni 8. a
Ludmanné Papp Ilona
6. Szabó Dorina 8. b
Ludmanné Papp Ilona
VI. kategória felnőttek
Különdíj:
Szőnyi Imréné
Tóth Brigitta

nyugdíjas,
Tóth Árpád Gimn. 10. d.

MEGEMLÉKEZÉS

KOVÁCS
FERENCNÉ
Csikós Máriára
halálának
5. évfordulóján
férje és lánya,
Kovács Katalin Pál Zoltánné
szeretettel emlékeznek.

EMLÉKEZÉS

CSUKA JÓZSEF
halálának
1. évfordulóján.
„Elcsitul a szív,
mely értünk dobogott.
Pihen a kéz,
mely értünk dolgozott.
Aki szeret,
az soha nem feled.”
Emlékezik
felesége, lánya,
veje és unokája

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

özv. SZABÓ GYÖRGYNÉ
SZ .:

Horváth Róza

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

A szolgáltató hatalom
A városközpontban augusztus eleje
óta nem égnek a lámpák, ahol az Ady
Endre Általános Művelődési Központ
parkolója van, a Tolbuhin utcában. Az
önkormányzatnak törvényi kötelezettsége, hogy gondoskodjon a közvilágításról. Ennek érdekében már több mint
tíz alkalommal jelezték az illetékes
E-onos munkatársnak a problémát a
művelődési központ illetve a Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. munkatársai. Ígéret minden
szinten bőségesen volt és van arra, hogy
kicserélik az izzókat. Eddig azonban
sem a kért augusztus 20-i ünnepségek,
sem a városnapi rendezvények idejére
nem volt elegendő – kérés ellenére sem

– az idő, hogy megnyugtatóan rendezzék ezt az apróságot.
Más esetben három hónap egy házépítésre is elegendő. Miért telt el hát
ennyi idő, eredmény nélkül? Sajnos azt
kell egyre gyakrabban tapasztalni, hogy
a multi cégek hazai leányvállalatai nem
a „hazai” példát tekintik követendőnek.
Nem érzik úgy, hogy ők vannak a fogyasztóért, inkább fordítva. Örüljön az
ember, ha kegyeskednek elvégezni a feladatukat.
Mi a szolgáltatások díjának ellenértéke, ha nem a folyamatos és jó minőségű fogyasztóbarát szolgáltatás? Olvasóink szerint jól van ez így a 21.
századi uniós Magyarországon?
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Első lett a gőzhajóval és a tábornokkal

MEGKÉRDEZTÜK

Türelem, ügyesség, pontosság kell a makettezéshez

Szokott-e
szórakozni járni?

Kilenc hónap alatt készítette el a Verecke gőzhajó makettjét Szabó Gyula
géplakatos, a Nádudvari Vízmű karbantartója, aki gyerekkora óta hódol
szenvedélyének. Akkoriban újságban
látta meg egy balatoni vitorlás makettjét s megcsinálta. Minden részét maga
készítette, nem készen kapható darabokból,dobozból dolgozott. Azóta tíz
makettet készített, mindig maga gondolja ki, hogyan csinálja. Kezdetben vitorlásokat makettezett, mint az Endeavourt, Cook kapitány hajóját s a
Bountyt, showert, cuttert, első világháborús rombolót.
Mint mindegyik maketthez, a Vereckéhez is hozzáolvasott a könyveiből, internetről, fotókat tanulmányozott, s az
egyes alkatrészek működését is megtanulta. A kormánykerék mását a Közlekedési Múzeum honlapján figyelte
meg. Ott járt utána, hogy milyen a Verecke mentőcsónakja, aminek – tiszai
csónak lévén – lapos az orra, ellentétben a dunai és a tengeri csónakokkal,
hogy könnyen ki tudjon futni a sekély,
homokos partra. Kikutatta a lapátkerék,
az önbeálló lakatkerék működését, s addig gondolkodott rajta, addig próbálkozott, míg sikerült neki. Azt is megtudta,
hogy a tiszai folyami gőzhajót 1939ben építették, s 1970-ben bontották le.
Amikor minden műszaki adat megvolt, mérethelyes rajzot készített, aztán
külön-külön felnagyította az egyes alkatrészeket több nézetben. Többször is
nekifogott egy-egy alkatrésznek, míg
olyan nem lett, amilyennek szerette
volna. Persze nem működik, a makettnek nem is kell, a modellel ellentétben.
Először megcsinálta a hajó vázát fából,
lemezelte, csiszolta, kifaragta a fedélzetre kerülő csörlőt, csigát, parancskezelőt, darut, légszívót, hajókürtőt és a
többit. Horgonyt vasból csiszolt, a horgonyláncot fém láncszemekből rakta
össze, a négyszer hat milliméteres ha-

Nincs lehetőség rá
Nádudvaron, meg nem is
telik rá. Olyan szórakozóhely kellene, ahová az ötvenesek is elmehetnek, s
egy üdítőmellett beszélgethetnek, ismerkedhetnek. Olyan kellemes helyek, mint régen a Rezes és a Fakilincses
voltak. Megveszem a Nádudvari Híreket,
tévézek, rádiót hallgatok. A lányomék eljárnak szórakozni a művelődési házba a
sörözőbe, én árubemutatókra, kiállításokra s a városnapra szoktam elmenni.
Ludman Antalné rokkantnyugdíjas

Szabó Gyula a 62 centiméter hosszú hajóval
jóharangot fémből esztergálta, az olajoshordókat fából faragta, az ablakokat
vékony, átlátszó plexiből vágta ki. A
csáklyával sokat bajlódott, négyszer-ötször is elölről kezdte a vékony rézdrót
megmunkálását, kalapálását, ragasztását, festését, mire összeállt a darab. A
horgonycsörlő feladta neki a leckét, de
végül az is meglett. Nagy türelem, kitartás kell a makettezéshez, ezért előfordul, hogy hónapokig nem nyúl
hozzá, mert hol ez hiányzik hozzá, hol
az. Igaz, nem költ rá, nem vesz drága
szerszámokat, az otthon fellelhető
anyagokból csinálja a maketteket. Egy
kisebb késsel farag, marógépe, esztergája van, hiszen kell a géplakatos munkájához.
A Star Wars című film harmadik részéből ismert Grieves tábornokot és testőreit is kifaragta wenga fából, abból a
dél-afrikai fafajtából, amelynek darabkáit a barátjától kapta, s fehér szilvafából. Háromszor is megnézte a filmet, a
filmből készült fotókat, de hiába, nem

látta minden nézetből a figurákat, neki
kellett kitalálnia, hogyan nézhetnek ki
hátulról, oldalról. Az volt a legnehezebb, hogy kitalálja, hogyan működik a
térdük. Ezek az ízületek nagyon bonyolultak, hasonlóképpen az emberéhez.
Csak az a különbség, hogy nem mozog
annyi irányba, mint az emberé. Szintén
kilenc-tíz hónap kellett ahhoz, hogy
véglegesítse a figurákat. Szemmel alig
láthatók az apró csapok, amikkel öszszefogatta kezükön ujjperceiket. 1:8
arányban készítette, míg a Vereckét
1:75-ben.
A maketteket a Debreceni Makettező
Klub kiállításán lehetett megnézni október első hétvégéjén, a 3. Hajdúsági
MakettezőVersenyen Hajdúszoboszlón.
Tavaly indult először a versenyen, akkor a harmadik díjat hozta el sci-fi figurájával, most első lett a Vereckével
felnőtt géphajó kategóriában, és szintén
az első Grives tábornokkal felnőtt sci-fi
kategóriában.
Szöveg és fotó: Császi Erzsébet

H E LY T Ö R T É N E T

Sásvár bég nádudvari futása
A Sárrét híres tudósának, Szűcs Sándornak Régi magyar vízivilág c. könyvében találtam ezt a történetet, amit
most összefoglalva közreadok. A történet a könyvben ugyanezen a címen jelent meg.
A renegát (állítólag magyar volt,
csak kivetkőzött) török bég szemében
régen szálka volt Nádudvar. Hiszen a
töröklaponyagi csatában szétvert török
seregben ő is fogságba esett és csak
váltságdíj fejében szabadult. Ezen túl is
a nádudvari hajdúkatonák sok borsot
törtek az orra alá. Nem is emlegette
másként a falut, csak „Kutya Nádudvar” –, öklét rázva. „Megállj Nádudvar,
megállj!”– kiabálta. Most is Váradról
visszatérőben Ladány alatt eszébe jutott Nádudvar. Megállt csapatával, kiválasztott száz kitűnő harcost és elindult Nádudvar felé, hogy megbüntesse
a falut. Az elöljárók tudták, hogy nagy
sarcot kíván a bég, pedig a helység ládájában alig van arany. Márpedig, ha
nem adják oda a kívánt sarcot, lefejezik a bírót, ahogy múlt évben is tették.

Közben a toronyőr jelezte, hogy a törökök már Makkodnál járnak. Két esküdtet a piactérre küldtek, ott várták az
eseményeket. Fülig sárosan, csapzottan
meg is érkeztek a törökök. A két öreg
reszkető kézzel nyújtotta a bég felé a
sovány bársonyzacskót. Jól látta, hogy
a zacskó igen sovány, ami miatt dühbe
gurult és követelte a bírót. Az esküdtek
sajnálkozva közölték, hogy bizony
nincs bíró már egy éve, mert akkor leüttette a fejét és azóta ott ül fej nélkül
a székében. Sásvár bég persze nem
hitte el az esküdtek szavait, mindenféle
hitvány gyaurnak lehordta őket, és kiadta a parancsot, hogy „Hadd lássam
azt a fejetlen bírót!” Mire a helységház
kapuja kinyílt és kilépett az utcára egy
termetes ember. Feje nem volt, ruházata csupa vér. Utána tisztes öltözetű
ősz emberek lépkedtek, siratóasszonyok jajveszékeltek, és egy kántor gyászéneket énekelt. Így mentek lassan a
bég irányába. A babonás törököket
megijesztette ez a kísérteties gyászmenet és mintha parancsot kaptak volna,

egyszerre elrohantak. Sásvár bég nagy
ámulatára egyedül maradt. Ezek után
mit tehetett mást, ő is sarkon fordult,
eliszkolt Nádudvarról. A toronyőr pedig megint jelezte, hogy a török már
Kocsordosnál jár, csak most ellenkező
irányba, Ladány felé. Ekkor a tökhalmi
juhász számadó megkérdezte: „Mi legyen ezzel a nagy birkával, bíró uram,
amelyiknek a vérével bíró uram ködmönét leöntöztük?”
– „Aprítsa kend bográcsba, tüzet alá!
Mindegyikünknek jut pár porció emlékezetnek.”
Visszatérve Ladányba Sásvár bég nem
feledkezett meg a megfutamodott szpáhikról. Büntetésből kiparancsolta alóluk
a lovakat, lefegyverezte őket és gyalog
kellett nekik a hátukon cipelni Szolnokig
a nyeregfelszerelést. Azonban a béget is
utolérte a sorsa, mert annyira teleette-itta
magát, hogy a kávé kavargatása közben
lefordult a székről és meghalt. Ez lett a
nádudvariak nagy szerencséje!
Borsodi Nagy János

A szórakozás azt jelenti nálunk, hogy átlagosan kéthavonta elmegyünk
diszkóba a városba. Újságot, könyvet nem veszünk, interneten tájékozódunk és teletexten olvassuk a híreket. Az interneten mindent megtalálunk, ami érdekel bennünket. Alkalomadtán bemegyünk
Hajdúszoboszlóra a fürdőbálra, mert érdekelnek a szépségversenyek, s megnézzük az ingyenes szabadtéri programokat.
Azonban amióta dolgozom, nem nagyon
van idő ilyesmire.
Szabó Lajosné bolti eladó
Nem járunk, mert kevés rá a lehetőség. A fiataloknak van diszkó, de
kocsmában. Ritka az irodalmi est, színházi előadás, és drága. Mennénk,
de nem futja rá. A kiállításokat megnézzük, ha rendesen hirdetik. Szeretek olvasni, a könyvtárból hozzuk a könyveket s cserélgetjük
ismerősi körben. Jó lenne egy kávéház,
ahol halk zene szól s idősebbek is elmehetnének ismerkedni, egy kulturált hely,
ahol irodalmi estek lennének s lehetne
róla beszélgetni.
Garainé Czibere Margit munkanélküli
A
hajdúszoboszlói
gyógyfürdőbe járok át
minden nap dolgozni,
egyedül nevelem a gyermekemet, s így se időm,
se lehetőségem szórakozni. No meg tulajdonképpen nincs is hová
menni itt, Nádudvaron. A diszkóba nem
az én korosztályom jár, hanem a 14-17
éves fiatalok, egyéb zenés-táncos szórakozóhely pedig nincs a városban. Ha van
egy kis szabadidőm, akkor újságot és
könyvet szoktam olvasni, ez az én kikapcsolódásom.
Fazekas Anna pultos
Utoljára egy képzőművészeti kiállításon voltam
tavaly a művelődési házban. Esténként Debrecenben dolgozom, így az esti
szórakozás eleve kimarad
az életemből. Könyvtárból kölcsönzök könyvet,
tévézek és DVD-t nézek. A gyerekek eljárnak szórakozni Debrecenbe, Hajdúszoboszlóra, de ez rám egyáltalán nem
jellemző. Munka után a jószágokkal foglalkozom, eljárok a nádudvari fürdőbe
úszni. Szívesen mennék üdülni, ha lenne
rá pénzem.
Kovács Lajos élelmiszer-eladó
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HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN ÉS IT THON

LEXIKON

Lengyelországi régészeti fesztiválon jártunk

Mi
a liszteriózis?

Mindig öröm, ha a magyar kultúrára figyelnek, felfigyelnek valahol
a világban, még nagyobb öröm, ha
meg is becsülik. Ilyenkor mi is rádöbbenünk, mekkora kincs van a kezünkben, hogy mérhetetlen az örökségünk, amelyet jobban kellene óvnunk, s csak úgy óvhatjuk, ha éltetjük, úgy őrizhetjük meg, ha továbbadjuk. Öröm így az is, hogy kicsiny
városunk méltán elismert iskolájára,
a Népi Kismesterségek Szakiskolájára figyeltek fel ismét.
Szeptemberben az észak-lengyelországi Biskupinban megrendezték a XV.
Régészeti Fesztivált, Európa legnagyobb ilyen jellegű ünnepét, ahol kilenc
napon keresztül magyar zenészek, muzeológusok és kézművesek mutathatták
meg a magyar múlt és jövő egy darabját. A rendezvény címe is a díszvendégek és a házigazdák jó viszonyát volt
hivatott hangsúlyozni: Polak Wegier
dwa bratanki – Lengyel, magyar két jó
barát.
A Kárpát-medence magyar örökségét, ezen belül Hajdú-Bihar jellegzetességeit mutatta be a megyénkből érkező
csaknem félszáz magyar díszvendég. A
Déri Múzeumnak „A csillagos ég lakói’
című, halottkultuszról szóló kiállítása
nagy érdeklődést váltott ki, csakúgy,
mint a debreceni Borvíz együttes naponkénti műsora, és kézműveseink bemutatói. A nádudvari Népi Kismesterségek Szakiskolájából három tanár és öt
diák érkezett a rendezvényre, bemutattuk őseink hajlékát, a nemezsátrat, a hagyományos magyar mesterségeket, a
nemezkészítést, a kötélverést, a fazekasságot, a szövő, az ötvös, a faműves
és a bőrműves mesterségeket.
A rendezvény szombati nyitónapjá-

A liszteriózis a Lysteria monocytogenes (lisztéria monocitogénesz) baktériummal szennyezett élelmiszer elfogyasztása után
kialakuló betegség. Maga a baktérium gyakran előfordul az élelmiszerekben, de betegséget csak
nagyobb csíraszám esetén okoz.
Egészséges emberekben sokszor
nem okoz betegséget, a jó ellenálló képességű felnőttek nem betegszenek meg. A legyengült szervezetek (csecsemők, várandós
nők, idős, legyengült immunrendszerű emberek) vannak főleg kitéve a fertőzésnek.
A baktérium környeztünkben
általánosan van jelen, a fertőzött
állatokkal való közvetlen érintkezés és a baktériumot tartalmazó
ételek fogyasztása révén fertőződhetünk.
Melyek ezek az ételek?

A nádudvari „különítmény” a nemezsátor előtt
tól a következő hét vasárnap esti zárásáig minden nap tartogatott meglepetést
a résztvevőknek. Jó volt látni, milyen
fontos és élő a múlt felfedezése. A diákok beleélhették magukat a régészek
szerepébe, amikor ezernyi összetört
cseréptöredékből válogatták az összetartozókat. A helyben bányászott vasércből olvasztottak vasat kísérleti régészek segítségével, öntöttek bronzot, és
mindenki számára kiderült, nem könynyű tüzet gyújtani a helyben található
kova és az itt kovácsolt acél segítségével. Meg is fogalmazódott a gondolat:
sokat kell még fejlődnünk, hogy elér-

jünk az újkőkor emberének ügyességi
szintjére.
A hazatérő magyar vándorok jó szívvel gondolnak a biskupini napokra, ahol
közel hetvenezer látogatónak mutathatták meg a magyar kincseket. S egyként
fogalmaztuk meg a gondolatot: egy hasonló kísérleti régészeti ünnepet szívesen látnánk itthon is.
(A rendezvényen készült további képek megnézhetők a http://biskupinban.szakiskola.fotoalbum.hu honlapon.)
Benő-Nagy Réka
Vetró Mihály

Országos elismerések – immár nyolcadszor
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Hagyományok Háza, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Kézműves Alapítvány, a Debreceni Művelődési Központ, valamint a kézműves
kategóriákat gondozó intézmények hirdették meg a VIII. Országos Ifjúsági
Népi Kézműves Pályázatot a 11-25
éves fiataloknak.
A pályázat lehetőséget teremtett a
Magyarországon és az ország határain
túli magyar nyelvterületen élő, a hagyományos kézműves tevékenységekkel foglalkozó fiataloknak a bemutatkozásra, a megmérettetésre, illetve hagyományápoló tevékenységük továbbfejlesztésére.
Az Ady Endre ÁMK intézményegységeként működő Népi Kismesterségek
Szakiskolája a november 13-14-én,
Debrecenben megrendezett országos
konferencián immár nyolcadszor vehette át az Oktatási és Kulturális Minisztérium díját a pályázaton legeredményesebben szereplő iskolaként. A
díjat Dr. Szurmainé Silkó Mária, az
OKM közművelődési főosztályvezetője
adta át.
A közösségi és egyéni díjak mellett

a szőnyegszövő szakma tanulóinak az
Ipartestületek Országos Szövetsége
„Kiemelkedően eredményes és példaértékű tevékenysége elismeréséül az
Ifjú Kézművesek díját” adományozta.
A idén alapított díjat Szűcs György az
IPOSZ elnöke adta át Galánfiné
Schmidt Teréz szakoktatónak.
Eredményeink: Szövő kategóriában
– gyapjúszövésben – közösségi I. díj a
15-25 évesek korosztályában, egyéni
I. díjat (megosztva) a 15-25 évesek között Dede Orsolya, Csengeri Edina,
Csonka Mónika, Győri Tünde kapták.
Vászonszövésben közösségi I. díjat
kapott a szakmai csoport, és egyéni II.
díjat Győri Tünde. Oktatójuk: Galánfiné Schmidt Teréz.
Fazekas kategóriában közösségi III.
díj a 15-25 évesek között, a fazekas
népi játék kategóriában egyéni I. díjas
lett Gorbai Hajnalka. Oktatójuk: Fazekas István.
Bőrműves kategóriában közösségi II.
díj a 15-25 évesek között, egyéni I. díjat Szkupi Csaba, egyéni II. díjat Sípos
Zita, míg egyéni III. díjat Vajas Anita
kapott. Oktatójuk: Benő Tamás.
Nemez kategóriában a 9. osztály

közösségi I. díjat a 10-15 évesek, míg
a 10. osztály közösségi I. díjat a
15-25 évesek között, egyéni I. díjat
(megosztva) 15-25 évesek között Kovács Réka, Lóczi Dorottya kapott.
Oktatójuk: Árvai Anikó és Vetró Mihály.
Faműves kategóriában a közösségi
I. díjat 15-25 évesek között kapta a csoport, egyéni I. díjat Varga Renátó szerzett. Oktatójuk: Győri Balázs.
Összesítve: közösségi díjak közül öt
első, egy második, egy harmadik, míg
az egyéni díjak közül kilenc első, két
második, és egy harmadik helyezés
született a szakiskolások és oktatóik
eredményes alkotó munkája elismeréseként.
Az Alapfokú Művészeti Iskola kerámia tanszaka a 11-15 évesek közösségi
kategóriájában II. díjat szerzett, oktatójuk Fazekas István.
A díjazott alkotásokból rendezett kiállítás megtekinthető december 5-ig,
Debrecenben a Debreceni Művelődési
Központ (Kossuth u. 1) Belvárosi Galériájában.
Baranyai Etelka ÁMK igazgató

Minden hűtést igénylő, 5 napon túl hűtőszekrényben tárolt
élelmiszer, melyet nem kell fogyasztás előtt megsütni, megfőzni, átforrósítani.
Nyers tej és abból készült termékek, lágysajtok, fogyasztásra
kész élelmiszerek, nyers húst tartalmazó ételek, nyers halak, füstölt lazac, nyers zöldségekből készült saláták tartoznak a „veszélyes” ételek körébe.
A betegség tünetei már a fogyasztást követő napon is felléphetnek, de a panaszok megjelenéséig akár egy hét is eltelhet. Az
általános tünetek – hányás, hasmenés, fejfájás – alapján sokszor
nehéz megkülönböztetni egyéb
élelmiszerfertőzéstől. Terhes nők
körében főleg a kialakuló szövődmények miatt lehet veszélyes.
Mit tehetünk
a betegség megelőzéséért?
Ne fogyasszunk nyersen állati
eredetű élelmiszert. A baktérium
hő hatására elpusztul, ezért alaposan süssük-főzzük meg az ételeket, hogy a belsejük is forró legyen.
Hűtést igénylő élelmiszert legfeljebb 5 napig tároljunk. A baktérium minden élelmiszerben elszaporodhat 5 napon túli tárolás
során.
A hűtő hőmérséklete ne haladja meg a 4 C fokot (A L. monocytogenes jól tűri a hideget, a 4
C fok feletti hőmérséklet kedvez
a szaporodásának).
A hűtőszekrény belsejét tartsuk tisztán, rendszeresen mossuk
ki és fertőtlenítsük. A baktérium a
hűtő belsején, rácsain is képes elszaporodni.
Tartsuk be az általános higiénés előírásokat.
Dr. Sutus Lenke
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Futball: „őrült” meccs Dorogon
Rendkívül hullámzóan szerepeltek a
focisták a legutóbb lejátszott mérkőzéseiken. A négy fellépésükön, a megszerezhető 12 pontból csupán 4 pontot
sikerült begyűjteniük. De ennél is kellemetlenebb meglepetést jelentett, hogy
a két hazai meccset egyaránt elbukta a
társaság. Sorrendben haladva elsőként
a 9. fordulóban Sárándon 1–1-es első
játékrészt követően a jobb második félidei játékával sima, 3–1 arányú győzelmet aratott csapatunk. Ezt követően egy
vérbeli hazai rangadó következett a Vámospércs ellen, ám messze elmaradtak
a fiúk a korábbi hetekben nyújtott jó teljesítményüktől. Így a vendégek 1–0-ás
első félidei vezetést követően el is vitték mind a három pontot. A 11. fordulóban Hajdúdorogon nyílt lehetőség a
javításra, ám egy „őrült” meccsen végül
örülhettünk a döntetlennek. A 80. percben még a hazaiak vezettek 1–0-ra, onnan 2–1 lett ide, majd ismét fordítva 3–
2-es előnyhöz jutottak a dorogiak. De
még nem volt vége, hiszen a 92. percben sikerült az egyenlítés, így a vége
3–3-as döntetlen lett, miközben hét
sárgalapot is kiosztott a „spori”. A 12.
forduló újabb hazai fellépést hozott,
győzelmi eséllyel. Az ellenfél a középmezőnyhöz tartozó Egyek volt, ám a
két csapat közötti különbség az ered-

rozva ugyancsak 4 pontot gyűjtöttek
ezeken a mérkőzéseiken.
Eredmények
9. ford.: Sáránd–Nádudvar 1–3, gól:
Nagy István, Nagy Sándor. (Ifi: 3–1)
10. ford.: Nádudvar–Vámospércs 1–
3, gól: Tóth László. (Ifi: 4–2)
11. ford.: Hajdúdorog–Nádudvar
3–3, gól: Nagy Sándor 2, Nagy István.
(Ifi: 5–1)
12. ford.: Nádudvar–Egyek 0–3. (Ifi:
3–3).
A bajnokság állása

Az intenzív bemelegítés sem segített az Egyek ellen
ményességen nem látszott meg. A vendégek kétgólos első félidei vezetést követően simán verték a mieinket, akik
így az előző fordulóbeli harmadik helyükről visszacsúsztak a dobogón a 4.
pozícióba.

A tabellát vizsgálgatva lehet csak
igazán sajnálni a két hazai vereséget,
hiszen az ott elhullajtott 6 ponttal a 2.
helyen lehetne olvasni Nádudvar nevét
a listán.
Az ifisták a nagycsapatot lekopí-

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

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11
8
8
7
6
6
5
4
5
4
2
2
1
0

1
3
1
2
2
1
2
4
0
3
4
0
4
3

0
1
3
3
4
5
5
4
7
5
6
10
7
9

63–9 54
30–15 15
34–17 17
28–20 8
30–19 11
21–16 5
24–23 1
20 18 2
33–28 5
18–23 –5
20–35 –15
12–50 –38
18–36 –18
13–55 –42

34
27
25
23
20
19
17
16
15
15
10
6
6
3

(Józsa csapatától egy pont levonva.)

Csúsztak-másztak a játékosok
Egyaránt három-három mérkőzést
tudtak le az NB II.-es bajnokságból városunk férfi és női kézilabdázói, akik
közül a hölgyek teljesítettek jobban az
elmúlt időszakban.
A Váczi Sándor által dirigált férfiak
számára csupán egy győzelem termett,
miközben kétszer is vereséget szenvedtek, így október végén a 10. helyen szerénykedtek. A tréner így emlékezett
vissza a három összecsapásra.
– Az 5. fordulóban a Nyírbátor elleni
hazai meccsen két, közel azonos képességű csapat nagy csatájából a hazai pálya előnyét kihasználva sikerült győztesen elhagynunk a játékteret. Ezt követte
a Nagykálló–Nyíregyháza II. elleni idegenbeli meccs, amelyen jobb koncentrációval pontot, esetleg pontokat szerezhettünk volna. Sajnos azonban a
végjátékban 32–30-as hazai vezetésnél
labdát veszítettünk ziccerben, amiből
aztán gólt kaptunk. Így 32–31 helyett
33–30 lett oda, s ez döntően befolyásolta a későbbi végeredményt. A 7. fordulóban, a Sárospatak ellen a legnagyobb ellenfelünk a hazai pálya volt,
pontosabban annak talaja. A találkozó
reggelén olyan vegyszeres vízzel mosták fel, amitől leginkább korcsolyapályához hasonlított. Csúsztak-másztak a
csapatok, s annyira balesetveszélyes
volt a játéktér, hogy a játékvezető félbeszakította a meccset. A játékosokkal
közösen megpróbáltuk felmosni a talajt
újra, ám nem sokat változott a helyzet.
Ennek következtében nem tudtuk kihasználni az erősségünket, az egy-egy
elleni játékot, s ez meg is pecsételte a
sorsunkat, kikaptunk – összegzett Váczi
Sándor.
Vida Gergő női alakulata végre a soraiban tudhatta Bíró Ildikót, aki jól meg
is „szórta” magát, három meccsen 43
gólt vágott. Mindeközben a megszerez-

31-17. Ld: Bíró I. 15, Szilágyi M. 4,
Beke Cs. 3. (Ifi: 33–26)
Férfiak
5. ford.: Nádudvar–Nyírbátor 31–28.
Ld: Horváth I. 9, Halász D., Rásó T. 6–
6. (Ifi: 42–27)
6. ford.: Nagykálló–Nyíregyháza
II.–Nádudvar 36–32. Ld: Fülöp G. 9,
Horváth I. 6, Halász D., Rásó T. 5–5.
(Ifi. 41–22).
7. ford.: Nádudvar–Sárospatak 28–
30. Ld: Halász D. 7, Molnár T. 6. (Ifi:
29–27).
Megvan a lányoknak a második!

A hölgyek három meccsből kettőt megnyertek
hető hat pontból négyet begyűjtött a társaság, s ezzel a tabella 6. helyét foglalta
el az egyébként rendkívül tömör élmezőnyben. Az edző így értékelte a szereplésüket.
– A Füzesabony vendégeként túlságosan tiszteltük a tavaly még NB I/B-s
ellenfelet, gyakorlatilag az első félidőben elveszítettük a mérkőzést, amelyen
nagyon megéreztük a szélsőink hiányát.
Az ezt követő, Ózd elleni hazai mérkőzésünkön az idei legjobb játékunkkal
sikerült megszereznünk a 2 pontot. Kimagaslott a támadójátékunk, amelyet a
36 lőtt gólunk bizonyít. Sajnálom, hogy
az utolsó tíz percben kiengedtünk, nagyobb arányú győzelmet is arathattunk
volna. Végül az újonc, sereghajtó Kazincbarcika ellen hoztuk a kötelezőt.
Annyit adtunk ki magunkból,amennyi

kellett a magabiztos győzelemhez. Sajnos a pálya játékra alkalmatlan volt (a
már említett férfi mérkőzés után volt az
összecsapás – a szerző), ennek eredményeként Szilágyi Ildikó bokasérülést
szenvedett, s csak a szerencsének köszönhető, hogy mások nem jutottak erre
a sorsra – foglalta csokorba a három
meccsen látottakat Vida Gergő.
Eredmények
Nők
4. ford.: Füzesabony–Nádudvar 30–
22. Ld: Bíró I. 8, Beke Cs. 6, Erdei A.
4. (Ifi: 29–19)
5. ford.: Nádudvar–Ózd 36–29. Ld:
Bíró I. 20, Szilágyi I. 5, Beke Cs., Faragó F. 3–3. (Ifi: 25–21)
6. ford.: Nádudvar–Kazincbarcika

A fiúk számára október végén befejeződött a megyei kézilabda-bajnokság őszi idénye, míg a lányoknak két
fordulóval többet kellett teljesíteni, így
ők lapzártánk után, november közepéig
küzdhettek a pontokért. Az előbbi alakulat az utolsó három játéknapon már
nem tudta gyarapítani a meglévő pontjai számát, így végül két ponttal zárva a
szezont, a 11. helyről várhatja a tavaszi
folytatást. A lányok ez idő alatt megszerezték a második győzelmüket, így
ők két csapatot előznek meg a tabellán.
Eredmények
Férfiak
Nádudvar II.–Földes 22–28, Nádudvar II.–Debreceni KSE III. 25–32, Hajdúböszörmény–Nádudvar II. 38–21.
Nők
Nádudvar II.–Hajdúszoboszló 26–
20, Komádi-Nádudvar II. 34-26, Nádudvar II.–DVSC II. 21–39, Hajdúnánás
II.–Nádudvar II. 26–18.
Cikkek, fotók:
Faragó László
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Testre szabott
baba-mama foglalkozások
Immár 4. alkalommal találkozunk a
baba-mama napon az Ady Endre Általános Művelődési Központban. Mindenki
izgatottan várja az együtténeklés, együttjátszás örömét. A kis csapat, mely folyamatosan bővül az egészen aprócska
8 hónapos babától a 3 éves gyermekig,
anyukákkal, boldog nagymamákkal egészül ki, sőt egy alkalommal egy lelkes
édesapa is megtisztelt minket társaságával, önfeledt örömével.
A foglalkozásokat Kovácsné Dr. Augusztinyi Andrea vezeti és szervezi, kedves segítője Majoros Józsefné Manyika. A
foglalkozások általában 30-35 percesek.
Szépen felépített keretre épülnek, rugalmasan alkalmazkodnak a kicsik igényeihez.
A foglalkozások első felében a kodályi
elvekhez híven zeneileg értékes magyar
népdalokat, mondókákat, játékos lovagoltató, ringató, höcögtető játékokat játszanak a gyerekek szüleikkel, a második felében pedig kötetlen beszélgetésre van
lehetőség a szülők számára, miközben az
aprónép kiélheti mozgás- és kíváncsiságigényét. A kötetlen beszélgetések alatt a
szülőknek lehetőségük van tájékozódni a
védőoltásokról, az immunerősítésről és
minden őket érdeklő témáról.
A baba-mama nap, ringató egy részről önfeledt játék, más részről művészeti,
zenei, érzelmi, értelmi és lelki nevelés is.
Egyszerre közösségteremtő és hagyományőrző. A mondókák, énekek, népi eredetű ölbeli játékok fontos szerepet kapnak, hiszen az anya figyelme, ölelő karja
a gyermek számára tudatosítja azt, hogy ő
szerethető és hogy kerek a világ, élni jó.
Ezek a kis örömpillanatok pedig ha rendszeresen ismétlődnek, akkor a kis apróságok később ösztönösen keresni fogják a
boldogságot, az örömöt. Tehát szeretetet,
örömet kapnak itt a kisbabák és az ősbizalom érzése erősödik bennük. A beszédés mozgásfejlődésükre is pozitívan hatnak
a játékok.
A mondókák, énekek ismétlése fontos
szerepet kap a foglalkozásokon. Ezáltal a
szülők megtanulják, felelevenítik a mondókákat, a csapat egymásra hangolódik,
míg a gyerekek ráéreznek a mondókák,
énekek ízére, hangulatára. Ugyanakkor a
kicsik az ölbeli játékokat apró kis drámaként élik meg. Hiszen van kezdetük, van
egy fokozódó feszültségük, majd végül
egy csattanójuk, örömteli oldódásuk. Ez
olyan katarzis élményt nyújt a kicsiknek,
mint amit a felnőttek számára a művészet,
a színház, vagy egy szép vers jelent. Nagyon fontos, hogy a gyermekek ezt az önfeledt örömöt szüleik jelenlétében éljék át.
Ez a kicsik számára a művészeti nevelés
csírája. A kicsiknek és felnőtteknek is
nagy örömet jelent, hogy az énekszó és
mondókák mellett fel-felcsendül a furulyaszó, mellyel Kovácsné Dr. Augusztinyi
Andrea örvendeztet meg bennünket.
Mindezek mellett a játékok az édesanyáknak is kellő mozgást biztosítanak,
így egyfajta kismamatornát jelenthet ez
számukra. Fontos kikapcsolódás, igényes
időtöltés ez mamáknak, babáknak egyaránt.
Álljanak itt Hermann Alice művészeti
nevelésről szóló mondatai: „Aki szereti a
szépet, az életet szereti. Az igazi művészet
szeretete – akár zenében, akár versben,
akár képekben találja meg valaki – igényességre nevel. Vajon nem ez-e az a vezérszólam, ami az egész életet helyes útra
terelheti? Igényesség önmagunkkal és másokkal szemben, igényesség a munkában
és a párválasztásban.”
Itt a kicsik megtanulják a szépet, az
igényeset. A foglalkozások minden héten
csütörtökön fél 11-kor kezdődnek, minden
érdeklődőt szeretettel várnak.

Dr. Balogh Andrea

Az Ady Endre Általános Művelődési
Központ programjaiból
lőföldünk, Nádudvar Öröksége és
Jövője” Alapítvány Jubileumi gálaműsora. Visszatekintő kiállítás és
műsor, amelyen olyan közösségek és
szólisták lépnek fel, kiket az alapítvány az elmúlt tíz évben támogatott,
kultúraközvetítő tevékenységüket segítette. A belépés díjtalan!
16-án (hétfőn) 17 órától a színházteremben az Alapfokú Művészeti Iskola őszi növendékhangversenye és
táncbemutatója. A belépés díjtalan!
18-án (szerdán) 10 órától a színházteremben a Budai Bábszínház bemutatja A kalapkaland című mesejátékát. Belépő: 400 Ft.
21-én (szombaton) 10–12 óráig a szakköri teremben adventi Játék-Tár-Ház
– gyertyamártás. – A belépés díjtalan!
November – Szent András hava –
Őszutó – Enyészet hava
14-én (szombaton) 18 órától a 25 éves
Művelődési Ház és a 10 éves „Szü-

Az Ady Endre ÁMK idén is szervez
Kézműves Karácsonyi Vásárt december 11-én és 12-én (pénteken,
szombaton), melyre vásárosok jelentkezését várja!

Emlékmű egy fazekas falunak
Bakonytamási mellett helyezkedett
el a hajdani Gerencsér nevű település,
melyet elsőként említett királyi oklevél
azon települések között, ahol fazekassággal foglalkoztak. Az úgynevezett
Veszprém-völgyi alapítólevélben Szent
István adományozta a falut a Veszprémvölgyben alapított apácakolostornak.
Az így adományozott Árpád-kori falvakban azonos foglalkozást űző szolgálónépek laktak, akiknek a feladatuk a
birtokos ellátása volt. A gerencsér a
szláv nyelvből meghonosodott fazekas
jelentésű szó illetve helységnév, mely
az apácakolostor edényszükségleteinek
fedezésére szolgáló iparosok faluját jelölte. Az alapítólevél korát ismerve azt
is jelenti, hogy ez a fazekas mesterség
első írásbeli említése a Kárpát-medencében. A ciszterci apácák után a bakonybéli bencés apátsághoz, majd a

pannonhalmi főapátsághoz került a
falu. A II. világháború után az 1970-es
évek közepére kihalt a község, ma már
csak a temető és néhány gyümölcsfa
őrzi az emlékét.
Az első Kárpát-medencei fazekas
falu emlékének megőrzésére állított
emlékművet a szomszédos Bakonytamási önkormányzata. Az alkotást Dr.
Blazovich László egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora és
Fazekas Ferenc, az Országos Fazekas
Szakmai Bizottság elnöke leplezte le.
Fazekas Ferenc avatóbeszédében elmondta, hogy egyedülálló az alkotás, és
egyedülálló az a figyelem is, amellyel a
hétszáz lelkes bakonyi település az ország fazekasai felé fordul ezzel az emlékművel.
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Az óvodások
biztonságosabb
közlekedéséért
Stoptábla, jelzőlámpa és zebra is van
abban a biztonságos közlekedést elősegítő készletben, amelyet Csontos János
országgyűlési képviselő adott ajándékba a nádudvari óvodáknak. A szett
ünnepélyes átadására november 5-én
került sor a Napfény Óvodában. Réz
Szilárd alpolgármester köszöntője után
Fehér Gyula rendőrfőhadnagy, a hajdúszoboszlói rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője
beszélt a biztonságos közlekedésről,
majd két kisóvodás segítségével be is
mutatta. A gyerekek olyannyira figyeltek, hogy nem mentek át a terem másik
oldalára addig, míg a lámpa zöldre nem
váltott. Böszörményi Lajosné óvodavezető megköszönte a hasznos ajándékot.
Az osztályvezető és az óvodavezetés illetve az önkormányzat részéről
szóbeli megállapodásra került sor a további együttműködésről.
Szöveg és fotó: Boros Erika

Szöveg és fotó: dr. Sutus Lenke
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