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A húsz esztendős város

Nehéz az iskolatáska

VII. NÁDUDVAR NAPJA
A HAGYOMÁNYOK JEGYÉBEN

Míg a kontinens déli részén még
most is tart a nyár, a hispán és luzitán partokon az emberek boldogan
fürdenek a tengerben, addig nálunk
visszafordíthatatlanul beköszöntött
az ősz. A nem szeretem idő hazánkban az utóbbi években nem feltétlen
az ősz szinonimája, azaz nem szó
szerint értendő, hiszen délutánonként olyan magasra kúszik fel a hőmérő higanyszála, mint júniusban.
Nálunk hetek óta a szeptemberi iskolakezdés árnyékolja be a szülők,
gyerekek, tanintézmények, pedagógusok, s nem utolsó sorban a fenntartó önkormányzatok mindennapjait. Míg a tanulók szomorúak, hogy
véget ért a szünidő, a szülők szoronghatnak, kicsinyeik vajon hogyan
veszik majd az akadályokat a tanévben, illetve, hogy ki tudják-e fizetni
a szükséges tanszereket. Egy átlagos
kétgyermekes család ugyanis akár
50 ezer forintot is ott hagyhat az üzletekben, mire útnak indítja csemetéit az iskolába. Minden okuk megvolt a fenntartó önkormányzatoknak
is, hogy izguljanak a tanévkezdés
miatt, hiszen köztudomású, hogy évről évre csökken az állami támogatás. Különösen a kisebb települések
örülnek, ha egyáltalán működésre
jut elegendő forrás. Pedig a miniszterelnök és stábja folyamatosan azt
kommunikálja, hogy több pénzt fog
tenni az oktatási ágazatba, legalábbis épület-felújításokra, fejlesztésekre. Ehhez képest a valóság az,
hogy az ígérettel ellentétben évente
átlagosan 15-20 milliárd forinttal
csökken az alaptámogatás. Ezt nehezményezni persze nem restek az
önkormányzatok, mellesleg: pártszí-

nezetüktől függetlenül. Emlékeztetőül:
a kormány másfél
évvel ezelőtt azt
ígérte, mintegy ezer
általános iskola és
közoktatási intézmény fog megújulni.
Ezzel szemben a minisztérium által
kibocsátott legfrissebb adatokban
már csak 320 szerepel.
Az oktatás jelenlegi helyzetének
egyik nagy problémája, a pedagógus
pálya népszerűtlensége, mely elsősorban az alacsony tanítói-tanári
bérezéssel indokolható. E mellett
nagy gondot okoz az oktatási intézményekben uralkodó bizonytalanság, mely leginkább a szám szerint
161-szer megváltoztatott oktatási
törvény következménye. A kabinet
olyan dolgokat vállaltat fel az iskolákkal, s a fenntartó önkormányzatokkal, olyan mértékű terheket ró rájuk, melyek önálló bevétel
hiányában nem teljesíthetők. Ennek
egyenes következménye az oktatás
színvonalának csökkenése. Persze
tisztelet a kivételnek. Hisszük, hogy
Nádudvar is a kivételek közé tartozik. Ami biztos: egyre nehezebb feladatot jelent az iskolákat fenntartó
önkormányzatok számára az oktatási rendszer folyamatos és színvonalas működtetése, hiszen az elmúlt
évek alatt 20 százalékkal csökkent az
állami normatív támogatás. Ehhez
még hozzá jöhet a közelmúltban beharangozott – a helyhatóságokat
érintő – 120 milliárdos elvonás is,
mely vélhetően az oktatási rendszer
finanszírozását is érinteni fogja.
Hassó Adrienn

Nagydíjas a nádudvari túró
A minőség és innováció legrangosabb
kitüntetését, Magyar
Termék Nagydíjat kapott a nádudvari
túró termékcsalád eddigi tíz éves sikeres
piaci jelenléte eredményeként. Tavaly ugyanebben az elismerésben
részesült a nádudvari vaj termékcsalád.Volosinovszki János, a Nádudvari Élelmiszeripari Kft. ügyveze-

tője a Parlamentben vette át az elismerést, mellyel a tejiparban napjainkban igen kevés cég rendelkezik. A
kft. által előállított túró ma már nem
csak hazai, hanem külföldi üzletláncok polcain is gazdagítja a magyar
termékek palettáját. Köszönheti ezt
a zárt integrációban történő termelésnek, amelynek révén multinacionális versenytársaikkal szemben is
sikerült előnyt szerezni, ezáltal a
fenti rangos elismerést kivívni.

Október 2-3. péntek-szombat.
Nádudvar Város Önkormányzata és a közreműködők tisztelettel meghívják Önt október 2-án és 3-án a NÁDUDVAR NAPJA A HAGYOMÁNYOK JEGYÉBEN című rendezvényre. A rendezvény védnökei: Nádudvar Város Önkormányzata, KITE Zrt.,
NAGISZ Zrt.
 Hetedik alkalommal elevenedik fel a
szüreti felvonulás. Bemutatkoznak a
nádudvari és térségbeli népművészek,
kézműves-foglalkozások és kulturális
műsorok fogadják az érdeklődőket.
Programok
Október 2. péntek. Az Ady Endre Általános Művelődési Központban Szakmai
nap a Kálvin Emlékév jegyében
16 órától. „Hajdú-Bihar megye szerepe
a reformáció óta napjainkig” címmel
előadás a tanácsteremben
17 órától. „Egy szívvel, egy lélekkel reformátusok” címmel fotókiállítás nyílik
a Kálvin-év jegyében kiadott „Calvinum” bor kóstolásával egybekötve.
Október 3. szombat. A művelődési központ előtti téren:
8 órától. Zenés ébresztő a városban a
nádudvari Alapfokú Művészeti Iskola
zenekara közreműködésével.
10 órától. Ünnepélyes megnyitó a művelődési központ előtti téren. Köszöntőt
mond Beke Imre polgármester.
 Megnyílik a Kézművesek utcája, helyi és térségi népművészek bemutatóival.
 Kezdetét veszi a tájjellegű, népi ételek készítése, kézműves-bemutatók és
játszóházak.
 Elindul a hagyományos szüreti szekeres felvonulás. Közreműködnek a helyi
amatőr csoportok: a Kéknefelejcs Citerazenekar, az Őszirózsa Nyugdíjasklub,
a Mozgáskorlátozottak Egyesületének
Fehér Rózsa Énekkara, a Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubja, az Alapfokú Művészeti Iskola néptánccsoportja,
a Vadvirág Óvoda óvodásai, a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek
Szakiskolájának tanulói.
 Fellépnek Nádudvar testvérvárosai;
Urzedow és Szalárd valamint a mikrotérségi települések művészeti csoportjai.
 „Síppal dobbal” utcaszínház, vásári
komédiák, mímes- és táncjátékok…
 A Kolompos Együttes bemutatja: a
Vitéz Levente című zenés, táncos mesejátékát
 A debreceni Kuckó-Művésztanya bemutatja: Lúdas Matyi utcaszínházi műsorát.

 A „Virágos Nádudvarért” pályázat
eredményhirdetése.
 A Szeret zenekar előadásában: A Lajthától a Szeretig című népzenei és néptáncos műsora, mely átfogó képet nyújt
a két folyó között élő magyar, szlovák,
román, szerb és horvát nemzetek zenei
kultúrájáról és a köztük meglevő párhuzamokról.
A műsorok közben tombolasorsolás, a meghívott kézműves mesterek alkotásaiból!
Meghívott kézművesek
Bartha József fafaragó, Buglyó Péter kádár,
Ifj. Buglyó Péter kádár, Dr. Bolyós András kékfestő, Fekete Józsefné Seres Emília aranyérmes grillázskészítő, Gálné
Kovács Gyöngyi gyöngyfűző, pártakészítő, Hengsperger Cecília
selyemfestő,
Hutkai László
bőrműves, Kolozsvári-Donkó Rebeka zománcműves,
Radácsi Piroska kézi-gépi
hímző, Rácz Erika ötvös, Szabó István
hagyományőrző fegyverkovács, Szathmári Ferenc kosárfonó, fonott bútorkészítő, Szidor Jánosné szűrrátétes és viseletkészítő, Szűcs Imre fazekas, Szűcs
Imréné fazekas, Tóth Árpád késes, köszörűs mester.
Nádudvari kézművesek
Balogh Károly kosárfonó, Beke Sándorné
fazekas mintázó, Dobiné Vass Júlia fazekas, Egri Gáborné szűrrátétes, Fazekas Ferenc fazekas, Fazekas István fazekas, Fazekas Lajos fazekas, ?Fútó Imre
kulacskészítő, Ifj. Fazekas István fazekas, K. Nagy Zsolt fazekas, Katonáné
Kalmár Terézia hímző, mézeskalács-készítő, Nagyné Molnár Éva grillázskészítő, Népi Kismesterségek, Szolgáltató
Mesterségek Szakiskolája mesterei és
tanítványai.
Látogatható kiállítások
„Egy szívvel, egy lélekkel reformátusok”
címmel fotókiállítás a kiállítótérben
Az Országos Ifjúsági Kézműves Pályázat
bőrös, fazekas kategória zsűrizett alkotásai a Szín-térben (szakiskola udvara).
„Húszéves a város” címmel a nádudvari
Amatőr Képzőművészeti Alkotókör kiállítása (művelődési központ szakköri
terme).
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Nálunk is érződik az általános válság
Az önkormányzat körültekintően igyekszik takarékoskodni
A képviselő-testület soron következő
ülését augusztus 27-én tartotta meg. A
polgármester tájékoztatott az előző ülés
óta végzett munkájáról, ismertette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. A képviselők a beszámolókat elfogadták.
Első napirendi pontként a január 29én aláírt vízkitermelést kísérő hulladékgáz-hasznosítási szerződés, hőszolgáltatási szerződés és a CO2 kvóta
értékesítési bevétel megosztásáról szóló
szerződésekre vonatkozó engedményezési megállapodást tárgyalta a testület.
Meghívottként jelen voltak: Szabó
László és Szalai Gyula, az Alteo-Hidrogáz Kft. ügyvezetői. A testület az engedményezési megállapodást megtárgyalta és felhatalmazta a polgármestert
annak aláírására.
Alapító okirat-módosítások
Következő pontként a képviselők a
polgármesteri hivatal, a Kövy Sándor
Általános Iskola, az Ady Endre Általános Művelődési Központ valamint a
Napfény Óvoda és Bölcsőde alapító okiratainak módosítását tárgyalták. A módosításokat a Magyar Államkincstár által tett útmutatások tették szükségessé.
Harmadik napirendi pontként a képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzata kiegészítését tárgyalták a
képviselők. A körültekintő vita során
örömmel üdvözölték, hogy a jelenlegi
gazdasági helyzetben az új szabályozás
szerint egyértelműen elkülönül egymástól az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok valamint az önként
vállalt feladatok köre. Többen hangot
adtak azon meggyőződésüknek, hogy a
jelenlegi lépés önmagában üdvözlendő,
de nem elégséges, a megalapozott döntéshez további lépések szükségesek. A
Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítését egységesen kellene kezelni a
feladatok ellátását szabályozó önkormányzati rendeletek módosításával valamint a Nádudvari Településfejlesztési
és Városgazdálkodási Kft.-vel létre jött
szerződéses kapcsolatrendszer áttekintésével, és ahol szükséges, annak módosításával. A képviselőtestület az indítványt elutasította.
Ezt követően a nádudvari Mikrotérségi Pedagógiai Szakszolgálat fenntartói feladatellátás átvilágításáról szóló tájékoztatót valamint az ehhez kapcsolódó
szakértői jelentést tárgyalták meg. A testület megállapította, hogy a jelenleg elfogadott formában a nádudvari gyermekek több és jobb ellátást kapnak. A
mai alkalmazotti létszám a feladatok ellátására mikrotérségi szinten nem elegendő, ezért elfogadták, hogy a szakszolgálat 4 fő állású szakalkalmazottat
foglalkoztasson. A szakszolgálat a Kövy
Sándor Általános Iskola intézmény egységeként látja el a jövőben is feladatait.
Igen az iskolatejre
Ötödik napirendi pontként a testület
az önkormányzat pénzügyi helyzetének
javítása, fizetőképességének megőrzése
érdekében készített intézkedési tervet
tárgyalta meg. Megállapította, hogy az
ország gazdasági helyzete nagymértékben befolyásolja az önkormányzat pénz-

ügyi helyzetét is. Az már látható, hogy
a helyi adóbevételek nem a tervezett
szinten fognak alakulni, ebből és az
uniós pályázatok utófinanszírozott jellege miatt egyensúlyromlás következett
be az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala között. Vannak
olyan projektek, mint a kerékpárút építése, amelyre 2007-ben pályázott a város, a végleges lezárása a pénzügyi elszámolást követően történik meg, amely
lehet, hogy 2009. évről kitolódik. A nyár
miatt az étkeztetés sem hozza azt a bevételi szintet, amit terveztek. A testület
megállapította, hogy a takarékosság irányába kell elmozdulni. A bevételeket
növelni, a kiadásokat csökkenteni indokolt. A testület további javaslatokat tett,
területeket jelölt meg annak érdekében,
hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete tovább lehetőleg ne romoljon. A
testület az intézkedési tervet nem fogadta el.
Hatodik napirendi pontként a Kövy
Sándor Általános Iskola tantárgyfelosztásáról szóló szakértői jelentéseket tárgyalta meg a testület. A szakértőt azért
kérték fel, mert a múlt tanévben nagyon
sok túlóra halmozódott fel, aminek a kifizetése komoly terhet rótt a városra. A
jelen lévő Földváriné Simon Ilona szakértőt, aki a vizsgálatot végezte, a képviselők meghallgatták. A kialakult alapos,
elemző vita során a testület a szakértő
jelentését elfogadta. A pénzügyi helyzetre való tekintettel is arról döntött,
hogy az oktatás jelenlegi jó szakmai
színvonala heti 1305,38 óratömeggel 62
fő állású pedagógus foglalkoztatásával
a továbbiakban is biztosítható. Az iskolaotthonos oktatási formát megszüntette,
s helyette a napközis csoportok számát
12+1-ben határozta meg a testület, mint
az intézmény fenntartója.
A 2009/10-es tanévre is meghirdette
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium az iskolatej-programot. A
testület a programban való részvételt támogatta. A korábbi évek gyakorlatától
eltérően, mivel a központi kormányzat
az óvodások és a középiskolások részére
csak a közösségi támogatást biztosítja,
azt nem egészíti ki az önkormányzat.
Erre tekintettel a képviselő-testület arról
döntött, hogy bekapcsolódik az iskolatej-programba, és a Kövy Sándor Általános Iskola tanulói számára ingyenes
iskolatej-ellátást biztosít. Felhatalmazta
a testület a polgármestert, hogy a Nádudvari Élelmiszer Kft.-vel és a Pannontej Zrt.-vel kösse meg az erre vonatkozó
szerződéseket a 2009. évre.
A testület elfogadta Juhász Sándor
egyéni képviselői indítványát, miszerint
a polgármester a helyi munkahelyteremtésről folytasson tárgyalásokat a
nádudvari vállalkozások vezetőivel.
A testület a pneumococcus baktérium
okozta fertőzés elleni – 2-5 éves kor közötti gyerekeknek beadni javasolt – védőoltás forgalmazójának, a Wyeth Kft.nek az ajánlatát megtárgyalta. Úgy
döntött, keresi azt a pénzügyi lehetőséget, amelynek segítségével az Önkormányzat az érintett korosztályok számára a védőoltás lehetőségét biztosítani
tudja.
Jan Wozniak, Urzedow polgármestere meghívta Nádudvar küldöttségét a
lengyel testvérváros szeptember 4. és 7.

között zajlott kenyérünnepre (aratóünnepre). Városunkat 28 fős küldöttség
képviselte.
Napközi 13 csoportban
Az önkormányzat rendkívüli ülést
tartott szeptember 8-án. A polgármester
tájékoztatta a testületet és a Kövy Sándor Általános Iskolában tanuló gyermekek testületi ülésen megjelent szüleit
a lengyel testvérvárosban, Urzedowban
szeptember 4. és 7. között tett látogatásról.
Első napirendi pontként a testület az
iskolában szeptember 1-jén bevezetett
napközi otthonos oktatási forma bevezetésének indokairól tartott tájékoztatót
Beke Imre polgármester. Elmondta,
hogy a gazdasági visszaesés következményei már érezhetőek az önkormányzat bevételein is, a helyi iparűzési adóból a 2009. évi költségvetésbe a
betervezett összegnél kevesebb fog befolyni, s az egyéb gazdasági feszültségek, az uniós finanszírozású pályázatok
utófinanszírozása komoly feszültséget
jelent a költségvetés bevételi és kiadási
oldala között. Az intézmények felülvizsgálata még 2007-ben indult el,
2008-ban egyeztetések voltak az iskola
vezetésével. Az iskolaotthonos oktatási
forma eredményei ismertek és elismertek. Azonban a fenntartó önkormányzatnak azt is meg kellett vizsgálnia,
hogy lesz-e rá pénz. Sajnos, nem látszik
rá fedezet. A napközi otthon választásánál a költséghatékonyság mellett az is
vezérelte a fenntartót, hogy senkit se
kelljen elküldeni a munkahelyéről. Az
iskola 2008/2009-es tanévre kapott próbaév jelleggel engedélyt az iskolaotthonos oktatás hivatalos bevezetésére, azzal, hogy a tapasztalatok értékelésével
együtt dönt az iskola kérelme alapján a
fenntartó az oktatási forma megtartásáról a következő tanévre.
A szülők képviseletében Dr. Nagy
Tibor ügyvéd olvasta fel a fenntartó
döntésével kapcsolatos észrevételeiket.
Földváriné Simon Ilona közoktatási
szakértő a vonatkozó jogszabályok
alapján tájékoztatta a szülőket az általa
elvégzett vizsgálat eredményéről illetve
a fenntartó és a szülők jogairól. Az Iskolai Szülői Szervezet elnöksége által a
képviselőknek átadott beadványt a testület megtárgyalta.
A képviselőtestület döntése értelmében a délutáni oktatás helyett a napközi
otthonos ellátást fogja finanszírozni a
2009/2010-es tanévben az önkormányzat 13 csoportban.
Következő napirendi pontként a nádudvari települési szilárd hulladéklerakóval kapcsolatos előterjesztést tárgyalták a képviselők. A testület felhatalmazta a polgármestert és dr. Danka
Józsefet, hogy az önkormányzat képviseletében folytassanak tárgyalásokat az
előkészített munkaanyagok alapján,
Hajdúszoboszló képviselőtestületi ülésén interpelláljanak a hulladéklerakási
díjról.
Harmadik napirendi pontként a képviselő-testület a Mártírok utcai vályogvető gödrök önkormányzat részére történő megvásárlásáról döntött.
Dr. Sós Csaba

Lomtalanítás
Az AKSD Kft. Nádudvaron az esedékes őszi lomtalanítást október 20. és
22. között végzi el.
A területi beosztás a következő:
Október 20-án a Seregélyes utca–
Ady Endre utca–Fő utca által határolt
területen (Nagy kertben, Szikoldal,
Csukás kert).
Október 21-én a Fő utca–Kossuth
utca – József Attila utca–Maros utca –
Kabai utca által határolt területen (Rendek zug, Árvai kert, Simkó kert).
Október 22-én a Seregélyes utca –
Ady Endre utca–Kossuth utca –József
Attila utca–Maros utca–Kabai utca által határolt területen (Seregélyes kert,
Kisszőlős kert).
Kihelyezhető hulladékok: az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd hulladékok, amelyek nem helyezhetők el a tároló edényzetben, a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (bútor, elektronikai készülékek,
nagyobb kartondobozok, rongy bezsákolva).
Nem tartozik a lomtalanítás alkalmával kihelyezhető hulladékok körébe:
a kommunális hulladék, építési törmelék, gépjárműgumi, akkumulátorok, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok,
vegyszerek és minden olyan hulladék,
amely a begyűjtés során veszélyezteti a
begyűjtést végzők testi épségét, egészségét.
A lomnak minősülő tárgyakat a gyűjtési útvonal mellé kell kihelyezni, úgy
hogy az a begyűjtő gépjárművel megközelíthető legyen, s a gyalogos- és
gépjárműforgalmat ne akadályozza. Az
apróbb kisméretű hulladékot bekötözött
zsákokban kell kihelyezni. A hulladékok kihelyezésének időpontja: a lomtalanítási napon legkésőbb reggel 7.00-ig,
de lehetőség szerint előző nap este. A
járat minden utcán egyszer megy végig.
AKSD Kft.

Áramhiba esetén
Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy a város belterületén közvilágítást biztosító
berendezések meghibásodása esetén az
E.on Energiaszolgáltató Kft. közvilágítási hibabejelentő számát, a 06/40 200636-ot hívhatják fel. A telefonszám a
helyi hívás díjáért hívható.

Tűz a határban
Kigyulladt a Hortobágy a Nádudvarhoz tartozó Mihályhalma-Borzospusztán augusztus 30-án, vasárnap délelőtt.
Délután már húsz (egyes híresztelések
szerint hatszáz) hektáron pusztítottak a
lángok. A kezdetben még hármas, kiemelt riasztási szintet kora estére négyes
fokozatúra emelték, s ezzel együtt újabb
tűzoltókat vezényeltek a helyszínre.
Összesen csaknem negyvenen dolgoztak az oltáson, négy járművel és hat
fecskendővel. Vasárnap este még a város egyes részeiről lehetett látni a nagykiterjedésű tűz fényeit. A hajdúszoboszlói, debreceni, püspökladányi és
karcagi tűzoltóknak a környéken lévő
több száz szalmabálát sikerült megmenteni. A mindmáig nem lőszermentesített egykori katonai lőtéren 31-én,
hétfőn hajnali három órára sikeresen eloltották a tüzet.
M. L.
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Meghívó a kerékpárút-átadásra
Tisztelt Nádudvari lakosok! A város
önkormányzata tisztelettel meghívja
Önöket az ÉAOP-3.14.3-2007-0027
számú projekt megvalósításaként, a Fő

út teljes hosszában megépült kerékpárút ünnepélyes átadására. Az átadás október 3-án 9.45 órakor lesz, helye: Ady
Endre Általános Művelődési Központ
előtti tér.
Beszédet mond Beke Imre polgármester; az utat átadja: Gazda László, az
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács elnöke.

Urzedow, Nádudvar, két jó barát
Urzedowban szeptember 4-én ismét megrendezték a már hagyománnyá
vált nemzetközi fazekastalálkozót és a
járási aratóünnepet. A tíz éves testvérvárosi kapcsolat révén a nádudvari 27
fős delegáció is részt vett az ünnepségeken. Az eddigi jó kapcsolat tovább
erősödött egy új együttműködési megállapodással, melyet a következő alapokra fektettek: az oktatás és a turizmus
területén szerzett tapasztalatok átadása
illetve egymás segítése e két területen
(ennek eredményeképpen közös promóciós anyagok készülnek a bővebb tájékoztatás érdekében).
Mivel párhuzamosan zajlott a két
rendezvény, a delegáció is megoszlott
az első napon. A fazekasok részt vettek
a fazekas-munkatalálkozón Beczynben,
míg a többiek kirándultak Kazimierzbe,

Janowiecbe, s hajókiránduláson vettek
részt a Vistulán. A fazekastalálkozón az
ukránok megmutatták, hogy milyen pici
edényeket (is) tudnak készíteni. Egyre
apróbb edényeket korongoztak. A jó
hangulatban a fazekasok között baráti
kapcsolatok jöttek létre.
A második napon közösen vettünk
részt az aratóünnepségen. A járáshoz
tartozó települések készítettek egy-egy
felvonulási tárgyat búzakalászból és
egyéb terményekből. Sok mindent megformáztak, templomot, szekeret, lovat.
A felvonulást ünnepi istentisztelet követte. A bőséges és finom ebédet szabadprogram követte. A sportpályán különböző művészeti csoportok léptek fel.
Az estét tűzijáték zárta.
Szöveg és fotók: Boros Erika

Lengyel és magyar fazekasok

Beke Imre polgármester és lengyel kollégája Jan Wozniak új megállapodást írtak alá
(balra Tomasz Wyka művelődési központ igazgató, jobbra Fazekas Márta tolmács)

Nem vallottunk szégyent Hajdúszoboszlón

Díszvendégek voltunk
Nádudvar volt a díszvendége a VII.
Bioétel és Borfesztiválnak, amit a hajdúszoboszlói Szent István parkban rendeztek meg szeptember 11-13-án. A
rendezvény alatt sokan keresték fel a
gyönyörű, városunkra jellemző fotókkal berendezett sátrat, ízlelték meg a
Nádudvari Élelmiszeripari Kft. termékeit, az Andrási-féle kenyeret. Nagy si-

kere volt itt is a pásztortanyának, a
szakiskola jurtájának, kézműves bemutatóinak. Pénteken a mazsorettesek, a
Kéknefelejcs Citerazenekar és a szakiskola tánccsoportja, vasárnap délután az
Edit Fitnesz és Diáksport Egyesület
aerobikosai szórakoztatták a kíváncsi
közönséget.
Szöveg és fotó: dr. Sutus Lenke

Felújítják az utat
városunk és Kaba között
Az Európai Unió strukturális alapjainak támogatásával, az Észak-Alföldi
Operatív Program (ÉAOP) keretében év
végére felújítják a Nádudvar–Kaba öszszekötő utat, közel tíz kilométeren. A
projekt a megyében zajló régiós útfelújítások sorába illeszkedik. A kivitelező
ígérete szerint a közlekedés a felújítás
alatt lassabb, de folyamatos lesz.
A mellékutak ÉAOP által finanszírozott 2007-2008-as felújítási programját
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezeli
projektgazdaként. Az Észak-Alföldi régióban összesen húsz, ebből Hajdú-Biharban öt projekt keretében újulnak
meg idén a négy és öt számjegyű utak.
A Nádudvart, Kabát, Földest összekötő 3407-es út Nádudvar és Kaba közötti szakaszának felújítását az teszi
szükségessé, hogy az út teherbírása a
forgalmi igényeknek már nem felelt
meg. A felület kátyússá, nyomvályússá
vált. Az út menti vízelvezető rendszer
ugyancsak felújításra szorul. A felújítás
kiterjed az aszfaltburkolat megerősítésére, az árkok és átereszek tisztítására,
új jelzőtáblák kihelyezésére, az autóbuszmegállók kijavítására és szabványosítására, a padkák rendezésére.
A munkálatok elvégzésére a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. mint projektgazda
közbeszerzési eljárást írt ki. A munkát
a COLAS Építő Zrt. nyerte el. A beavatkozásra rendelkezésre álló összeget,
280 millió forintot, az Európai Unió
strukturális alapjai biztosítják. A 9,8 kilométeres egybefüggő szakasz felújítása viszonylag gyorsan, a tervek szerint novemberre elkészül – a közlekedők ekkor ismét teljes szélességében
birtokba vehetik az utat.
A három tájegység határán fekvő
Nádudvar jellegzetessége, hogy miközben maga is kisváros, a környező tele-

pülések is egytől
egyig ebbe a településkategóriába
tartoznak. Ezek
közül a legközelebbi Kaba. A
kölcsönös forgalom jelentős – hívta fel a figyelmet
Beke Imre polgármester. Nádudvaron
jelentős munkaadók találhatók, olyan
országos hírű agráripari cégek, mint a
KITE, a NAGISZ és a HAGE. A város
tehát kiinduló és célpontja is a helybeliek közlekedésének, és az ipari forgalom is jelentős. „Nagy örömmel nyugtázzuk a 4-es főút felé vezető út
felújítását, és reménykedünk, hogy idővel a balmazújvárosi út is sorra kerül,
ami a megyeszékhellyel és az M35-ös
autópályával biztosítana jobb összeköttetést“ – mondta a polgármester.
Az útfelújítás a Magyar Közút Nonprofit Zrt. számítása szerint az üzleti és
ipari forgalom mellett mintegy tízenötezer ember közlekedését könnyíti
meg a térségben.
További információ: Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Kommunikációs Igazgatósága; Tel.: 06-1-819-9144. E-mail:
kommunikacio(g)kozut.hu Weboldal:
www.kozut.hu
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Hogyan telt az első nap az iskolában?
Budai
Gabriella
1.a:

Sümegi
Ákos
1.b:

Czina
Eszter
1.c:

Sokat rajzoltunk, színeztünk. Jobb az
iskola, mint az
óvoda, mert az már unalmas volt. Öten az osztályból
egy csoportba jártunk, a többieket még nem annyira ismerem.

Tulajdonképpen én nem
tudtam, hogy
ennyire meg
fog tetszeni az iskola. Azért
tetszik, mert jó sok mindent
lehet csinálni, és jól lehet játszani az udvaron. Ma például
le kellett rajzolni egy mesét.

Jól telt az első
nap. Sok mindent csináltunk. Olyat
játszottunk, hogy neveket kellett sorolni, és matricát kaptunk érte. Érdekes feladatokat
kaptunk. Ica néni nagyon jó
tanár.

Pillanatképek a tanévkezdésről

Ferenczik
Nándor
András 1.d:
Nagyon jól telt
az első nap,
mert a tanár nénik nagyon kedvesek. Játszottunk olyat a labdával, hogy meg
kellett tanulni egymás nevét. Ha
hazamegyek felhívom a Karacs
mamámat, hogy elmeséljem milyen volt az első nap.

Úgy mentél el tőlünk, mint ősznek
virága,
Sírba szállt veled szívünk
boldogsága,
Segítő szavad soha nem feledjük,
Dolgos két kezed örökké érezzük.
Nélküled az élet üres és sivár,
Hiába díszíti sírodat virág,
Könnyes szemmel már csak
a virágokat nézzük,
Fájó szívvel már csak rád
emlékezünk.

Utolsó vakáció
Szomorú napként könyvelhette
el a Kövy Sándor Általános Iskola
nevelőtestülete szeptember 4-ét.
Ezen a napon távozott közülünk
45 évesen Jakab Anikó Ágnes, szeretve tisztelt tanítónő. A 45 év nagyon kevés, mégis tartalmas életpálya állt mögötte: 26 év tanítás.
Alig van olyan család Nádudvaron, amelynek valamelyik rokonát ne tanította volna. Pályáját a
családi hagyományokat követve
kezdte el a sinkókerti majd a seregélyeskerti iskolában. Később az
iskola minden épületében tanított
alsó tagozatban. Még súlyos betegen is, amikor eljött a szeptember
elseje, nyugtalanság vett rajta erőt:
„mennem kell az iskolába.” Már
minden lélegzetvételért meg kellett küzdenie, mégis felhívta telefonon a kolléganőit: „Hogy vagytok? Mi újság az iskolában? Hogy
van az osztályom?”

Fájdalomtól megtört szívvel
mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen édesanyánk, anyósunk nagymamánk,
dédnagymamánk,

özv. BEKE SÁNDORNÉ,
sz.: Koza Mária
Új hordozható számítógépekkel bővült az angol nyelvi labor.
A XXI. századi eszközök a beszédkészség, kommunikációs képességek
fejlesztésében segítik a tanulókat

temetésén részt vettek, ravatala elé
koszorút, virágot helyeztek, utolsó
útjára elkísérték és mélységes bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik a 84 éves korában elhunyt

ÁCS JÁNOS

A könyvtár új arculata. Új bútorzattal és 1 000 000 Ft értékű könyvvel
gazdagodva várja az olvasni vágyó kicsiket és nagyokat

Nádudvar, Mártírok u. 36. sz. alatti
lakos augusztus 25-i búcsúztatásán
részt vettek, a gyászolók fájdalmát
enyhítették.
Sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Mélységes bánatunkban
részvéttel osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen férjem,
az élete 67. évében elhunyt

TÓTH LAJOS
búcsúztatásán részt vettek,
a gyászolók fájdalmát enyhítették,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mélységes bánatunkban
részvéttel osztoztak.
Továbbra is probléma az ebédlő zsúfoltsága. 580 tanuló ebédel az iskolában. Az
ebédlőbe jutás gyakran hosszas sorban állás árán sikerül csak (Fotók: Varga Ildikó)

A gyászoló család

Tanítványai halk szavát, meleg
mosolyát, puha érintését őrzik emlékezetükben. Csendesen tette a
dolgát, gondosan odafigyelve tanítványai szellemi és lelki fejlődésére egyaránt. Makkokat gondozott, amelyekből hatalmas tölgyfák lesznek és megállják az élet viharait. Fájdalmasan hiányozni fog
az iskola nevelőtestületéből, a város lelki életéből.
Minden hozzáfordulónak segített, legyen az állat, gyermek vagy
lelki problémákkal küszködő felnőtt. Zárkózott természete miatt
színes, sokrétű egyéniségét csak
kevesen ismerhették. Különös
mentális érzékenysége volt az emberi sorsok iránt. A lélek rejtelmeit
kutatta. Ezoterikus érdeklődése a
csillagok felé fordította. Eleinte
csak önmaga szórakoztatására készített horoszkópokat, később városunk lakossága tömegével igényelte a sorselemzést tőle, de a
környező városokban is ismerték
asztrológiai tevékenységét. Nagy
tiszteletnek örvendett.
Egész élete a szolgálatról szólt.
Az iskolában a felnövekvő nemzedéket támogatta.
A telefonos lelki segélyszolgálatnál a krízishelyzetbe került, öszszezavarodott lelkű embereket vigasztalta. A betegsegítő szolgálatnál végzett munkájával gyámolította, patronálta a tartósan beteg,
elesett mozgássérült embertársait.
Nagyon sok tennivalója lett volna
még: hitére és szeretetére oly’ nagy
szükség lenne a mai rohanó, lelki
értékeket mellőző világunkban.
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Régi álma most valósult meg
Régi álma valósult meg a debreceni dr. Síróné dr. Balogh Andreának
azzal, hogy elnyerte a házi gyermekorvosi állást Nádudvaron. Immár két
gyermekorvos rendel a városban
szeptember 1-jétől.
A mosolygós fiatalasszony azért helyettesített évek óta hajdúböszörményi,
balmazújvárosi, debreceni körzeti gyermekorvosi rendelőkben, hogy egykor
saját praxisa legyen. Ez most megvalósult, ugyanis egyre több gyermek születik Nádudvaron, s a jelenlegi 2200
gyermeket már nehéz ellátni egyetlen
orvosnak. A doktornő nyerte el az önkormányzat által meghirdetett állást.
Már ki is festette a város vezetősége a
Fő utca 136 szám alatti volt fizikoterápiás rendelőt barackvirág színűre, a
doktornő pedig sellőkkel, mosolygós
tengeri kagylókkal és más figurákkal
díszítette a falat.
Dr. Balogh Andrea a Debreceni
Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centrum (DEOEC) Általános Orvoskarán végzett, majd a Gyermekklinikán
szerzett gyakorlatot. Bár a Kenézy Kórházba is nyert gyermekorvosi állást, ő a
klinikát választotta, mert ott minden
szakterületen gyógyítanak, így elméleti
tudását minden téren átültethette gyakorlatba. Így dolgozott a gyermekonkológiai (daganatos betegségek) részlegen,
a csecsemő osztályon, a belgyógyászaton, ahol például a szív-, cukor- és vesebeteg gyerekeket kezelik, a koraszülött intenzíven, a tüdőosztályon stb.
Nagyon sokat tanult a klinika elkötelezett munkatársaitól, mások mellett dr.
György Ilona gyermek ideggyógyásztól,
akinek szakmai felkészültsége, hozzáállása, embersége követendő példát mutatott neki lelkiekben is. A gyermekonkológián dolgozott a leghosszabb ideig.
Ott önálló munkára nyílt lehetősége,
ami nagy kihívást jelentett számára.
Megszerette a részlegen kezelt gyerekeket és szüleiket, de lelkileg nehéz volt a
munka ahhoz, hogy végleg elkötelezze
magát. Munkájához annak az elfogadása is hozzá tartozott, hogy elveszítenek gyermekeket.
Az onkológiai részlegről háromszor
volt önkéntes orvos kísérőként Írországban, a hazaihoz hasonló Bátor Táborban. Az akár egy évig is ágyban
fekvő, kemoterápia (gyógyszeres kezelés) után lévő gyermekeket vagy a
még kezelés alatt állókat vitte ki Írországba. A szülők nélkül utazó kicsiknek nagy élmény volt szinte a betegágyból kikelve végigmenni az akadálypályán, részt venni az ügyességi
játékokban a cseh, lengyel, ír gyerekekkel együtt. A tábor sokat segített
nekik visszatérni a kórházi létből a
hétköznapi életbe.
A doktornő a Gyermekklinika genetikai szakrendelését vezette két évig dr.
Oláh Éva professzornő helyetteseként.
Kilenc éve férjhez ment, ideggyógyászaneszteziológus férje ma aneszteziológusként (altatóorvos) dolgozik a
DEOEC Idegsebészeti Klinikáján. Kislányuk 2003-ban született. A doktornő
gyes alatt tette le a csecsemő- és
gyermekgyógyászat-szakvizsgát kiváló
eredménnyel. Lányuk, Zsófika idén hatéves, jövőre megy iskolába. A doktornő
szülei örömmel segítenek, ha el kell
hozni az óvodából, s időbeosztásától
függően férjére is számíthat.
Dr. Balogh Andrea a klinikán részt

Dr. Síróné dr. Balogh Andrea,
az új gyermekorvos
vett a magyar és külföldi hallgatók oktatásában magyar és angol nyelven, s
mivel olaszul is beszél, az itáliai diákok
oktatása is az ő feladata volt. Tudományos cikke és konferenciai előadása egy
genetikai betegség, a hemihypertrophias szindróma területén született.
Gyógyított a klinikán, kezelte a benn
fekvő és a szakrendelésre járó kis betegeket. Ott csak addig látta őket, amíg a
klinikán voltak, de jobban szerette
volna fejlődésüket végig követni, figyelni, hogyan cseperednek újszülöttből kész felnőtté. A háziorvosi munka
sajátos felelőssége, hogy körzetének
ügyeit önállóan intézi és betegei hosszú
távú ellátásáért személyes felelősséget
vállal, szintén nagyon vonzotta. S feleségként, anyaként szeretett volna nyugodtabb életet élni, mint amit a klinikai
gyógyítás, oktatás, kutatás feladatai
megengedtek volna neki. Ezért választotta a háziorvoslást. Már négy éve figyeli a lehetőséget, ami apránként nőtt,
mint egy gyermek, s Nádudvaron teljesedett ki. Ennek külön örült a doktornő,
mivel a dédnagymamája Nádudvaron
élt, s a nagymamája is itt született és élt
egy jó ideig.
A nádudvari körzeti állás elnyerése
előtt a gyed mellett először csak besegített egy balmazújvárosi körzetben,
később Hajdúböszörményben helyettesített egy évig, ahová Bodaszőlő lakossága is tartozott. Ez jó iskola volt a háziorvosi munkából, ugyanis míg a
hajdúböszörményi lakosság túlnyomórészt értelmiségi szülők gyermekeiből
állt, úgy a bodaszőlőiek szociálisan hátrányos helyzetű családok voltak, akikkel szintén szót kellett értenie a gyerekek érdekében. Munkáját jellemzi,
hogy amikor visszajött a praxis tulajdonosa, akkorra nem hogy kevesebb beteg
tartozott a körzetéhez, mint ahogy számított rá, hanem több. Ugyanis a doktornő felelősséget érzett, hogy megtartsa a betegeket s ne egy szétzilált
körzetet adjon vissza.
Két éve iskolaorvosi munkát vállalt
Debrecenben s változatlanul járt helyettesíteni. Még az is megadatott neki,
hogy gyermekkori körzeti doktor bácsiját helyettesítette. Ez megerősítette azt a
vágyát, hogy mint ahogy őt látta felnőni
orvosa, ő is lássa felnőni a gyermekeket,
akik gyermekeinek is ő lehet az orvosa.
A körzet indításával kapcsolatos teendők elvégzésében az önkormányzat
és a védőnők mellett dr. Lamos Zoltán
házi gyermekorvos kollégája nyújtott

nagyvonalú, kollegiális segítséget. Augusztus végén berendezte rendelőjét.
Az önkormányzat által vásárolt új bútorok mellé a szükséges eszközöket, műszereket beszerezte: újraélesztő táska a
kellékeivel, csecsemőmérleg, gyomormosó, vércukormérő, vizeletvizsgálathoz szükséges eszközök, számítógép
stb. Párásító készüléket is vett, mely tapasztalata szerint nagyon hatásos a
kruppos (gégegyulladás) gyerekeknél s
ingyen használhatják a kis betegek. A
rendelő folyamatos fejlesztését, szépítését a továbbiakban is fontosnak tartja.
Sokat tanul, mely elengedhetetlen,
hogy naprakész ismeretei legyenek
gyermekorvoslásból. Az orvosoknak
ötévenként meg kell újítaniuk a tudásukat a működésükhöz, részt kell venniük szakmai tudományos rendezvényeken: konferenciákon, továbbképzéseken. Élen jár a továbbképzésben,
legközelebb a sürgősségi ellátás újdonságait szeretné meghallgatni. Bár már
korábban volt ebben a témában továbbképzésen, de az orvostudomány fejlődése miatt mindig érdemesnek tartja
megújítani tudását. A továbbképzés
szombati napon lesz, így nem befolyásolja a körzeti munka menetét. A későbbiekben majd gasztroenterológiai
(emésztőszervek betegségei) szakvizsgát kíván tenni. Erre is nyugodtan fel
tud készülni, a rendelési időt ez sem
fogja megváltoztatni.
Ismert, hogy úgy, ahogy a felnőtteknél, a gyermekeknél is szabad orvosválasztás van. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat összeállította, mely utcákon lakó betegeket köteles ellátni a doktornő, de a szülők eldönthetik, hogy melyik háziorvoshoz viszik a gyermekeiket.
Asszisztensnőjével, a nádudvari
Szatmáriné Váncsa Valériával együtt
várja a kis betegeket és szüleiket a rendelésre, az egészségeseket pedig hat
éves korukig tanácsadásra.
Reméli, hogy sok aranyos, kedves
gyermekkel fog találkozni s kíváncsi,
hogy mit szólnak a gyerekek a barátságos rendelőhöz. Érdemes megnézni,
hogy a fentebb említetteken kívül még
milyen mesefigurák láthatók a falon, s
később azt is, hogyan újul meg folyamatosan a rendelő.
A doktornő rendelési időn kívül is
felkeresi az újszülötteket, szükség esetén a betegeket, részt vállal készenléti
ügyeletben, és rendelkezésre álló ideje
alatt, 8-16 óráig hívásra visszamegy
Nádudvarra a sürgős beteghez. Ezen kívül reggel 8-tól este 8-ig-9-ig hívható a
06-30/500-45-48-as mobiltelefonszámán; elérhetőségét a rendelőben kifüggesztette. A rendelő vezetékes száma:
06-54/527-101.
Szöveg és fotó: Császi Erzsébet
Dr. BALOGH ANDREA rendelési ideje
2. sz. gyermekorvosi körzet
hétfő: 8.30–11.30
kedd: 13.00–16.00
szerda: 8.30–11.30
csütörtök: 13.00–16.00
péntek:
páratlan hét: 8.30–11.30
páros hét: 13.00–16.00
Tanácsadás: szerda 11.30–12.30
Tel.: 06/54 527-101 rendelési időben
06/30-500-4548 rendelési időn kívül
A rendelés helye:
Nádudvar, Fő út 136. szám hátul az udvarban (a volt fizikoterápiai rendelő).
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Elégedett-e
az orvosi ellátással?
Nem vagyok beteges,
két-három éve voltam orvosnál. Dr. Sutus Lenkéhez tartozom, ő nagyon
jó orvos. Három gyerekem van, de a gyerekorvossal nem vagyok megelégedve. Úgy tudom,
hogy jön egy doktornő, és biztos, hogy átmegyünk hozzá. A mi gyerekorvosunk a
múltkor azt mondta, hogy rühös a kisfiam.
Elvittem Debrecenbe a klinikára, s ott
megállapították, hogy ekcémás, száraz a
bőre és allergiás.
Zoltán Erika, gyesen lévő anyuka
Püski doktor úrhoz tartozom, a gyermekem pedig dr. Lamos Zoltánhoz.
Meg vagyok elégedve a
felnőtt és a gyermekorvosi
ellátással is. Viszont gondot jelent, hogy nincsenek
szakorvosok, minden szakrendelésre Debrecenbe kell utazni. Kijár Nádudvarra nőgyógyász, de én inkább a klinikát választom. Voltam a Kenézyben is szemészeten,
de rossz tapasztalatom van. Ladányba sem
szívesen utazom orvoshoz
Bárcziné Kiss Ildikó, munkanélküli
Közepes az orvosi ellátás. Sokat kell várni, hiába
csak gyógyszert íratok az
édesanyámnak. Vannak,
akik tolakodnak, a többiek
pedig idegesek lesznek
miattuk. Ha szakorvoshoz
kell menni édesanyámnak,
kocsival viszem Debrecenbe. Polgárőrként azt mondom, hogy mentőállomás
kellene ide. A múltkor gond volt egy szórakozóhelyen, és Debrecenből jött ki a
mentő. Kiértek húsz perc alatt, de az sok
például egy szívbetegnek.
Papp József, biztonsági őr
Kivételes helyzetben
vagyunk, mert maximális
az orvosi ellátás. Nincs
olyan időszak, amikor
nem tudok orvosi ellátást
elérni, és szívesen lejön az
orvos házhoz is. Nagyon
jó szakorvos a gyermekorvos, sajnáltam,
amikor kinőtt a gyerek az ellátásból. Szakorvoshoz Debrecenbe járok a klinikára, de
ott volt már problémánk. Jó lenne, ha
helyben lennének szakorvosok, mert hiába
van közel Ladány, várni kell a szakrendelésekre.
Siskó Lajosné, gondozónő
Elégedett vagyok a háziorvossal. Ha tudok, bejelentkezem időpontra s
akkorra be is hívnak, nem
kell várni. Kivéve, ha beteghez hívják az orvost.
Havonta egyszer megyünk
gyógyszert íratni. Szakrendelésre a Kenézybe járok. Nádudvarról
nagyon hiányzik a szemészet, a röntgen, a
sebészet. Nem tudom, miért nem hoznak
ide ilyen szakorvosokat. Bár kijár nőgyógyász és sebész, de más szakorvos nem.
Tóth Józsefné, takarító
Szöveg és fotók: Császi Erzsébet
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A művészi munka nemesíti a lelket
Korunk gazdasági válsága mellett
egy alattomosabb, hosszú távon veszélyesebb válság is kialakult: az értékrendek válsága, a kultúra, a művészetek iránti természetes érdeklődés hiánya.
Ebben az igen szomorú helyzetben
Nádudvaron szerencsére egy ellenkező
folyamat alakult ki. Amikor azt hinnénk, hogy az emberek a napi megélhetési gondjaikon nem tudnak túllépni,
így sokadik szempont lehet számukra
gyermekeik művészeti nevelése, településünkre szerencsére nem ez a jellemző. Társadalmi, jövedelmi helyzettől függetlenül egyre többen ismerik fel
azt a tényt, hogy a művészeti nevelés
azon túl, hogy önmagában is rendkívül
fontos személyiségfejlesztő eszköz, az
ebben résztvevők az élet más területén
is tudják kamatoztatni a valamely
művészeti ág művelése által kialakult
látásmóddal szerzett készségeiket, képességeiket. Bár nagyon komoly szervezést igényel minden tanév indítása,
az órarendek elkészítése – hiszen a gyerekeknek rengeteg tanórán kívüli elfoglaltsága van – ezt örömmel tesszük,
mert egyre többen tartják fontosnak
gyermekeik nevelésébe a művészeti nevelés eszközeit is bevonni. A gazdasági
válság, az oktatás reálértékében egyre
csökkenő támogatása ellenére városunk
önkormányzata is fontosnak tartja ezt.
Kijelenthetjük, hogy évről évre nő az
önkormányzati támogatás mértéke; legalább a csökkenő központi támogatás
mértékével.
Negyvenöt éves múltra tekint vissza
településünkön az alapfokú művészeti
oktatás. A hajdani püspökladányi fiókintézmény majd az önálló Zeneiskola és
a 1999-es ÁMK-ba történő integrálást
követően ma közel 300 növendék tanul
iskolánkban. A paletta elég széles: a tradicionális nádudvari népi fazekasság
alapjainak elsajátításától kezdve a helyi

Az iskola diákjainak kiállítása a művelődési központban
(Fotó: dr. Sutus Lenke)
néptánc és népzenei hagyományok tudatos ápolása mellett, az alkalmazott
grafika és a társastánc valamint korunk
táncainak tanulására, művelésére is van
lehetőségük az ez iránt érdeklődőknek.
A klasszikus zene alapjainak elsajátítását már elég korán elkezdhetik, hiszen
évek óta működnek zeneóvodai csoportjaink. Tucatnyi hangszer megszólaltatásának, művelésének alapjait sajátíthatják el tanítványaink, bizonyos idő
elteltével remélhetőleg örömet szerezve
szűkebb, tágabb környezetüknek.
Az iskola növendékei szinte minden
rendezvényen, társadalmi ünnepen, kulturális programon részt vesznek, ami a
városban megrendezésre kerül. Itt azon-

ban nem állnak meg, hiszen felkészültségüket különböző hazai és külföldi
versenyeken is igen jó eredményekkel
bizonyítják. Az utóbbi években a végzősök közül számosan művészeti közép
vagy felsőfokú oktatási intézményben
folytatták, végzik tanulmányaikat, jelenleg is vannak művészeti pályára készülő tanítványaink. Nekünk, akik ezzel foglalkozunk, hinnünk kell, hogy ez
a folyamat nem áll meg. Bízunk benne,
mint ahogyan a munkánk értelmében és
értékében is.

Strandfesztivál –
lesz jövőre is!
A nyár a pihenési lehetőség, a szórakozás évszaka. Sokan utaznak hegyekbe, vízpartra, hogy kicsit kikapcsolódjanak. A nádudvariaknak augusztus 22-én nem kellett messzire
menniük egy kis jó hangulatért. Napsütés, kellemes fürdővíz és változatos
programok várták a strandfesztivál
résztvevőit. A Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. valamint Szendrei Sándor vállalkozó közös
terve valósult meg egy zenés, strandolós nap megszervezésével. Kora délután
két debreceni tánccsoport szórakoztatta
a fürdőzőket. A Kenguru növendékei
akrobatikus rock and roll, a Salome pedig latin táncokkal kápráztatta el a vendégeket. Az éppen nem pancsoló gyerekeket testfestés, papírvirág-készítés
lehetősége várta, a felnőttek pedig kézírás-elemzésen, életvezetési tanácsadáson vehettek részt. Volt olyan család,
amely 320 kilométerről utazott Nádudvarra. Hazatérve biztosan elmesélték,
milyen a nádudvari strandfesztivál, s jövőre talán még nagyobb társasággal érkeznek.
Este a Timba és barátai valamint a
Heritage együttes szórakoztatták a jó
népet. A tűzzsonglőrök és a sztárvendég
Irigy Hónaljmirigy koronázta meg a
változatos műsort. Mint azt Ludman
Lajostól, a kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, jövő nyáron is számíthatunk hasonló rendezvényre. A nagyobb műsoros program mellett pedig rendszeres
gyermekanimációs foglalkozásokat terveznek a hétvégéken. Jövőre is megéri
tehát ki-kimenni a strandfürdőbe.
Szöveg és fotók: Varga Ildikó

Kiss László,
az Alapfokú Művészeti Iskola
vezetője

Alkotótábor – harmadszor
Megfestettük a húszéves város szépségeit
Augusztusban ismét megtartottuk a nyári képzőművészeti alkotótáborunkat a művelődési központban. Virághné Törös Borbála művészeti vezető irányításával dolgoztunk, aki májusban a XX. Országos
Eszencia Tárlaton Budapesten a
Mezőgazdasági Múzeumban nívódíjasként a legjobbak között szerepelt.
Amatőr alkotókörünk ősszel kéthetenként újra munkába fog. Tervezzük, hogy művészettörténeti előadások tartására szakembereket hívunk.
Hívjuk és várjuk az érdeklődő támogatókat.
A nyári alkotótáborban tizenegyen
vettünk részt, a törzstagokon kívül
újak is: művészeti középiskolai tanuló, helyi festőművésznő és Püspökladányból egy alkotótársnő. Nagyon jó hangulatban, aktívan, alkotói
légkörben (napi 7-8 órát) dolgoztunk.

Nagy szorgalommal vázlatoltunk,
majd különféle technikával képpé formáltuk az elképzeléseinket. Borika
néni szívvel-lélekkel segített, korrigált. Vendégeink is voltak: Subicz István Debrecenből, Benkéné Erdős
Margit – és több családtag támogatónk is segített.
Alkotásainkkal városunk 20. évfordulójára készültünk. Munkáinkban
szeretett városunk múltját és jelenét
idézzük. Alkotásainkat Subicz István
grafikusművész sikeresnek értékelte,
csaknem hetvenet tartott színvonalasnak. Értékes előadásában híres festők
vetített képeit, fotóit elemezte „A
fény, a kontrasztok” címmel. Mindezzel nagymértékben fejlesztettük képességeinket és tudásunkat.
Köszönjük a művelődési központ
vezetőjének és munkatársainak, az
oktatási, kulturális és sport bizottságnak, hogy munkánkat elősegítették.
Bízunk abban, hogy együttműködé-

sünk tartósan sikeres lesz. Alkotóinktól a legnagyobb anyagi áldozatot a
kereteztetés kívánja, ez nagy költséggel jár.
Az idei őszi tárlatunkat a városnapi
jubileumi ünnepségen kívánjuk bemutatni helyben, utána Püspökladányban is a művészetszerető közönségnek. Reméljük, sok szép élményt,
örömet tudunk szerezni. A testvérvárosi kapcsolat terén civil szervezetünknek is előrelépést jelentene, ha
kölcsönösen részt vehetnénk egymás
táboraiban. Kívánságunk, hogy a legsikeresebb képeink egy a közeljövőben létrehívott „Nádudvari Galériában” állandó kiállításon szerepeljenek, népszerűsítve városunk látnivalóit, értékeit.

Készülnek a papírvirágok

A színpadon az Irigy Hónaljmirigy

Andrásiné Tóth Piroska,
Dudicsné Virágh Mónika
alkotóköri tagok
Nem tetoválás: testfestés
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Élményekben gazdag
berlini kirándulás
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A nyár és az új tanév
a szakiskolában
A júniusi tanévzárót követően sokak számára nem ért véget a szakmai
munka, hiszen nyári alkotótáborokban, kiállításokon vettek részt, hazai,
nemzetközi kézműves fesztiválokon
szerepeltek tanítványaink oktatóikkal együtt.

Bőven volt látnivaló a német fővárosban (Fotó: Magánarchívum)
Sok diák álma teljesülhet ezen a
nyáron - gondoltuk -, amikor először
meghallottuk, hogy néhány kiváló tanulmányi eredményű, német nyelvet
tanuló diák kijuthat Berlinbe. Ez nem
csak álom lett, Rózsa Erzsébet professzorasszony kezdeményezésére 12
diák, tanárokkal és szülőkkel augusztus 23-án útnak indult az 1100 km-re
lévő Berlinbe. A szállásunk egy vízi
sportcentrumban volt a Havel folyó
mellett. Innen indultunk megnézni a
nevezetességeket.
Az első napon a Havel folyón tettünk
egy hajókirándulást. Potsdamban megnéztük a Sanssouci kastélyt, Nagy Frigyes nyári szálláshelyét. A potsdami városházán találkoztunk a hivatal magyar
származású munkatársával, aki a feladatairól beszélt nekünk. Jó volt tőle hallani
a magyar szót.
A második napon a vendéglátónkkal,
Rettel úrral felmentünk a berlini tévétoronyba. 213 méter magasból néztük meg
a várost, a lift 30 másodperc alatt vitt fel
bennünket. Csodálatos volt a panoráma.
Az előző esti félelmünk alaptalan lett,
hogy rossz idő miatt nem láthatunk mindent. A toronytól végigsétáltunk az Unten den Linden úton, s eljutottunk a
Brandenburgi kapuhoz, majd felmentünk a Reichstag kupolájába.
A harmadik nap délelőttjén pihentünk
egy kicsit, majd megnéztük a Katjes cukorkagyárat, ahol a barátainknak gumicukrot tudtunk vásárolni. Innen egy a
berlini falról szóló kiállítás megnyitójára
siettünk a Collegium Hungaricumba. Itt
találkoztunk Rózsa Erzsébet nénivel,
akivel együtt megnéztük a Nemzeti Galéria festményeit, köztük Munkácsy Mihály Cigánytábor című képét.
Az ötödik napon nagy kirándulást tettünk a Balti-tengerig. Megnéztük a
Hansa-városokat, Wismart és Rostockot.
Warnemündénél megmártóztunk a tengerben.
A hatodik napon kísérő nélkül indultunk neki a városnak. A központ felé
tartva megálltunk a győzelmi oszlopnál,
amelyet a dánok és a franciák elleni háborúk emlékére emeltek. Megnéztük a
Sony Centert, a japán cég európai központját. Végre eljutottunk Berlin leghíresebb múzeumába, a Pergamonba, ahol
megnéztük a babiloni Istar-kaput is.
A vasárnapi kirándulásunkat Péter,
egy Berlinben tanuló magyar diák szervezte. Bemutatta nekünk a XX. századi

Németország néhány fontos állomását.
Egy betelepített zsidó család impresszionista festő leszármazottját, a Wannseekonferencia helyszínét, ahol döntöttek a
zsidók sorsáról. Megnéztük a Hitler által
az 1936-os olimpiára építtetett Langemarktot. Az olimpiai stadionban épp akkor kezdődött a Herta-Weder Bremen
meccs.
A nyolcadik nap, a hétfő a kirándulásunk hivatalos napja volt. Mindenkinek nagy élményt jelentett egy spandaui
iskola meglátogatása. Csodálkozva hallottuk, hogy a német gyerekeknek meg
kell tanulniuk háztartást vezetni, s a ház
körüli apró javítási munkákat elvégezni.
Fogadott bennünket a városi parlament
elnöke, beülhettünk a képviselők székeibe. A spandaui citadellában az oktatási
bizottság vezetője tartott tárlatvezetést.
Mindnyájan nagyon vártuk a keddet,
ekkor a berlini állatkertbe és az akváriumba látogattunk. Sokat hallottunk már
róla, hiszen itt született Knut a jegesmedve. Öt óra séta után még mindig nem
láttunk mindent, de siettünk a Technikai
Múzeumba. Itt régi repülőgépeket, mozdonyokat és hajómodelleket vehettünk
szemügyre. Láthattuk, hogyan készül a
papír és a textil. Megismerkedhettünk a
rádiózás és a televíziózás fejlődésével.
Elérkezett az utolsó nap. Rettel úr
még nagyon sok mindent szeretett volna
megmutatni, de csak a Természettudományi Múzeumra és egy rövid városnézésre maradt idő, mert bográcsban főtt
töltött káposztával vártuk őt ebédre.
Nagyon gazdag programsorozat ért
véget, reméljük, új német barátainknak
viszonozni tudjuk a vendéglátást, meg
tudjuk velük ismertetni Magyarországot.
Szeretnénk köszönetet mondani az utazás kezdeményezőjének, Dr. Rózsa Erzsébet professzorasszonynak, vendéglátónknak és idegenvezetőnknek, Dr.
Klaus Rettelnek, a Deutsch-Ungarische
Gesellschaft elnökének, Spandau város
vezetésének, támogatóinknak: Nádudvar
város polgármesterének, a Kövy Sándor
Általános Iskola Jövő Nemzedékéért
Alapítványának, a NAGISZ ZRt-nek,
Fazekas Ferencnek, K. Nagy Zsoltnak,
Ludman Erzsébetnek, a Sajt-Kalmár
Kft-nek, a Forrás ABC-nek, a Nagy
ABC-nek, a Háziasszonyok Boltjának és
mindenkinek, akik az utazásunkat támogatták. Köszönjük a felnőtteknek, hogy
főztek nekünk, tolmácsoltak és szállítottak bennünket.
A kiránduláson részt vevő diákok

Az intézmény a takarékosság jegyében csak azoknak a meghívásoknak
tudott eleget tenni, ahol a meghívó biztosítani tudta az utazás, a szállás és az
étkezés költségeit az iskolai delegáció
számára. Ezzel együtt nagyszerű lehetőség, és a szakmai fejlődés szempontjából kiváló alkalom ez diákjainknak,
melyet a tanévben nyújtott szakmai teljesítmény alapján jutalmul kaphattak.
A faművesek júniusban alkotótáborban vettek részt Kisgyőrben, a településre irányítótáblát faragtak neves népművészek mellett. Július 16. és 19. között Egerben a Középkori piac című
rendezvényen diákjaink a nemezsátor
mellett szakmai bemutatót tartottak. Július 24-tól 26-ig Panyolán a IV. Határmenti Világzenei Fesztiválon vett részt
iskolánk egy csoportja, szintén a szakiskola nemezsátrával és mesterség-bemutatókkal. Augusztusban szakoktatójuk vezetésével a fások a Velemi Stúdió
alkotótáborában dolgoztak, ahol közösen készültek a velemiekkel a Mesterségek Ünnepére.
Augusztus 20-tól 23-ig tartott a Mesterségek Ünnepe a Budai Várban, ahol
a Népművészeti Egyesületek Szövetségének meghívására vettünk részt. A
Mesterségek Ünnepén a NESZ tagszervezetei – egyesületek, magánszemélyek
– csaknem hatezer fős taglétszámából
évente nyolcszáz mester mutatkozik be
az ország valamennyi tájegységéről. A
nádudvari kézművesek – Dobiné Vass
Júlia, Fazekas Ferenc, Fazekas István,
Katonáné Kalmár Terézia – a Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesületet
is képviselve mutatták be az alkalmi
műhelyekben mesterségük fortélyait, s
az általuk készített tárgyakat.
Szövő szakiskolásaink szövő-műhelyt építettek fel, s ott tartottak bemutatót, a nemezsátor mellett pedig valamennyi mesterség munka közben fogadta a látogatókat. A szakmai bemutatókat igen nagyszámú érdeklődés kísérte, számtalan elismerés, dicséret illette tanítványaink munkáját.
Augusztus 20. alkalmából iskolánk
volt fazekas tanítványa, dr. Viszokay
Kornél a Népművészet Ifjú Mestere kitüntető címet vehette át.

Augusztus utolsó hetében Győri Balázs szakoktató vezetésével, pályázati
forrásból, a nálunk végzett fás tanítványokból és néhány jelenlegi diákból lelkes kis alkotócsapat szerveződött, a
Szín-térbe készítették el a korlátok betétfaragásait. Szeptember elején három
fazekas tanítványunk vett részt szakoktatójával – a városi delegáció keretében
– lengyelországi testvérvárosunk, Urzedow meghívására nemzetközi fazekas
fesztiválon.
A Biskupini Régészeti Múzeumban
szeptember 19. és 27. között zajlik a
XV. Régészeti Fesztivál, melynek címe:
Lengyel–magyar két jó barát. Európában ez a legnagyobb ilyen jellegű rendezvény, melyre iskolánk is meghívást
kapott. A 9 nap alatt 60-80 ezer látogató
fordul meg itt. A rendezvényen a honfoglalás időszakához kapcsolódó bemutatókat tartanak kézműveseink.
Ezek az események nemcsak iskolánk, de a város hírnevét is öregbítik, s
jelentősen hozzájárulnak pedagógiai törekvéseink sikeréhez.
A bőrös és fazekas szakma elismerését jelenti, hogy a VII. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat gondozására, és az azt követő szakmai rendezvény megszervezésére iskolánkat
kérték fel, ennek ideje október 16-17.
Az idei tanév számos feladatot tartogat
még számunkra, hiszen a 12. szakmai
évfolyamon oktatott valamennyi szakma tanulója az idén tesz szakmai képesítő vizsgát. Számukra igen rövid lesz a
tanév, hiszen az oktatási miniszter rendelete szerint nekik a szorgalmi idő április 30-ig tart. Május közepén tesznek
írásbeli vizsgát a fazekasok, míg a többiek szakdolgozattal készülnek a szóbeli, gyakorlati vizsgákra. Mindenki elkészíti vizsgaremekét, s június első
napjaiban számot ad mindarról a szakmai tudásról, amit mestereitől, oktatóitól itt megtanult.
A 9. évfolyamon 30 tanuló kezdi
szakiskolánkban az idei tanévet, míg
szakképző évfolyamon 70 nappali tagozatos, 22 estis, a 10. évfolyamon pedig jelenleg 25 fő tanul. A kollégiumban 48 tanítványunk kapott helyet.
Az iskolarendszeren kívüli akkreditált felnőttképzést 2008-ban indította iskolánk, s immár 21-en zárták sikeres
vizsgával a népi játszóház-vezetői képzést. Szeptembertől ismét meghirdeti iskolánk a nagy érdeklődésre számot tartó
akkreditált pedagógus továbbképzést.
Baranyai Etelka,
ÁMK-igazgató

Az alkotó tanulók számára gyakran nyílik megmutatkozási lehetőség
(Fotó: dr. Sutus Lenke)
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Ötödször úszta át a Balatont
Környezetünkben élnek olyan emberek, akik azáltal, hogy a többségtől
eltérőt cselekszenek, kivívják mások
tiszteletét, megbecsülését. Hasonló
történt velem is, Sári Zolival kapcsolatban.
Bár sokan ismerik, mégis adódik a
kérdés: ki ő és mit tett? Boldog, két
gyermekes családapa, Nádudvaron él és
dolgozik. Idén augusztus 2-án ötödik
alkalommal teljesítette az 5,2 km hoszszú Balaton-átúszó versenyt. Kitartása,
küzdése legyen példa értékű mindanynyiunk számára.
A középkorban a „fürdőorgiák” miatt Európa-szerte – egészségügyi és
morális szempontból – a betiltandó tevékenységek közé sorolták az úszást. A
felvilágosodás korában viszont a társas
élet részeként szerephez jutott a polgári
úszósport. 1787-ből származtatható az
első Balaton-átúszás, s nem magyar
emberhez köthető. Egy angol báró,
Hompes-Bollheim balul kiütött csónakázás úszásbravúrjaként került be a történelembe.
Az első, időre mért átúszás Szekrényessy Kálmán (katonatiszt, hírlapíró,
sportoló, irodalmár, kalandor) nevéhez
fűződik, aki a következőt vallotta: „Hazafias kötelességemnek tartom e távúszás által a Balatont ösmertebbé
tenni.”
Igazi népszerűségét a Kádár-korszak
végén érte el, így lett úri virtusból tömegsport. Külön kell választani a Balaton-átúszást az öbölátúszástól; riportalanyom a Balaton-átúszásában jeleskedik.
– Miért csinálod már ötödik éve?
Kihívásból, megfelelésvágyból?
– Évek óta a Balaton mellett nyaralok családommal. Többször láttam az
átúszókat, s magával ragadott az elszántságuk, a bátorságuk, s az a mély
tisztelet, amit a Balaton vize iránt tanúsítanak. Ettől kezdve kihívás lett számomra a bizonyítás. A Balaton-átúszás
ma is népszerű tömegsport, példázzák
ezt az idei statisztikai adatok is. A 9299
indulóból csak 1,7 százalék adta fel a
versenyt. 3,5 százalék volt az arányuk a
külföldieknek, 29 ország versenyzői
jöttek el. A legidősebb résztvevő 78
éves, míg a legfiatalabb 8 éves volt.
– Miért ezt a sportágat választottad?
– Gyermekkoromban fociztam, felnőttként kispályás futballistaként kergettem a labdát, de később nagyon
megterhelte az ízületeimet, ezért abba
kellett hagynom. A sporttal nem akartam szakítani, s az úszást ajánlották nekem. Idővel bebizonyosodott, hogy
nem csak az ízületeimet tartja kordában, de jó általános kondíciót biztosít a
stresszoldó hatása mellett, ami a mai rohanó világban szükséges.
– Van-e szint, amit teljesíteni kell?
Mesélj röviden a versenyről!
– Szintet teljesíteni nem kell, feltétele nincs, persze az úszni tudás elengedhetetlen. Jelentkezési lap kitöltése,
nevezési díj befizetése után általános
orvosi vizsgálaton kell átesni. Itt jobban
megszűrik az elsőként úszókat. Majd
minden induló csuklójára vonalkóddal
ellátott karszalagot helyeznek fel. Ezt a
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Gyermek háziorvosi
körzethatárok
Dr. Balogh Andrea
2. számú gyermek háziorvosi körzet
Angyalházi sor, Arany János utca, Bán
Tibor utca, Bárány utca, Bartók Béla utca,
Béke utca, Bercsényi utca, Bocskai utca, Bojár-Hollós tanya, Csemete utca, Csukás utca,
Csukás temető, Deák Ferenc utca, Déli sor,
Dembrovszky tanya, Dobó utca, Dohány
utca, Emőd sor, Fő út, Fürst Sándor utca, Garai utca, Guttenberg utca, Hajó utca, Hámán
Kató utca, Hattyú utca, Hortobágy utca, Jókai utca, Kiss János alt. utca, Kölcsey utca,
Kösely utca, Kösélyszeg tanya, Ladányi
utca, Lázár Gyula utca, Mártírok utca, Marx
Károly utca, Mihályhalma tanya, Mikes Kelemen utca, Mónus Illés utca, Nyárzug tanya,
Nyerges utca, Nyíl utca, Petőfi Sándor utca,
Rákóczi Ferenc utca, Ságvári Endre utca,
Schönhercz Zoltán utca, Szamos utca, Széchenyi utca, Szikoldal utca, Úttörő utca, Vas
utca, Vas Gereben utca, Vendég utca, Vendég
köz, Zalka Máté utca.

Dr. Lamos Zoltán
1. számú gyermek háziorvosi körzet

Gyaloglás a tóból a déli partra (Fotó: Magánarchívum)
vízbe lépés előtt és kilépés után közvetlenül leolvassák. Én ebben az évben a
3536. voltam. Az 5200 méter hosszú
pályaszakasz a révfülöpi kikötő és a balatonboglári Platán strand között húzódik. Az útvonalat a 20-30 méterenként
álló hajók, motorcsónakok biztosítják,
és szükség esetén segítséget nyújtanak.
Aki nem bírja, bármikor kiszállhat, feladhatja a versenyt. Reggel nyolc órától
délután kettőig lehet indulni. Az évi átlag úszott idő 2 óra 52 perc 46 másodperc volt.
– Hogyan készülsz a versenyre?
– Egész évben rendszeresen úszok
heti egy alkalommal, körülbelül kétezer métert. Nyár elejétől a Nádudvar
adta lehetőségeket kihasználva a helyi
strand úszómedencéjében rovom a
hosszakat. A verseny előtti időszakban
már heti 2-3 alkalommal úszom, de
akkor sem hosszabb távot két és fél kilométernél. A versenyig jó erőnléti állapotot, állóképességet kell elérni, mivel a tó vizében és a medencében úszni
teljesen más. A tó vize nagyobb erőkifejtést kíván. Az idei versenyen erős oldalhullámzás nehezítette az úszást,
emiatt takarékoskodni kellett az erőmmel. Ezt úgy értem el, hogy lassabb
tempóban, hosszabb húzással, „üzemtakarékos üzemmódban” úsztam. Nehezíti még a versenyt, hogy az északi
partnál egyből úszni kell, mivel ez a
partszakasz mély, a déli partnál viszont
100-150 métert gyalog kell megtenni,
mivel annyira sekély a víz, hogy úszni
nem lehet. Ez a gyaloglás talán még az
úszásnál is nehezebb; az egyensúlyvesztést is le kell győzni, mivel a test átveszi a Balaton lüktetését. Verseny előtt
3-4 nappal már a medence környékére
sem megyek, ezt a relaxálás időszakának nevezem. Verseny előtti napon már
könnyebb, lazább ételt fogyasztok bőséges folyadékkal, a versenynap reggelén csak folyadékot veszek magamhoz.
Indulás előtt nagyon fontos a bőrvédelem, hisz egy huzamban majdnem három órát töltök a vízben. Védekezem,

elsősorban az UV-sugárzás ellen, az
egymással érintkező bőrfelületek kidörzsölésétől. A hőleadás csökkentését
kenőcsözéssel segítem, nem utolsó sorban izomlazítás és melegítés céljából
alkalmazok krémeket. Közvetlen vízbelépés előtt zuhanyozom, hogy szervezetem alkalmazkodjon a Balaton vizének hőmérsékletéhez.
– Van-e hagyománya a sportnak a
családban, hogyan egyezteted össze a
magánéletedet az úszással?
– A családban nincs hagyománya a
sportnak. A feleségem és a gyermekeim
maximálisan támogatnak, mindenben
segítenek. Az első versenyemmel –
2003-ban – sikerült nekik meglepetést
okoznom. Engem az úszás elsősorban
kikapcsol, ellazít, megszabadít a hétköznapokban rám rakódott feszültségtől. A fizikai erőnlétemet is szeretném
megőrizni általa, így az egészségemet
is. A víz szeretete és tisztelete is szükséges ehhez a sporthoz. Ha betartjuk az
írott és íratlan szabályokat, tiszteljük a
víz erejét, hatalmát, nem érhet baj.
– Hogyan népszerűsítenéd ezt a
sportot?
– Saját személyesen megélt példámmal. Csak egyszer kell megpróbálni, s
akkor, ha ráérzel, megérzed a varázsát,
magával ragad, rabja leszel egész életeden át. A magad javára tudod fordítani a természetet, eggyé tudsz válni
vele, megőrzi egészségedet, élményt,
örömet nyújt, ami egyenlő a boldogsággal.
– Meddig szeretnéd ezt csinálni?
– Én egész évben tudatosan készülök
a versenyre, de indulás előtt döntöm el,
hogy indulok-e. A mindenkori döntésemet a fizikai-mentális állapotom határozza meg, mérlegelem, hogy képes leszek-e ismét teljesíteni a távot. Ezért
nem tudok egyértelmű nemmel illetve
igennel válaszolni. 2003-ban vettem
először részt, akkor 2 óra 47 percet úsztam, 2009-ben 2 óra 36 perc alatt teljesítettem a távot.
Aranyosné Nagy Erzsébet

Ady tér, Ady Endre utca, Akác utca, Alkotás utca, Alkotmány utca, Antal János
utca, Árpád utca, Bajcsy-Zsilinszky E. utca,
Bem József utca, Boros tanya, Csapó utca,
Csillag utca, Csokonai utca, Damjanich utca,
Dózsa György utca, Eötvös utca, Esze Tamás
utca, Farkas István utca, Felszabadulás utca,
Galambos utca, Görbe utca, Hajdú utca, Hajnal utca, Haladás utca, Határ utca, Hold utca,
Honvéd utca, Hunyadi utca, Izabella utca,
József Attila utca, Kabai utca, Kádas utca,
Kárpát utca, Kinizsi utca, Kiskert utca, Kisszőlőskert utca, Kistégláskert utca, Kocsordosi utca, Kossuth tér, Kossuth Lajos utca,
Lőwy Sándor utca, Lukács Dénes utca, Malom utca, Maros utca, Mátyás király utca,
Mester utca, Mészáros Lázár utca, Miklós
utca, Móricz Zsigmond utca, Nádas utca,
Nagy Sándor utca, Nap utca, Pacsirta utca,
Puskin utca, Rózsa utca, Sallai Imre utca, Seregélyes utca, Somogyi Béla utca, Sportpálya, Szabadság utca, Szegfű utca, Szélső utca, Táncsics Mihály utca, Téglaégető
dűlő, Tolbuchin utca, Tompa Mihály utca,
Varga utca, Virág utca, Völgyalj utca.

Fűtsünk okosan!
1. Ne fűts jobban a szükségesnél! 21 fok
már kellemes meleget ad a nappaliban, míg
az előszobában valamint a ritkán használt helyiségekben ennél alacsonyabb hőmérséklet
is megteszi. Ezért tartsd csukva a fűtött szobák ajtaját. Szerelj fel programozható termosztátokat, amelyek automatikusa szabályozzák a szoba hőmérsékletét.
2. Szigeteld a huzatos ablakokat, vagy
cseréld le őket jó hőszigetelésűekre! Régi ablakoknál jelentős lehet a hőveszteség, az
üveg, a rosszul záródó ablakkeretek vagy a
rossz zárak miatt is.
3. Szellőztess naponta többször, de rövid
ideig! A szellőztetés legjobb módja, ha letekered a fűtést, és rövid időre kitárod az ablakokat. Így a friss levegő gyorsan bejut, és a
falak nem hűlnek le.
4. Ne hagyd résnyire nyitva az ablakot, ha
fűtesz!
5. Fő a kényelem! A külső falak, a padlás
és a pincefödém jó hőszigetelése több mint
felével csökkentheti a fűtésszámlát.
6. Ellenőrizd a fűtésedet! Az új fűtési
rendszerek sokkal hatékonyabbak. Ha új
rendszerbe ruházol be, ez pár éven belül
megtérülhet. Ne feledd, hogy minden fűtési
rendszer megfelelő és rendszeres karbantartást igényel.
7. Az elektromos fűtés, még az éjszakai
hőtárolós módszer is, energiafaló. A legjobb
az ilyet kicserélni.
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Fiatalok
a megyében
Az előző évekhez képest nem egy,
hanem kettő, s nem szenior, hanem
utánpótlás-csapatok képviselik városunkat az idei megyei kézilabda bajnokságban. Ebből következik, hogy az
öregfiúk számára marad az országos
szenior bajnokság küzdelemsorozata,
míg a fiatalok az NB II-es ifjúsági bajnokság mellett immár a megyei pontvadászatban is pallérozódhatnak. Erre a
váltásra a játékosok fejlődése érdekében került sor. A fiatalok időközben már
be is mutatkoztak a megyei bajnokságban. A lányok 24-21-re verték idegenben a Földest, míg a fiúk 34-18-ra kikaptak a DKSE II-től.

Célok és remények
a kéziseknél

Nádudvari Hírek
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Dóra Eb-ezüstérmes!

Két győzelemmel rajtoltak
A megszerezhető kilenc pontból hatot gyűjtöttek be a focisták a megyei II.
osztályú bajnokság első három fordulójában, ami kimondottan jó teljesítmény.
A nyitó fordulóban a Mikepércs látogatott a mieinkhez, akik 1-0-s félidőt
követően nem kegyelmeztek, s még hárommal megtoldották a találatok számát. A gólokat a duplázó Molnár Bence
mellett a csapat újonca, Mogyorósi Zoltán, valamint Nagy Sándor lőtték. Így a
vége 4-0 lett ide. A második fordulóban
a Józsa ellen már nem ment ilyen simán, de Nagy Sándor góljaival végül
2-1-re nyertek a fiúk, így újfent sikerült
itthon tartani a három pontot. A harmadik forduló nem sok jóval kecsegtetett,
hiszen a bajnoki címért bejelentkezett,
a nyáron több rutinos játékossal megerősödött Tiszacsege vendégeként kellett volna helytállni. A feltételes mód
nagyon is helytálló, hiszen főként az
első félidőben ez nem igazán sikerült.
A hazaiak 45 perc alatt elintézték a há-

rom pont sorsát, mivel a szünetben már
négygólos volt az előnyük. A vége 5-0
lett oda, ám az biztos, hogy nem sok
csapat fog ponttal távozni a csegei pályáról. A lényeg, hogy összességében
jól rajtolt a Szkupi-legénység, az első
két meccsét megnyerte a társaság, s ez
jó alapot adhat a folytatáshoz.
A Megye II. állása
1. Tiszacsege
2. Hajdúhadház
3. Egyek
4. Vámospércs
5. Nádudvar
6. Nyírábrány
7. Görbeháza
8. Nyíracsád
9. Mikepércs
10. Fülöp
11. Álmosd
12. Sáránd
13. Józsa
14. Hajdúdorog

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

1
1
1
0
0
2
1
0
0
0
2
2
1
1

0
0
0
1
1
0
1
2
2
2
1
1
2
2

13–1
9–2
8–2
7–4
6–6
5–3
9–6
6–7
3–6
1–10
7–9
2–4
4–12
2–10

7
7
7
6
6
5
4
3
3
3
2
2
1
1

Külföldön is helytálltak

Biró Ildikó nagy erősítésnek számít
Véget ért a hosszú nyári felkészülés, s
mint minden évben, ezúttal is új célokkal
és új reményekkel vágnak neki városunk
NB II-es kézilabda-csapatai a 20092010-es bajnoki évnek. A férfiaknál –
amint az augusztusi számban már megírtuk – Kovács Zsolt és Balogh Szabolcs
Hajdúnánásra, Csébi Zoltán Hajdúböszörménybe igazolt. A pótlásukra hárman
érkeztek: Halász Dániel a Debreceni
KSE ifiből, Kerékgyártó József Hajdúszoboszlóról, Harangi Péter a DEAC alakulataiból igazoltak ide. A csapat célkitűzéséről Váczi Sándort kérdeztük.
– Sajnos gyengültünk tavalyhoz képest, ráadásul fiatalabb és fizikailag is
gyengébb a keretünk. Így a felállt védőfal ellen nem sok keresnivalónk lesz,
helyette villámgyors, lerohanásos taktikát kell alkalmaznunk a bajnokságban.
Tavaly a 6. helyen végeztünk, az idén a
biztos bennmaradás a cél – közölte a
szakember.
A nőknél annyi változás történt augusztushoz képest, hogy miközben sikerült leigazolni Biró Ildikót, két fiatal
távozott a csapattól. Lőrinczi Réka augusztus végén leállt, s leadta a szerelését, míg Lajtos Boglárka a bajnoki rajt
előtt egy héttel jelentette be távozását.
Az együttes terveit Vida Gergő fogalmazta meg.
– Jól sikerült a felkészülésünk. Rengeteg munkát végeztek a lányok, sok
edzőmeccset játszottunk, s bár a távozások érzékenyen érintették a csapatot,
ennek ellenére úgy érzem, hogy még
így is erősödött tavalyhoz képest a keretünk. Reménykedve várjuk a bajnokságot. Legutóbb a 7. helyen zártunk, az
idén a 4–6. helyek valamelyikére szeretnénk odaérni. Emellett az ifjúsági
csapattól is előrelépést várok – bizakodott a tréner.

A korosztályos magyar sakkbajnokságon elért dobogós helyezéseiknek köszönhetően Czina Péter és Tóth Tamás
rangos európai versenyeken képviselhették Magyarországot a nyáron.
Mindkét ifjú sakk-palánta remekül
helytállt ezeken a viadalokon, s igazolta
tehetségét. A magyar bajnoki ezüstérmes Czina Peti júniusban a grúziai Batumiban próbált szerencsét a 8 évesek
Európa-bajnokságán, ahol 33 induló
közül a 11. helyet szerezte meg. Ezt követően júliusban Szerbiában, Szabadkán is asztalhoz ült a korosztályos nyílt
rapid Európa-bajnokságon. Itt 34 résztvevő közül a rendkívül előkelő 5. helyet
szerezte meg. Tóth Tamás is két rangos
viadalt vívott meg sikerrel. A 8 éves
korosztály bajnoki bronzérmének köszönhetően augusztusban ő indulhatott
Magyarország színeiben az ausztriai
Mureckben megrendezett, úgynevezett
uniós Európa-bajnokságon, ahol az ő

kategóriájában 36-an vettek részt. A kilenc forduló során négy győzelem mellett két döntetlent ért el, s ez a 14. hely
megszerzését eredményezte. Erre a versenyre remek felkészülést biztosított a
számára a júliusi, 18. Nyírségi Torna elnevezésű nemzetközi erőpróba, amelyen három korcsoportban összesen
216-an ültek a bábukhoz. Tamás a 70
indulót felvonultató „C” korosztályban
bravúros sakkozással mindenkit maga
mögé utasított, s ezzel meg is nyerte a
versenyt.
Baranyai Antal, a sakkozók vezetője
érdeklődésünkre elmondta, hogy Tamás
és Peti külföldi versenyeztetése nagyon
sok pénzbe került, amelyekhez a fedezetet főként a szülők teremtették elő különböző támogatók útján, amelyeket ezúton is köszönnek. Emellett elmondta,
hogy mindkét fiú tagja lesz a Nádudvar
II. néven szereplő, a megyei felnőtt csapatbajnokságban induló együttesnek.

Tóth Tamás (balra) és Czina Péter

A magyar junior női kézilabda válogatott tagjaként Hornyák Dóra ezüstérmet nyert a hazánkban megrendezett
Európa-bajnokságon. „Dodó” nemcsak
oszlopos tagja, hanem csapatkapitánya
is volt a társaságnak, amelynek a mérkőzéseit egész Magyarország figyelemmel követhette a tévéközvetítéseknek
köszönhetően. Az együttes a csoportmeccsek során Franciaország, Montenegró és Szlovákia legyőzésével jutott
a középdöntőbe. Itt előbb Norvégiával
ikszelt, majd Spanyolországot is két
vállra fektette. Az elődöntőben Oroszországot ütötték el Dóriék a továbbjutástól, így bejutottak a fináléba. Az
„aranymeccsen” újfent Norvégia következett, ám az északiak ezúttal jobbnak
bizonyultak. Így a magyar csapat ezüstérmes lett, amivel jogot szerzett a jövő
évi, koreai junior világbajnokságon
való indulásra.

Kézilabda:
őszi menetrend
NB II. Észak-keleti csoport
Férfiak
9. 12. 11.00: Nádudvar–DEAC
9. 19. 19.00: Tiszavasvári–Nádudvar
9. 26. 11.00: Nádudvar–Mátészalka
10. 03. 16.00: Hajdúszoboszló–Nádudvar
10. 10. 11.00: Nádudvar–Nyírbátor
10. 18. 11.00: Nagykálló-Ny.-háza–Nádudvar
10. 24. 11.00: Nádudvar–Sárospatak
11. 07. 18.00: Balmazújváros–Nádudvar
11. 14. 11.00: Nádudvar–FVSE-Fevill
11. 22. 16.00: Hajdúnánás–Nádudvar
11. 28. 11.00: Nádudvar–Bőcs
Nők
Nádudvar–Derecske
Hajdúböszörmény–Nádudvar
Kállósemjén–Nádudvar
Nádudvar–URFA-Heves
Füzesabony–Nádudvar
Nádudvar–Ózd
Nádudvar–Kazincbarcika
Nádudvar–Mátészalka
Püspökladány–Nádudvar
Nádudvar–Eszterházy TFSE
Jászberény–Nádudvar

9. 12. 16.00
9. 20. 15.00
9. 27. 11.00
10. 03. 16.00
10. 10. 15.00
10. 17. 14.00
10. 24. 16.00
11. 07. 16.00
11. 14. 16.00
11. 21. 16.00
11. 29. 16.00

Megyei bajnokság
8. 30. 10.00:
9. 06. 10.00:
9. 13. 10.00:
9. 18. 17.00:
9. 27. 10.00:
10. 04. 10.00:
10. 11. 10.00:
10. 17. 10.00:
10. 25. 10.00:

Férfiak
Debreceni KSE II.–Nádudvar
Nádudvar–Debreceni Petőfi
Nádudvar–Polgár
Balmazújváros–Nádudvar
Nádudvar–Amatőr KK
Nádudvar–Püspökladány
Nádudvar–Földes
Nádudvar–Debreceni KSE III.
Hajdúböszörmény–Nádudvar

8. 30. 16.30:
9. 06. 16.00:
9. 13. 16.00:
9. 19. 16.00:
9. 26. 13.00:
10. 04. 17.00:
10. 11. 16.00:
10. 18. 13.00:
10. 25. 16.00:
10. 31. 10.00:
11. 08. 16.00:

Nők
Földes–Nádudvar
Nádudvar–Nagyhegyes
DSC-SI–Nádudvar
Nádudvar–Nyíradony
Berettyó MSE–Nádudvar
Létavértes–Nádudvar
Nádudvar–Hajdúszoboszló
Komádi–Nádudvar
Nádudvar–DVSC
Hajdúnánás II.–Nádudvar
Nádudvar–Balmazújváros

Cikkek és fotók:
Faragó László
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Nádudvari Hírek

2009. szeptember

Az Ady Endre Általános Művelődési Központ programjai „Nád és Nádudvar”
Október 1-sején (csütörtökön) 17 órakor: A nádudvari Amatőr Képzőművészeti Kör „Húsz éves a városunk”
című kiállításának megnyitója a művelődési központ szakköri termében;
a tárlatot megnyitja: Erdei Sándor újságíró, a Nádudvari Hírek felelős
szerkesztője
Október 1-sején (csütörtökön) 18 órától, a színházteremben a Zene Világnapja alkalmából ünnepi hangverseny. Közreműködnek: a Liszt Ferenc Kórus, a Kéknefelejcs Citerazenekar valamint az Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és tanítványai. A
belépés díjtalan!
Október 8-án (csütörtökön) 16 órától
a színházteremben az Idősek Világnapja alkalmából köszöntjük a 90
éves nyugdíjasokat és az aranylakodalmukat ünneplő házaspárokat.
Október 16-án (pénteken) 19 órától a
színházteremben Molnár György
Lyra-díjas harmonikaművész és ze-

nekarának koncertje. Jegyár: 1500
Ft. Csoportos kedvezmény: 15 fő
fölött (1000 Ft).
Őrizzük meg ’56 emlékét! Október
23-án (pénteken) VÁROSI ÜNNEPSÉG, majd az 1956-os emlékkő koszorúzása a Református
templomkertben.
ŐSZI SZÍNHÁZ
Október 25-én (vasárnap) 19 órától a
színházteremben ÖRKÉNY ISTVÁN: MACSKAJÁTÉK. A világhírű darab középpontjában
egy szerelmi háromszög áll. Bár
szereplői
az
öregkor hajnalán
botorkálnak, a
Szkalla lányok:
Erzsi és Giza,
egymástól 800
Andresz Kati

km-es távolságban is tökéletes lelki
egységben élnek. A hősnő Erzsi, aki
körül keringenek a történet szereplői.
Erzsi küzd, hőzöng, rohan, kacagtat,
szerelmes, harcol és felad, elutasít és
beismer, s próbálja teljesíteni valamennyiünk fő feladatát: önmagunk
vállalásával és elfogadásával teljes
életet élni. Mi pedig drukkolunk Erzsinek, hogy a sok kacagtató és
szívszorítóan groteszk helyzet közepette minden sikerüljön neki.
Szereplők: Orbánné/Andresz Kati,
Giza/ Borbáth Ottília, Cserményi
Viktor/ Papp János,
Paula/ Fabó Györgyi, Egérke/ Papp
Katalin, Ilus/Szitás
Barbara, Bruckner
Adaleida/
Pálos
Zsuzsa.
Bővebb info:
www.
Borbáth Ottília adyamk.hu

Hív és vár a Csokonai Színház
„Európa
a polgárokért”
Az Európai Oktatási, Audiovizuális
és Kulturális Ügynökség Nr. 20092566/001-001 számú támogatási határozata alapján Nádudvar 10 392,93
eurót nyert a testvérvárosi (a lengyel
Urzedow és a romániai Szalárd) települések találkozójára.
Nádudvar és Urzedow között 2000ben jött létre testvérvárosi megállapodás. Ebben rögzítették az önkormányzatok, a civil és más szervezetek közötti
együttműködés kereteit. Nádudvar és
Szalárd 2007-ben került kapcsolatba
egymással, a két önkormányzat a testvérvárosi megállapodás megkötése mellett döntött. Egyetértettek a hosszú távú
együttműködés megvalósításában. A
célok között szerepel az európai integráció iránti elkötelezettség megerősítése, az önkormányzatok valamint lakóik kapcsolatainak kialakítása, fejlesztése.
Ennek jegyében október elsején érkeznek meg a testvérvárosok delegációi. Látogatásuk során szerepel programjukban a helyi történelmi és természeti látnivalók megtekintése, a városnapi rendezvényen (fesztiválon) a
művészeti csoportjaik fellépése, a kálvinista kiállításon való részvétel, kirándulás a magyar pusztára (Hortobágyi
Nemzeti Park), a pusztai ételek kóstolója, a megyeszékhely nevezetességeinek megtekintése, sportversenyeken
való részvétel.
Sor kerül a résztvevők közötti szakmai konzultációra is, mely az EU támogatási rendszerében szerzett tapasztalataikról és a helyi vállalkozásokkal való
együttműködés lehetőségeiről szól.

Szemlét, a Francia Koreográfusok
Hetét, a XIX. Nemzetközi Betlehemes Találkozót és a IV. Deszka
Fesztivált. Ezeken ugyancsak számos produkció szem- és fültanúi lehettünk-lehetünk szeptemberben és
tavasszal.
A premierek rendezői Szabó
Máté, Cserhalmi György, Nadine
Duffaut, Tóth Miklós, Viktor Rizsakov, Horváth Patrícia, Szergej Maszlobojscsikov, Vidnyánszky Attila,
Andrzej Bubien, Gemza Péter, ÁrA megye megannyi településéről kosi Árpád, Szász Zsolt, Mispál Atjárnak a Csokonai Színházba, a nád- tila és Pinczés István lesznek.
Az évad új produkciói: Jacques
udvariak is gyakran eljutnak egyegy előadásra, akár egyénileg, akár Offenbach: Kékszakáll (operett),
Krúdy Gyula-Parti Nagy
csoportos szervezésben.
Lajos: Boldogult úrfikoHogy a színház az egész
romban (színmű), David
megye intézménye kíván
Alagna: Egy halálra ítélt
lenni, az is jelzi, hogy a
utolsó napja (opera), Pásnézőszervezőkkel való
kándi Géza–Viskí Andtalálkozásra valamint az
rás: Fényárnyék (mesejáévadnyitóra meghívták a
ték), Verdi: Aida (opera),
Nádudvari Hírek felelős
Dés-Nemes-Böhmszerkesztőjét is. VidHorváth-Korcsmáros:
nyánszky Attila direktor,
Kocsár Balázs zeneigaz- Vidnyánszky Attila Valahol Európában (mugató, Kovács Andrea sajigazgató, rendező sical), Shakespeare: A
makrancos hölgy (vígtóreferens és Kulcsár
(Fotó: Archívum)
játék), Mihail Bulgakov:
Edit művészeti titkár
egyaránt hangsúlyozták: előadá- Moliere (álszentek összeesküvése)
saikra nagy szeretettel hívják és vár- (színmű), Muszorgszkij: Borisz Goják az érdeklődőket a megye minden dunov (opera), Vörösmarty Mihály:
településéről. Bérletrendszerükben Csongor és Tünde (beavató előadás),
ezért alkalmaznak mindenféle ked- Goethe: A Zöld Kígyó és a Szép Livezményeket: van jutányos konst- liom (mese felnőtteknek), Shakerukció a gyermekek, a diákok, a csa- speare: Ahogy tetszik (vígjáték), Láládok, a nyugdíjasok, a pedagó- zár Ervin: Szegény Dzsoni és
gusok és a mozgáskorlátozottak szá- Árnika (mesejáték), Miben sántikálok (kvintett Tóth Erzsébet verseimára.
Az előadáskínálatot nézve nyug- ből), Földes László Hobo: Az utcatázhattuk: az évad során 25 féle pro- zenész (monodráma a magyar
dukciót élvezhet a közönség, ebből rockzene ötven évéről), Kocsis Ist16 premier darab, a többi a korábbi ván: Vincent van Gogh (moévadról áthozott, műsoron maradó nodráma, Sárközy Zoltán jubileumi
látnivaló. S még akkor nem említet- előadása), Hubay Miklós: Elnémutük a különböző több napos rendez- lás (tragédia).
E. S.
vényeket: a XV. Alternatív Színházi
Sokan nem tudják, hogy a Csokonai Színház nem csak a debreceni látogatóké szeretne lenni, hanem az egész megyéé, sőt az egész
észak-keleti régióra szellemi hatást kíván gyakorolni érdekes és
színvonalas műsorkomplexumával. (A megye legnagyobb kulturális-művészeti intézménye a korábbi évtizedekben a megye és a
város közös fenntartásában működött.)

…címmel nyílt kiállítás Szent István
ünnepén, augusztus 20-án a Kincsesházban. A Közgyűjteményi Alapítvány
elnöke, Ludmanné Papp Ilona köszöntötte az érdeklődőket. A kiállítást Dr.
Vajda Mária, a Déri Múzeum főmuzeológusa nyitotta meg. Megtudhattuk tőle,
hogy milyen sok tárgyat készítettek
nádból, gyékényből és vesszőből, és
hogy a nősülés előtt álló fiúknak hány
kéve nádat kellett összegyűjteniük.
Nádudvaron a nád fontos szerepet töltött be az emberek életében. Az emberek nádból építettek házat, állati menedéket valamint búvóhelyként is
szolgált. A nádnak elsősorban az üreges
szárát hasznosítják. Rendszerint november végén és december elején kezdődik meg a nád aratása. Volt időszak,
amikor a nádat fizetőeszközként használták. A kiállítás megnyitóját a Kéknefelejcs Citera zenekar műsora színesítette.
Boros Erika

Vers- és
prózamondó verseny
Az Ady Endre Általános Művelődési
Központ és a Városi Könyvtár az 1956os forradalom tiszteletére VERS- és
PRÓZAMONDÓ VERSENYT hirdet
október 22-én, csütörtökön általános iskolások, középiskolások, felnőttek és
nyugdíjasok részére az alábbi kategóriákban:
I. alsó tagozatosoknak: Benedek
Elek-mese, melyhez adott irodalom:
Benedek Elek: Figurás -mókás történetek.
II. 5-6. osztályosok részére: La Fontaine-mesék Radnóti Miklós tolmácsolásában.
III. 7-8. osztályosok, középiskolások, felnőttek részére: Radnóti Miklósvers.
(Bővebb információ a Városi Könyvtárban vagy a www.adyamk.hu honlapon!)

Alakformáló tánc
Formáld az alakod tánccal! Fittdance
– sporttánc tanfolyam indul szeptembertől a művelődési központban! Változatos zenék, különböző táncstílusok!
Szeretettel várjuk a mozogni vágyó
Hölgyeket heti egy alkalommal!
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