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Az egymásra találás öröme
Döbbenetes, hogy Isten kisbabaként egy istállóban születik meg.
Bármi forrásfelhasználás nélkül,
zöldmezős beruházás, önköltség
nélkül. Megszületett az Isten közénk. Csodás isteni egyszerűség.
Tudjuk, hogy menekülniük kellett
Egyiptomba. A Szent Család útra
kel, mert ezt kell tennie. A hagyomány szerint talán 5–6 évig voltak
Egyiptomban menekültként. Otthon
a vesszőből, sárból épített kis kunyhójukat elmosta az eső, s hazatérve
valószínűleg csak azt a domboldalt
találták meg, ahol a kis hajlékuk állt.
Két kezük munkájával újraépítik a
családi fészket, s elkezdődik az élet.
Szeretem magam elé képzelni, hogy
a Világmindenség Ura odaáll az
édesanyja elé, és azt mondja: Anyu,
elengedsz a fiúkkal játszani? Mielőtt
Jézus egyetlen csodát tett volna, beszédet tartott volna, játszott az emberek fiaival. Olyan jó elképzelni,
hogy szalad a kis Jézus elöl, utána a
többi gyerek: „meg vagy fogva, Jézus, bújjunk el, most te vagy a hunyó!” Ez mind olyan szép! Szeretem
elképzelni, hogy a Szűzanya kihajol
a kisablakon, és szól Jézusnak, hogy
menjen és hívja az atyját, jöjjön vacsorázni. Jézus odafut, és segít az
apjának elrakodni a szerszámokat.
Fontos, hogy lélekben mi is próbáljunk odaülni a Szent Család
mellé az asztalkához. Válság nehezíti az életünket, s mégis még annyi
irányba mehetünk, annyi szép dolog
van körülöttünk, amit a Jóisten felkínál. Milyen szép és csodálatos a
családi élet, milyen jó élni itt, Magyarországon a názáreti csendes
életet. A Szűzanya és Szent József
által kitaposott út mindannyiunk
előtt nyitva áll. Hiszem, hogy azt,
ami az embert igazán emberré teszi,

azt a gazdasági válság igazán
nem érinti. Hogy
a szomszédból a
barátaidat áthívd,
s egy pohár sör
mellett kártyázzatok, jót beszélgessetek, ahhoz nem kell nagy befektetés. Ahhoz sem, hogy a gyermekedet kézen fogd, elmenj vele kirándulni, kellemes időt tölteni.
Milyen szép, hogy amikor a kis
Jézus elvész, Mária nem esik neki
Józsefnek, hogy „milyen apa vagy
te, így lehet rád bízni a gyermeket?!” Együtt indulnak el megkeresni. Eltelt egy nap, és nincs meg.
Keresik az Istent a földön. Milyen
szép, amikor megtalálják! A végtelen alázat, amivel köszöntik: „nézd,
atyád és én aggódva kerestünk, miért tetted ezt velünk?” A család békéje újból helyreáll. Azt írja a Szentírás, hogy hazamentek, és Jézus
növekedett bölcsességben és kedvességben, a szülei és mindannyiunk
örömére. Én azt gondolom, hogy
még a názáreti csendes életbe is belefér néhány ilyen jeruzsálemi kiruccanás, aggodalom, nehézség, válság... Milyen szép, hogy nem esnek
egymásnak, hanem együtt oldják
meg a feladatokat, gondjaikat és bajaikat! Nagy-nagy szeretettel és
örömmel állítom mindannyiunk számára példaképül ezt a názáreti csöndes életet. A kétezer év alatt nem került szebb eszme, szebb kihívás élő
ember elé, mint a család. Ezt az életformát maga Jézus Krisztus szentelte meg.
Áldott Karácsonyt!
Lupsa Tamás,
római katolikus lelkész

Ára: 99 Ft

Városunk
minden kedves lakosának
boldog karácsonyi ünnepeket kíván
az Önkormányzat
és a Nádudvari Hírek
szerkesztősége!

Mint a legtöbb településen, városunkban is ünnepi fények díszítik a központot
(Fotó: dr. Sutus Lenke)

Felvételi középiskolákba
Közeledik a központi középiskolai felvételik ideje. Az elmúlt hetekben minden középiskola nyílt napok
keretében látta vendégül az oda vágyó általános iskolásokat. A szülők
döntését megkönnyítve, immár hagyományként rendezték meg a művelődési házban a pályaválasztási
szülői értekezletet. A környező városok középiskolái sokoldalú, részletes tájékoztatást tartottak a náluk
folyó képzésekről, lehetőségekről.
Bízunk benne, hogy minden végzős

diák megtalálja az érdeklődésének,
tudásának leginkább megfelelő iskolát.
Emlékeztetőül néhány fontos dátum:
2011. január 22. 10 óra: a központi felvételi írásbeli vizsga.
2011. január 27. 14 óra: a központi felvételi írásbeli vizsga (pótnap).
2011. február 21.–március 11.:
szóbeli felvételi vizsga az adott iskolában (iskolánként változó).

Kölcsey-díjat vehetett át november
23-án, a Megye napján Fazekas István
népi iparművész, aki 18 éven át
oktatta a mesterség tudnivalóit
a szakiskola fiatal fazekasjelöltjeinek
(2. oldal) (Fotó: Hassó Adrienn)

Junior Prima Sport díjban részesítette
a nádudvari Nagy Kornélt,
az MKB Veszprém ötvenszeres
válogatott kézilabdázóját a Prima
Primissima Alapítvány kuratóriuma
(9. oldal) (Fotó: MKB Veszprém)
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Kiosztották
a Bursaösztöndíjakat
l A képviselőtestület november 23án tartotta soron következő rendes ülését. Első napirendi pontként arról döntött, hogy a 2. sz. vegyes fogorvosi
körzet fogorvosi feladatainak ellátására
a Green–Logistic Kft.-vel kötött szerződést módosítja. A rendelőnek a tervek
szerint április 3-án kell megkezdenie
működését.
l A testület tárgyalta a református
óvoda és általános iskola létrehozásához adott előzetes szándéknyilatkozat
visszavonására vonatkozó előterjesztést. A képviselők egyetértettek azzal,
hogy sem elegendő információja, sem
elegendő ideje nincs az önkormányzatnak a feladat átadására, a mai pénzügyi
helyzetben nem célszerű hosszú távú
pénzügyi elkötelezettséget vállalni,
ezért a szándéknyilatkozatot visszavonta.
l Következőkben a Sárréti Többcélú
Kistérségi Társulás társulási megállapodásának a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását
követően esedékes felülvizsgálata miatti módosítást fogadták el a képviselők.
l Korcsmáros Sándor képviselőt
mint az intézményt fenntartó önkormányzat képviselőjét a Kövy Sándor
Általános Iskola iskolaszékébe delegálták a képviselők.
l A Bihari Energiabeszerző Önkormányzati Társulás villamosenergia-beszerzésre vonatkozó ajánlattételi felhívását a testület elfogadta.
l A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat nyerteseiről is döntött a testület.
A nyertesek névsora megtekinthető az
önkormányzat honlapján a www.
nwdudvar.hu/Bursa Hungarica alatt.
l A Kövy Sándor Általános Iskola
informatikai eszközellátottságának javítására elnyert pályázati keretösszeg
legmegfelelőbb felhasználása érdekében a testület módosította közbeszerzési
ajánlattételi felhívását – élve a közbeszerzési törvény módosítása adta lehetőséggel.
l A képviselő-testület december
8-án rendkívüli ülést tartott. A képviselők elfogadtak a szennyvíz III. üteméhez kapcsolódóan két közbeszerzési
ajánlattételi felhívást a még hiányzó
1. és 2. tervcsoportbeli tervezési munkálatok elvégzésére.
l Egyebekben a testület módosította
a városrehabilitációs feladatok ellátásáról szóló rendeletét.
Dr. Sós Csaba

Gyermekorvosok
szabadsága
Dr. Sipos Tímea december
20-tól 23-ig szabadságon lesz.
Dr. Balogh Andrea december
27-től 30-ig lesz szabadságon.
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Megalakult a Víziközmű Társulat
a harmadik ütemre
A mintegy 1489 érintett ingatlantulajdonos több, mint kétharmada
szavazott a társulatalakításról. Beke
Imre polgármester megköszönte a
nádudvari lakosoknak, hogy aktívan
részt vettek a település déli, délnyugati és északkeleti részét érintő fejlesztés előkészítő részében. A társulatba szerveződés ugyanis az egyik
feltétele annak, hogy a mintegy kétmilliárd forintos fejlesztés elkezdődhessen a városban.
Dr. Danka József, a szervező bizottság elnöke az elmúlt hetek munkájáról
számolt be. Mint elmondta: a beruházás
szükségességét és ismertségét jelzi,
hogy a társulathoz való csatlakozásban
aktívak és gyorsak voltak a tulajdonosok. Eddig 920-an kötöttek LTP-szerződést, és több mint 60 ingatlantulajdonos vállalta a másfajta befizetési
módokat, a társulat megalakításával pedig az érintett városrészben élő, eddig
nem csatlakozott tulajdonosok kényszertaggá váltak. Ők akkor vehetik
igénybe a kedvezményes részletfizetési
lehetőséget, ha 2010. december 15-ig
megkötik az LTP-szerződést. Ha ezt
nem teszik meg, akkor nekik egy öszszegben kell majd kifizetni a 125 000
forintot 2011. január 31-ig.
Az LTP-szerződéssel rendelkezők
egyébként 49 hónapon át fizetnek
majd havi rendszerességgel. Az első
befizetés 2011. január 1-jén esedékes.

Beke Imre polgármester informálja az érdeklődőket
A fizetési kötelezettséggel kapcsolatban minden tulajdonos értesítést kap
majd.
Ludman Lajos, a TVG Kft. ügyvezetője a csatornázás építési adataival kapcsolatban elmondta, hogy 24 kilométernyi gerincvezeték és 13 kilométer
bekötővezeték épül majd, 7 átemelővel.
Emellett a tisztítótelep kapacitását is
bővítik. Felhívta a figyelmet arra, hogy
a munkálatok után a szilárd burkolatú
utakat maximum egy méter szélesség-

ben lehet újraaszfaltozni – az Európai
Unió a támogatásból ugyanis nem engedi az utcák teljes aszfaltozását, csak
a helyreállítási munkákat.
A Nádudvari Csatornamű Beruházó
Víziközmű Társulat 3. ütemének alakuló közgyűlése végül az érdekeltségi
terület képviseletére öt évre megválasztotta Ó. Nagy Ferencet intézőbizottsági
taggá.
M. Tóth Ildikó
ügyvezető

Fazekas István Kölcsey-díjas
A megye egyik legjelentősebb díjával tüntették ki november 23-án, a
„Megye napján” a Püspökladányban
tartott ünnepségen Fazekas Istvánt.
Az indoklásban ez olvasható az oklevélen: „a népművészet és a népi iparművészet terén több évtizeden át végzett kiemelkedő színvonalú tevékenysége elismeréseként.”.
Úgy ítélték meg a díjosztók, hogy a
nádudvari mester, István megfelel a
Kölcsey-féle kívánalomnak: „az élet
csak úgy éri célját, ha tetteknek szenteltetik.” A jeles szobrászművész,
Györfi Sándor készítette plaketten olvasható ez a mondat. István csaknem
negyven éve, 1971-ben szerezte meg a
Népművészet Ifjú Mestere címet, 1982ben pedig kiérdemelte a népi iparművész nevezetet. Több pályázaton számos szakmai díjat kapott. Nagyon sok
önálló kiállítása volt Kecskeméttől Székesfehérvárig, Kalocsától Miskolcig,
százig lehetne sorolni az alkalmakat.
Külhonban is nagyon sok helyütt állíthatta ki esztétikus kerámiáit.
– Szakmunkásképzőt végeztem, de
jártam gimnáziumba is, Hajdúszoboszlóra. Később pedig megszereztem a
szakoktatói képesítést, s a nádudvari
szakiskola megalakulása, 1992 óta oktattam a fiatalokat a fazekas mesterség
tudnivalóira – idézi fel útját a 61 éves
István, aki szenvedélyes gyűjtő is.
Örömmel mutatja több tájházat megtöltő tárgyait, a rengeteg cserepet, a
pásztorélet kellékeit, a földművelő és

Ezrével kerülnek ki műhelyéből
a szebbnél szebb darabok
(Fotó: Hassó Adrienn)
állattenyésztő életmód elmaradhatatlan
eszköztárát. Diákjai sok pályázaton vettek részt, rendre elhozták az első helyek
valamelyikét. Az iskola háromszor is
megrendezte az országos ifjúsági kézműves pályázat fazekas és bőrös szakági versenyét. „Keze alatt” mintegy
130 fiatal tanulta meg a mesterséget,
később némelyikük néprajz szakot végzett, többen pedig kerámiakészítők, fazekasok. Szakmailag kiemelkedő sikert
ért el például dr. Viszokay Kornél, aki
megkapta a Népművészet Ifjú Mestere
címet, majd népi iparművész lett. Ez
utóbbi titulust elmondhatja magáról a
hajdúszoboszlói Szűcs Henriett is.
– Mindig igyekeztem hagyományo-

san dolgozni, főleg használati tárgyakat
készítettem, bödönt, korsót, kancsót,
szilkét. Itthon én csak fekete kerámiát
csinálok, az iskolában kellett persze
másmilyeneket is.
Arról is szót ejtünk, hogy sokan utánozták, hamisították a nádudvari fekete
kerámiát, nem égették ki rendesen, s az
edény nem tartotta meg a vizet. Ezért
terjedt el az a tévhit, miszerint a fekete
cserepek csak dísznek valók. Holott éppen azért készülnek ezek az edények,
hogy megtartsák a vizet, s megfeleljenek a háziasszonyok kívánalmainak.
István szerint, ha egy fazekas sokat és
tisztességesen dolgozik, színvonalasan
tesz eleget a megrendeléseknek, ma is
meg tud a munkájából élni. Természetesen nemcsak nádudvari vásárlókra számítanak, mert a helyiek egy fazekast sem
tudnának eltartani, nemhogy ötöt-hatot.
Istvánnak három testvére van (Lajos,
Ferenc, Erzsébet), négyőjüknek nyolc
gyerekük, de csak egy, a fia folytatja hivatásszerűen az ősi gyönyörű mesterséget. Eddig ez nem így volt, Mindenki
művelte tovább a szakmát, amibe beleszületett. Megjegyzendő azonban, hogy
Erzsébet testvérén kívül a gyerekek között egy agrármérnök és egy orvos is
rendelkezik fazekas végzettséggel a
családból. A 35 éves ifj. Fazekas István
már népi iparművész, s mély elkötelezettséggel, mondhatni: művészi szinten
tesz eleget a szakmai kívánalmaknak.
Rá is büszke az apa, nemcsak a Kölcsey-díjára.
Erdei Sándor
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Verseny a Föld védelmének jegyében
Milyen veszélyek fenyegetik a Földet? Elsősorban a globális, az egész
Földre kiterjedő éghajlatváltozás.
Bolygónkon erősen csökken az erdőfelület, különösen a trópusokon vágnak tarra óriási területeket, növekszik a száraz, az aszályos, sőt a
sivatagos felületek aránya is.
A fejlett társadalmak ipari, mezőgazdasági hulladéka napról napra nő, a
fogyasztói társadalom szemete lassan
elönti a bolygót. Természetidegen vegyszereket találhatunk a talajban, a levegőben, a vizekben, a növényekben, gépkocsiáradat önti el az utakat. Az emberi
tevékenység káros hatásai miatt állat- és
növényfajok ezrei tűntek el a bolygóról
végleg. Mit tehetünk ezek ellen mi,
nádudvariak? Nem is hinnénk, milyen
sokat. Szerencsére országszerte hirdetnek pályázatokat a témában, szerveznek
különféle rendezvényeket, így nem
csökken a figyelem, ami a környezetünket illeti. Az általános iskola szokásos őszi városi versenyének is a Föld
volt a központi témája. Játékos felada-

tokon keresztül mérték fel az induló
osztályok és civil szervezetek tájékozottságát, tenni akarását. Több volt egy
versenynél, mert itt tanulni, játszani is
lehetett, s nem mint kívülről jövő adathalmazt kezelték a megtanulandó anyagot, hanem mint „érintettek”. Csak úgy
lehet változtatni, ha mindenki saját
feladatának tekinti környezetének védelmét.
S mivel verseny volt, természetesen
nyertesek is voltak. Minden korosztály
első helyezett csapata egy budapesti kirándulást nyert. A második és harmadik
helyezettek pedig értékes könyvjutalomban részesültek. Akik a legügyesebbek voltak:
Másodikosok: I. helyezett: 2.b osztály:
Baráth Tamás, Sümegi Ákos, Mészáros
Bálint, Kiss Balázs, II. helyezett: 2.c osztály, III. helyezett: 2.d osztály.
Harmadikosok: I. helyezett: 3.a osztály: Horváth Rebeka, Baráth Petra Barbara, Bugán Flóra, Varga Levente, II. helyezett: 3.c osztály, III. helyezett: 3.d
osztály.
Negyedikesek: I. helyezett: 4.c osz-

tály: Tamás Viktor, Sallai Patrícia, Sallai Réka, Mészáros Ádám Levente, II.
helyezett: 4.d osztály, III. helyezett: 4.b
osztály.
Ötödikesek: I. helyezett: 5.a osztály:
Garai Petra, Varga Adrienn Edit, Lamos
Alma Marianna, Pinczési Anna Réka,
II. helyezett: 5.b osztály, III. helyezett:
5.d osztály.
Hatodikosok: I. helyezett: 6.c osztály: Varga Judit, Lovas Míra, Kecskés
Lajos, Kiss Ferenc, II. helyezett: 6.a
osztály, III. helyezett: 6.b osztály.
Hetedikesek: I. helyezett: 7.d osztály:
Baráth Bernadett, Beke Ádám, Ludman
Dézi, Jakab Zoltán, II. helyezett: 7.a
osztály, III. helyezett: 7.b osztály.
Nyolcadikosok: I. helyezett: 8.d osztály: Bonczás Regina, Hadászi Anna,
Pap Nikolett, Sári Krisztián, II. helyezett: 8.c osztály, III. helyezett: 8.b osztály.
Civil szervezetek: I. helyezett: Vöröspipacs : Apagyi Görgyné, Elek Zoltán, Lovász Simonné, Kiss Pálné, II.
helyezett: Vöröskereszt csapata, III. helyezett: Fürgék csapata.

Az Edit Fitness Stúdió sikerei
Sikeres évet tudhatnak maguk mögött az Edit Fitness Stúdió lányai. A
december 4-én Budapesten megrendezett Magyar Kupa döntőjén 4 medált
szereztek, két arany és két bronzérem
került a lányok nyakába. (Az egész éves
eredmények alapján az első öt jut a döntőbe.)
A fővárosban rendezett Döntő és
Iron-day Fesztiválra 16 versenyző utazott, hogy az idei év végső megméret-

tetésen megmutassa tudását. Fiataljaink
kitettek magukért. Különösen szép
eredményt nyújtott a felnőtt csapat (Hegedűs Csilla, Nagy Alexandra, Nagy
Zita, Örvendi Cintia, Örvendi Noémi),
akik a Challenge és a Step kategóriában
is első helyezést értek el. A Step UP2es csapat (Acsádi Aletta, Baráth Bernadett, Baráth Petra, Kiss Viktória, Kovács Fanni) harmadik helyezést ért el, a
Step UP3-as csapat (Illés Evelin, Ka-

szás Hédi, Marton Réka, Muhi Panna,
Papp Anna, Szabó Dóra) is bronzérmet
szerzett.
A verseny érdekessége volt, hogy a
nap folyamán híres fitnessguruk tartottak órákat a gyerekeknek. Így találkozhattak többek között Katus Attilával,
Schobert Norbival és Rubint Rékával.
A nap végén egy kis gálaműsorral zárták az évet. Mindenki számára élményekkel teli nap volt.

Az egyesület gyermek- és ifjú sportolói egyre nagyobb megbecsülésnek örvendenek városunkban
(Fotó: magánarchívum)
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KÉPVISELŐINK

Boros Lajosné
„Nádudvar az a hely, mely hoszszú évek múltán is vonz, magaménak érzek”–hallhattuk tőle korábban. A boldog gyermek- és diákévek után, mikor még mindenki
Tóth Erzsikeként emlegette, tanítónőként kezdett dolgozni a Sinkókerti iskolában. 1994-ben lett igazgatóhelyettes, 2006-ban pedig igazgató.
Az általános iskolai képzés mellett felnőttképzéssel is foglalkozik.
A 33 év iskolai tapasztalata bőven
adott arra lehetőséget, hogy megismerje a magyar közoktatás pozitívumait, nehézségeit. Érdeklődéssel, figyelemmel kíséri az oktatáspolitikai változásokat. Azért jelöltette magát, hogy az iskola s az
oktatás érdekeinek érvényt tudjon
szerezni. Az igazgatói munka mellett sok időt fordít pályázatírásra is.
Az önkormányzat szűkös keretei
nem teszik lehetővé a hiányosságok maradéktalan pótlását. Minden lehetőséget meg kell ragadni.
Az elmúlt tanévben több mint 40
millió forint pályázati pénzzel gazdagodott az intézmény. Ebből sikerült támogatni a hátrányos helyzetű és tehetséges gyerekeket, s
újult meg több tanterem és a
könyvtár.
Viszont nagy szükség lenne számítógépes rendszergazdára, szabadidő-szervezőre valamint gyermek- és ifjúságvédelmi felelősre.
Az óvodában és az iskolában is
nagy segítséget jelentene további
fejlesztő és gyógypedagógusok alkalmazása. Sajnos egyre nő a hátrányos helyzetű tanulók száma, s
itt nem csak az anyagilag rászorulókra kell gondolni, hanem a fizikai és értelmi sérült gyerekekre is.
Az akadálymentesítésen túl szakszerű törődést is igényelnek. A lemaradók mellett nem szabad megfeledkezni a kiemelkedő tehetségű
diákokról sem. Tervei szerint még
nagyobb hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra. Képviselőként, az
oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság elnökeként
tovább tudja segíteni Nádudvar
közoktatásának fejlődését.
Az óvodában, iskolában eltöltött
évek meghatározóak minden ember számára. A tanulás bármenynyire is jelen idejű szellemi tevékenység, mindig a jövőre utal.
Perspektívát ad. A körülmények is
fontosak. Cél a három „főszereplő”, diák, szülő és pedagógus
közötti nyitott, őszinte kapcsolat
kialakítása.
V. I.
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Hosszú „lelki gyaloglás”
Camino de Santiago, Szent Jakab
Útja, vagy ahogyan mindenki hívja: El
Camino, Az Út. Tökéletes név egy tökéletes utazásnak. Ez a gyalogtúra valóban maga az Út. Nehéz elmondani,
miről is szól ez az egész, még nehezebb
fél oldalban összefoglalni. Ha rákeresünk az interneten, valami hasonlót fogunk találni: „A Szent Jakab-út középkori zarándokút, mely Spanyolország
Galícia tartományának fővárosába,
Santiago de Compostelába vezet. A hagyomány szerint az itteni székesegyházban vannak Idősebb Szent Jakab
apostol földi maradványai. A zarándokút jelvénye a fésűkagyló, melyet az
út mentén mindenütt felfestve megtalálhatunk.”
Ezek a puszta tények. Hogy valójában miről is van szó? Egy spirituális
utazás saját énünk zegzugaiban, megismerve testünk minden rezdülését, lelkünk minden szépségét. Mindez körítve
lélegzetelállító spanyol hegyekkel, végtelen zöld legelőkkel, mesebeli tájakkal.
Az Út maga 800 km, nagyjából harminc nap gyalog. Harminc napunk van
arra, hogy elindulva esetlen, izgága zarándokként átkelve egész Spanyolországon, átélve megannyi próbáltatást,
fájdalmat, végül megérkezzünk az Atlanti-óceán partjához, bölcsen, békére
lelve, és leírhatatlanul sok szeretet által
övezve, amit az Út során kaptunk zarándoktársainktól, a szállásadóktól, a
természettől és önmagunktól.
Nekem mindezt sikerült átélnem.
Idén nyáron jutottam el az El Caminóra
– hosszas lelki készülődés után. Mindenkiben felmerülhet a kérdés, hogy
miért, milyen indíttatásból vág bele az
ember. Nincs rá pontos válasz. Mindenki más okból. Engem egyszerűen
csak hívott az Út, úgy éreztem, el kell
mennem. Azóta éreztem ezt legbelül,
amióta először hallottam erről egy kedves barátomtól két évvel ezelőtt. Sokan
azt mondják, a Camino három részből
áll: az Út előtt, az Úton és az Út után.
Én ezzel teljesen egyetértek. Két éve járom folyamatosan, nem telt el úgy nap,

hogy ne gondoltam volna rá, és azóta
sem telik el úgy nap, hogy ne gondolnék a Caminora, és ne érezném annak
jótékony hatását. Hogy más ember lettem-e? Talán. De az biztos, hogy sokkal
boldogabb, kiegyensúlyozottabb lett az
életem. Nem kell nagy dolgokra gondolni, csak éppen annyira, hogy azóta
egy picit minden szebb, egy picit minden békésebb körülöttem. Ezek a dolgok ott vannak mindenhol. Belopta magát a hétvégékbe, megszínesíti a szürke
hétköznapokat, átszövi minden gondolatomat. Valami ilyesmi hatása van az
Útnak. Gondoljunk bele, hogy van harminc napunk csak magunkra. Nincs a
mindennapi stressz, a sok hétköznapi
probléma. Csak mi vagyunk és az Út.
Minden nap, minden kilométeren. Enynyi időt mindenkinek el kellene töltenie
önmagával, bármiféle külső befolyásoló tényező nélkül. Túl mély dolgok
ezek ahhoz, hogy egyszerű szavakkal le
lehessen írni őket. Én se tudtam, mi az
a Camino, amíg el nem mentem. Ezt
nem lehet elmesélni, át kell élni. Szívemből kívánom, hogy akinek egyszer
az életében lehetősége adódik rá – korra
és nemre való tekintet nélkül – menjen
el, élje át. Nem fogja megbánni.
Dr. Lantos Lajos
(Több száz képet néztem át, sokat olvastam az El Caminóról, készülvén a dr.
Lantos Lajossal való riportra. Aztán
úgy döntöttünk, hogy ő írja le a gondolatait. Bevallom, folyt a könnyem, amikor végig olvastam az írását, mert születése óta ismerem. Erőpróbáló úton
vált igazi férfivá, de a zarándoklaton
visszatalált gyermeki lelkéhez is. Gondolataiból megértettem, miért ő akarta
saját szavaival – mintegy az út lezárásaként – leírni érzéseit. A jövő év elején
lehetőségünk lesz meghallgatni élménybeszámolóját, és az útról készült
csodálatos fotóit is megtekinteni.
Dr. Sutus Lenke)

Egy hónapon kell gyalogolni az Úton (Fotó: dr. Lantos Lajos)
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Találkozás a Télapóval

Fazekas Ferenc kézművességre tanítja a Télapót

Csaknem a falba vertem a fejem indulás előtt, hogy miért
voltam olyan balga: decemberben vállalkozni egy finnországi
utazásra.
De a néhány nap, amit férjem
hivatalos útján kísérőként eltölthettem, minden izgalomért kárpótolt. A hőmérő mínusz 15 fokot
mutatott, a szél sem nagyon fújt,
mi ez a gyakori mínusz harminc
fokhoz képest!? A végeláthatatlan
hómezők, egyenes fenyőerdők, a
talpunk alatt szikrázó és ropogó
hó, a szétszórtan elhelyezkedő és
ünnepi fényekkel kivilágított házak, találkozás a Télapóval – mind
felejthetetlen élmény marad. Bepillantást nyerhettünk az ottani
kézművesek munkájába, a fiatalok
oktatási rendszerébe, napi életükbe. A legfontosabb tanulság
számomra, hogy az ilyen típusú iskolák nem skatulyázzák be a tanulókat. Bármilyen útra léphetnek az
iskola elvégzése után, és ezt a
szemléletet erősítik is bennük.
Olyan tanműhelyben dolgoznak,
hogy nálunk sok vállalkozó megirigyelhetné azt a modern technikát és eszközöket, melyeket alkalmaznak.
Debrecen testvérvárosa, Jyvaskyle a fővárostól 300 km-re
északra fekszik.
Véletlenül csöppentünk bele az
egyetemen szervezett függetlenség napi előadásokba – mely hasonló jellegű gálaműsor a mi alapítványi gálánkhoz, csak országos
szintű –, majd a műsor végeztével
udvarias önkéntesek irányításával
látták vendégül az összes résztvevőt, köztük minket is. A várostól

60 km-re lévő Saariarvi város múzeumában mutatkoztak be kiállítás
formájában megyénk népművészei. Kalapos, mézeskalácsos, bőrös, szövő, szarufaragó mellett a
nádudvari fekete kerámiát és annak készítését Fazekas Ferenc mutatta be a látogatóknak. Még a rendezvényre érkező Mikulás is kipróbálta a korongozást. Jóságos,
kék szemű és szemüveges volt ez
a Mikulás, és nem csak a gyerekek, hanem mi, felnőttek is úgy
gondoltuk, ha jól viselkedünk, kapunk tőle ajándékot. Az általunk is
ismert Bauhaus stílus egyszerű, letisztult formáival, a hagyományos
és modern anyagok egyszerre történő alkalmazásával, a tradíciók
őrzésével és a mindenhol „kötelező” kreativitással találkoztunk
lépten-nyomon. Az advent ünnepi
fényei, a városok díszkivilágítása,
az ünnepi kirakatok piros-fehérszürke színkavalkádja az elmaradhatatlan rénszarvassal mind a karácsony közeledtét jelezték. Sajnos, még az ottani akciós árak is
lényegesen magasabbak, mint
amit a mi pénztárcánk elbír. Igaz
ugyan, hogy minden gyerek ingyen ebédelhet az iskolában, az
egyetemisták tanulása tandíjmentes és a fiataloknak legalább fél év
katonaság kötelező. Az iskola
konyháját és mosogatórendszerét
a magyar vendéglők is megirigyelhetnék. Számtalan tapasztalattal és élménnyel, fotóval teli
puttonnyal, az advent békés várakozásával tértünk haza a Télapó
országából. Békés, boldog karácsonyt mindenkinek.
Szöveg és fotó: dr. Sutus Lenke
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Ficánka-advent,
Ficánka-Mikulás
A Ficánka Kiemelkedően Közhasznú Egyesület Mikulás napi és adventi dekorációkkal várta a családokat
november 27-én. Sokan ellátogattak a
kézműves foglalkozásokra, s nagy
örömmel készítették a szebbnél szebb
koszorúkat, üdvözlőlapokat, hóembereket, színes csipeszekre ragasztottak
csizmát, harangot stb. A foglalkozások
ideje alatt a téli ünnepkör hangulatát
idéző dallamok csendültek fel.
December 4-én Mikulás napi partit
tartottunk „Ficánka módra” egyesületi
tagoknak. Harminckét gyerek és húsz
felnőtt vett részt a vidám rendezvényen.
Kézműves-foglalkozás várta a nagyobb
gyerekeket, a kisebbeket pedig játszókuckó, s mindehhez kellemes dallamok
hangzottak. Minden gyerek ajándékcsomagot kapott a Mikulástól, s a gyerekek nem kis örömére közös fotó is készült vele.
Közös fotó a Mikulással (Fotó: Magánarchívum)

Nagyné Bakonyi Melinda

Érzelmi biztonság és egyebek
December van, lassan vége az évnek. Ilyenkor számot vetünk, többet
keressük a rokonokat, talán jobban
figyelünk egymásra. Az élet bonyolult
dolgairól is többet beszélünk társaságban – elmélkedünk!
Megváltozott az életünk. Egyre nagyobb kihívás a szülők számára a gyerekekkel való minőségi foglalkozás.
Egyre több a csonka család, behálózza,
megbénítja életünket a média, bilincseli
magához gyermekeinket. Milyen hatással lehetnek ezek a körülmények a felcseperedő nemzedékekre? A Nyitott
szemmel című magazin novemberi számában Vekerdy Tamás gyermekpszichológus erről beszélt. Az olvasottak
nem éppen biztatóak.
Elgépiesedett, elkényelmesedett, túlszabályozott életünkben a gyerekeknek
nincs lehetőségük – a fejlődésük szempontjából meghatározó jelentőségű –
szabad mozgást végezniük. A mai gyerekek nem másznak fára, nem bújócs-

káznak a szalmabálák között, nem építenek belőle várat. Elmaradnak a szülővel végzett tevékenységek, a közösen
megélt pillanatok, élmények, esélyük
sincs arra, hogy tapasztalatokat szerezzenek, analizáljanak, következtessenek,
másoljanak. Emiatt az élet bizonyos
dolgai számukra átláthatatlanná válnak.
Ma már ritkán élnek együtt a generációk. Csak magunkra számíthatunk,
miközben állandóan versenyt futunk az
idővel. Ilyen körülmények között próbálnánk gyereket nevelni. A régi nagycsaládokban minden hagyományozódott, átadták tudásuk javát, így a
gyerekekkel való bánásmódot is. A világon mindenütt tudták, hogy a piciket
cirógatni, lovagoltatni kell – tudták,
hogy a gyermek életében a legfontosabb az érzelmi biztonság.
A tudós arról is beszélt, hogyan teremthet feszültséget és válthat ki agressziót a gyermekből a televízió és a
számítógép, akkor is, ha éppen „a neki
való” Minimaxot nézi. Sajnos nem be-

szélgetünk „csak úgy” a gyerekeinkkel,
pedig pontosan ez lehetne a szülő-gyermek bizalmi viszony alapja. Ez a „haszontalan” együttlét a leghasznosabb a
gyerek fejlődése szempontjából, az „érzelmi biztonság” megadása – engem
szeretnek, a családom mindentől megvéd, akkor is, ha nem ért egyet velem.
S ez döntő a későbbi leválás szempontjából.
Fontos a cirógatás, az ölbeli játék, a
mosoly, a biztatás, az ének. Az édesanyák éneke szívből jön, s ez jó hangulatú együttlétekhez vezethet. Ez nem
zenei képzettség kérdése, mert egy
gyermeknek az édesanyja hangja a legszebb!
Ízelítőt és kedvcsinálót kaphatnak az
érdeklődők az ölbeli játékokról, a mondókázás és éneklés erejéről az Angyalkert Gyermekház és Családi napközi
Baba-mama klubjában. (Információ:
30/629-1207.)
Tóth Ilona Márta

Angyalkertes csemetékkel nemrég Bárándra kirándultunk a Mayer tanyára, ahol nem csak finom parázson sült
kenyérlángost ettünk, hanem az adventi készülődés jegyében kézműveskedtünk, sokat énekeltünk, táncoltunk, megismertük
a tanya állatainak apraja-nagyját, majd a kemencénél melegedtünk ismét föl (Fotó: Magánarchívum)

Petrovics Ferencnét
80. születésnapján
a napokban köszöntötték
gyermekei, unokái és dédunokái

Szakorvosi
javaslatok
meghosszabbítása
Az Országos Egészségügyi
Pénztár főigazgatója állásfoglalást
adott ki a szakorvosi javaslat lejártát követő háziorvosi gyógyszerrendeléssel kapcsolatosan. Egyértelműen kimondja, hogy, ha a beteg a szakorvosi rendelésre a javaslat lejártát követő időpontban
kap előjegyzést, a háziorvos az átmeneti időszakban a szakorvosi javaslat hiányában nem rendelheti
emelt vagy kiemelt támogatással a
gyógyszerét.
Abban az esetben, ha az adott
készítmény normatív jogcímen
szabadon rendelhető, és csak az
emelt vagy kiemelt támogatással
történő felíráshoz szükséges a
szakorvosi javaslat, akkor annak
lejártát követően normatív jogcímen rendelhető tovább a készítmény. Amennyiben a beteg régóta
fennálló és valószínűsíthetően továbbra is fennmaradó állapota miatt szedi az adott gyógyszerkészítményt, akkor számára előre tervezhetővé válik az is, mikor kell
megjelennie ismételten a szakrendelésen, így oly’ módon kérhet
időpontot, hogy arra még a szakorvosi javaslat lejártát megelőzően
kerülhessen sor. Erre a háziorvosok is felhívják előzetesen a pácienseik figyelmét, de legbiztosabb a
szakrendelésen a következő vizsgálatnak az időpontját megkérni.
Az ismételt beutalás rendjét szabályozó kormányrendelet alapján a
szakellátásra beutalt biztosított ismételt orvosi beutalás nélkül jogosult igénybe venni a járóbetegszakellátást, ha annak keretében
ismételt ellátása orvosi szempontból indokolt. Ennek alapján egyértelmű, hogy az orvosi szempontból
indokolt ismételt eljárás igénybevételéhez nem szükséges újabb beutalót kiállítani a háziorvosnak. Az
emelt vagy kiemelt társadalombiztosítási támogatás esetén a felíráshoz a szükséges szakorvosi javaslattól nem lehet eltekinteni. A
szakorvosi javaslat lejártát követő
időtartam alatt nem rendelheti a
háziorvos a következő szakorvosi
kontroll időpontjáig sem.
Dr. Sutus Lenke
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Újra zajlanak a megyei tanulmányi és sportversenyek az általános iskolások számára. A nádudvariak
most is ügyesen szerepeltek.
A debreceni Benedek Elek Általános
Iskola több tantárgyban is hirdetett versenyt. Versmondóversenyükön Jankó
Erzsébet 5.b II. helyezést ért el. Tanára
Ludmanné Papp Ilona. Angolból Lamos Alma 5.a I. helyezett, Lovas Míra
6.c I. helyezett, Nagy Angéla 6.a II. helyezett, Nagy Fanni 7.a I. helyezett, Erdei Zsanett 7.a III. helyezett, Varga Adrienn 5.a IV. helyezett és Garai Petra 5.a
V. helyezett lett. Tanáraik Fejesné Csűrös Kinga és Szabó Imre. Német nyelvből Burkovits Dóra 7.b I. helyen, Hegedűs Krisztina 6.b II. helyen, Danka
Bence 6.b II. helyen, Fekete Anita 5.b
IV. helyen, Varga Vanda 6.b VI. helyen
végeztek, míg Szaniszló Franciska 7.b
különdíjban részesült. Tanáraik Cziberéné Nagy Katalin és Bugán Annamária. Matematikából Cseh Sándor 7.c
I. helyen, Szathmári Bettina 7.c II. helyen, Czina Ferenc 5.c helyen, Pinczési
Viktória 6.a IV. helyen, Kiss Ferenc 6.c
VI. helyen végeztek. Tanáraik Majoros
Jánosné, Nagyné Urbán Julianna és
Varga Ildikó. Rajzversenyt is hirdettek
itt. Pavalacs Renáta 8.a csendélete I. helyezést, Nyikos Alexandra 7.c festménye III. helyezést ért el. Tanáraik Kolozsváriné Ugrai Mária és Varga Ildikó.
Az alsó tagozatosok is szépen szerepeltek. Sümegi Ákos 2.b, Szathmári
Benedek 3.c, Mészáros Ádám Levente
4.c III. helyezést értek el a vers- és prózamondó-versenyen. Mészáros Ádám

Remekelve versengenek
Levente 4.c a meseolvasási versenyen is
III. helyezést ért el. Helyesírásból Bugán Flóra 3.a III. helyen végzett. Matematikából Kiss Péter 4.c I. helyezést,
Bodnár Norbert 4.b II. helyezést ért el.
Felkészítőik: Baranyai Etelka, Végh Ildikó, Gál Ilona, Katona Judit és Csendes Terézia tanítónők.
A debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskolában megrendezett megyei
versmondó versenyen Hadászi Anna
8.d I. helyezést, Jankó Erzsébet 5.b II.
helyezést értek el. Tanáraik: Czibere Ildikó és Ludmanné Papp Ilona. Ugyanitt az angol nyelvi versenyen Lapos Gábor 8.d I. helyezést,Varga Adrienn 5.a
I. helyezést, Lovas Míra 6.c II. helyezést, Garai Petra 5.a II. helyezést, Nagy
Angéla 6.a III. helyezést, Nagy Fanni
7.a III. helyezést, Erdei Zsanett 7.a
II. helyezést, Varga Viktória 6.a IV. helyezést, Darányi Réka 7.a V. helyezést
és Rásó Lajos 6.a VI. helyezést értek el.
Tanáraik Fejesné Csűrös Kinga és
Szabó Imre. Szintén ebben az iskolában
a német nyelvi versenyen Jankó Erzsébet 5.b I. helyezést, Hegedűs Krisztina
6.b I. helyezést, Danka Bence 6.b III.
helyezést, Erdei Krisztián 6.c V. helyezést, Burkovits Dóra 7.b I. helyezést,
Husi Renáta 7.b II. helyezést és Szaniszló Franciska 7.b VI. helyezést értek
el. Tanáraik: Bugán Annamária és Cziberéné Nagy Katalin.
A Csapókerti Napok idegen nyelvi
szavalóversenyén Lovas Míra 6.c oszt.

Rejtvényünk: áll a bál!
Az alábbiakban 13+1 kérdést teszünk
fel, s mindegyikre három választ is adunk,
ezek közül azonban csak egy a helyes.
Karikázza be az ön által helyesnek tartott
válasz előtt álló 1, 2, vagy X jelet, és jó
tippjeivel a sikerélményen túl még nyerhet is. A nyeremény az Ady Endre Általános Művelődési Központ által felajánlott,
Jégtörő bálra szóló jegy két fő részére.
1. Kezdődjék hát a bál! Azaz, még
előtte fel kell díszíteni a termet. Erre a
célra használhatunk világítóeszközök borítására vagy díszként alkalmazott színes
papírgömböt vagy hengert. Vagyis mit?
1. sampiont, 2. lampiont, X. baritont.
2. Az egykori bálokkal kapcsolatban
hallható a bálanya kifejezés. Ki ő?
1. az elsőbálozó lány mamája, 2. a bál
főrendezője, X. a bál női védnöke.
3. Az egyik legismertebb nádudvari téli
táncos rendezvény a „Jégtörő bál”. Melyik hónapban rendezik?
1. Pünkösd hava, 2. Boldogasszony
hava, X. Böjtelő hava.
4. Ki írta a „Bál a Savoyban” című
operettet?
1. Lehár Ferenc, 2. Kálmán Imre, X.
Ábrahám Pál.
5. Igazi bál nincs keringő nélkül. Kit
neveztek „keringőkirály”-nak?
1. ifj. Johann Strauss-t, 2. Richard Strauss-t, X. Franz Josef Strauss-t
6. Ha már a táncoknál tartunk, tudja-e
milyen tánc a vitustánc?
1. Szent Vitus napján járt tánc, 2. Vilniusi litván néptánc, X. nem tánc, hanem
betegség.
7. Ifjabb Hans Holbein ismert fametszetsorozata a „Haláltánc” címet viseli.
Melyik híres zeneszerzőnk alkotása az
ugyanilyen című, zongorára és zenekarra
írt darab?
1. Liszt Ferenc, 2. Szokolay Sándor, X.
Durkó Zsolt

8. Melyik világszerte ismert mesealak
veszítette el egy bálban az egyik cipőjét?
1. Csipkerózsika, 2. Hamupipőke, X.
Hófehérke.
9. Kedvelt mulatság az álarcosbál. Vajon ki írt operát „Álarcosbál” címmel?
1. Claudio Monteverdi, 2. Giacomo
Puccini, X. Giuseppe Verdi.
10. Galántai táncok, Marosszéki táncok, Gyermektáncok. Ezek a népzenei feldolgozások ugyanazon zeneszerzőnk művei. Ki a szerzőjük?
1. Bartók Béla, 2. Kodály Zoltán, X.
Farkas Ferenc.
11. Sokféle bált rendeznek ma már, de
hová tart, aki a tollasbálba megy?
1. az újságíróbálba, 2. bál helyett az
ágyba, lefeküdni, X. a díszmadártenyésztők báljába.
12. Kedvelt társasági tánc a tangó. Ki
játszotta Az utolsó tangó Párizsban című
film férfi főszerepét?
1. Marlon Brando, 2. Alain Delon, X.
Jean-Paul Belmondo.
13. Valamire való farsang nincs bál
nélkül. Csokonai Vitéz Mihály vígeposza
is egy ilyen farsangi mulatságon játszódik. Ki a mű címszereplője?
1. Lilla, 2. szegény Zsuzsi, X. Dorottya.
+1. Végül essék szó a bálok fontos kellékéről, a báli ruháról is! A könnyű, kivágott báli ruhákat Medici Katalin hozta divatba a XVI. században, alaposan megbotránkoztatva kortársait. Ennek ellensúlyozására kötelezővé tette egy másik kellék használatát, melyet a hölgyeknek –
hogy ne lehessen felismerni őket – az arcuk eltakarására kellett használni. Mit
gondolnak, mi volt ez?
1. legyező, 2. álarc, X. fátyol.
A megfejtést zárt borítékban Boros
Erika nevére 2011. január 4-ig kérjük eljuttatni a Polgármesteri Hivatal 1. sz. szobájába.

tanuló angol és német nyelven megnyerte korosztályának versenyét. Garai
Petra 5.a szintén első helyezést ért el.
Varga Adrienn 5.a II. helyezést, míg Erdei Zsanett 7.a III. helyezést ért el.
A Karácsony Sándor Általános Iskola „Karácsonyban karácsony van”
című nyelvi versenyén Lamos Alma
5.a, Lovas Míra 6.c, Nagy Angéla 6.a,
Burkovits Dóra 7.b, Dobos Boglárka
7.b, Szaniszló Franciska 7.b egyaránt az
első helyen végeztek. Ugyanitt Hegedűs Krisztina 6.b, Danka Bence 6.b és
Nemes Nóra 5.b osztályos tanulók a negyedik helyen végeztek. Felkészítő tanáraik Bugán Annamária, Cziberéné
nagy Katalin, Fejesné Csűrös Kinga és
Szabó Imre.
Nyíregyházán a Móricz Zsigmond
Általános Iskola idegen nyelvi versenyén Burkovist Dóra 7.b II. helyen,
Szaniszló Franciska 7.b III. helyen végeztek.
A Bocskai István Gimnázium által
szervezett megyei matematikaversenyen Szatmári Bettina 7.c I. helyezést,
Cseh Sándor 7.c II. helyezést, Nyikos
Alexandra 7.c IV. helyezést értek el.
Felkészítő tanáruk Majoros Jánosné.
A püspökladányi megyei szöveg-értési versenyen Bugán Flóra 3.a V. helyezést ért el. Tanítója: Csendes Terézia.
A sport területén is szépen gyűlnek a
megyei, országos és nemzetközi sikerek. Tóth Tamás 4.a osztályos tanuló a
Sárrét Kupa sakkversenyen a Legered-
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ményesebb 10 év alatti versenyző címet
nyerte el. A Jász Kupa Nemzetközi
Sakkversenyen szintén I. helyezést
szerzett, míg Vida Nikolett 3.c a II. helyen végzett. Komáromi Tibor 6.a az
Őszi Ifjúsági Sakkversenyen III. helyezést ért el.
A Regionális Kyokushin Karate versenyen Bodnár Norbert I. helyezett lett,
Bodnár József 6.c két kategóriában is II.
helyezést szerzett, Cseh Bernadett 8.e
egy II. és egy III. hely boldog tulajdonosa. A Tarjánban megrendezett nemzetközi karate versenyen Bodnár Norbert 4.b III. helyezést, Cseh Bernadett
8.e II. helyezést ért el. A szlovákiai
nemzetközi karate versenyen Bodnár
Norbert 4.b I. helyezést, Bodnár József
6.c III. helyezést értek el. Edzőjük
Nagy Tibor.
A Nemzetközi Mozgásfesztiválon
Gali Béla, Gali Borbála 3.b, Baráth
Petra 3.a, Rácz Amarilla 3.c III. helyezést értek el. A Budaörsön megrendezett országos versenyen Acsádi Aletta,
Kovács Fanni, Baráth Petra, Baráth
Bernadett és Kiss Viktória alkotta csapat I. és IV. helyezést ért el. Ugyanitt
Czibere Fanni csapatával I. helyen végzett. Az orosházi Nemzetközi Mozgásfesztiválon a Burkovits Dóra, Nagy
Fanni, Nagy Fruzsina, Böszörményi
Fanni, Iván Vivien Emese, Lovas Réka,
Hegedüs Csilla alkotta csapat I. helyezést ért el. Edzőjük Örvendi Sándorné.
Budapesten rendezték meg a Világtáncfesztivált. Itt Józsa Dávid és Kiss
Viktória párosa Mixing Blues Juniors
kategóriában II. helyezést ért el.
Varga Ildikó
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Kerékpározni
sem szabad
ittasan
Az elmúlt időszakban Nádudvar belterületén megszaporodtak a
kerékpárlopások. Elsősorban a lezáratlan kerékpárokat viszik el.
Olykor a feledékenyek nemcsak a
biciklijüket hagyják őrizetlenül,
rajtuk hagyják a táskákat, csomagokat, a bennük lévő értékekkel,
könnyű prédát biztosítva ezzel a
tolvajoknak.
A bűnmegelőzés nemcsak a
rendőrség feladata. Ha a kerékpárokat megfelelően lezárjuk, már
tettünk egy keveset az értékeink
megőrzéséért. Tanácsos a vásárolt
kerékpár vázszámát, egyéb azonosító adatát feljegyezni, hisz
ezek alapján könnyebb a kerékpár
körözését elrendelni, s azonosítani
azt.
Egyre rövidebbek a nappalok,
hamar sötétedik, ezért a kerékpárokat nem árt átnézni. Nem árt
tudni, hogy a rendelet szerint a kerékpárt milyen tartozékokkal kell
felszerelni. Ezek a következők:
a) könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel,
b) két, egymástól függetlenül
működtethető fékszerkezettel, melyek közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat,
c) hangjelző berendezéssel,
amely csak csengő lehet,
d) egy előre fehér, vagy kadmiumsárga fényt adó lámpával,
e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150
méter távolságról látható helyzetjelző lámpával,
f) hátul egy vagy két, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú, piros színű fényviszszaverővel,
g) legalább az első keréken legalább 1 db borostyánsárga színű,
mindkét oldal felé hatásos oldalsó
fényvisszaverővel (küllőprizmával).
A kerékpárt fel szabad szerelni
elöl fehér, oldalán borostyánsárga,
mindkét oldali lábpedálon elöl és
hátul borostyánsárga fényvisszaverővel, továbbá a kerékpár bal oldalán elhelyezett szélességjelzővel, amely előre fehér, hátra piros
színű fényvisszaverőt tartalmaz.
A biztonságos közlekedés
szempontjából is nagy segítség a
kerékpárút, azonban a hatályos
jogszabályok szerint itt is csak a
megfelelő műszaki állapotú kerékpárral lehet közlekedni.
Az elmúlt időszakban több
esetben értünk tetten ittas kerékpárosokat. A Hajdúszoboszlói
Rendőrkapitányság rendőrei fokozottan ellenőrzik a kerékpárosokat, ezért kérünk mindenkit, hogy
ittas állapotban ne kerékpározzon.
Csökken a reflexidő, romlik az
egyensúlyérzék, s ez baleseti forrás. Ne feledjék el, mindenkit hazavárnak.
Dr. Gali Sándor r. alezredes
mb. kapitányságvezető
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A hálózatépítéstől a benzinkútig
Idén lett ötven, felesége szerint
meg kéne már komolyodnia, de a jó
kedélyű „Golyó”, alias Szabó Sándor
már nem változik. Céltudatosan,
mégis néha kényszerből vállalkozik,
azonban a „társadalmi munkáról”
sosem feledkezik meg.
Az, hogy segítőkész, hamar kiderült:
az utcáról bebotorkáló epilepszia roham
előtt álló férfi kérte, hívjon mentőt, s ő
nem is késlekedett: a gyors segítségkérésnek hála hamar jó kezekbe került a
beteg.
„Birodalmában”, a Kabai utcai telephelyén fogadott. Az egykori vágóhíd
területén, illetve azt bővítve alakította
ki társaival a mai szolgáltató komplexumot, ahol most öt vállalkozás működik. Már nem terveznek további fejlesztést, igaz, ezt már többször elhatározták…
Ma hét főnek ad munkát az egykoron
Karcagon, majd Nyíregyházán végzett
mezőgazdasági gépész, technikus.
Anno sok sportágat kipróbált. Többek
között, ahogy oly’ sok helybéli, ő is kézilabdázott – a pályán mindig ment,
mint a golyó, innen a kedves becenév is
–, ami sok időt vett igénybe, s ez bizony
első, számára hét évig tartó munkahelyén, a gépműhelyben nem tetszett az
akkori feletteseinek. Ezért egy évre,
1984-ben felszolgálónak állt a Rezesbe,
végül a KITE-ben kötött ki: lézer-technikusként kerek évtizeden át egyengette
gépével a rizsföldeket. Majd – kényszerből – hálózatépítésbe fogott (én
előbb a Multi Level Marketingre gondoltam, de hamar kiderül, teljesen másról van szó – a szerző), külterületi telefon-, gáz- és szennyvíz hálózatokat
fektettek öt éven keresztül társával az
AGROÉPKER Kft. tulajdonosaként. A
sok szempontból sikeres fél évtizedet
követően kivált a cégből, s a telephelyet
megtartva – amelyen a ma 77 éves
édesapja 16 éve segíti nyugdíjasként az
ő munkáját – a helyi vállalatoknak fuvarozott. Mintegy három és fél millió
kamionnal megtett kilométer van mögötte; GPS és térkép nélkül közlekedik
országszerte, hiszen bárhová odatalál.
Mikor bezárt a kabai cukorgyár, a
kevesebb munka kevesebb dízelolaj-felhasználást eredményezett, s „benne maradtak” egy előnytelen üzemanyag-felhasználási szerződésben”: ha nem

Szabó Sándor: A hölgyeknek mindig segítünk tankolni
használják fel, milliós nagyságrendű
kötbért róttak volna ki rájuk, ezért – ismét egyfajta kényszerből – közforgalmú üzemanyagkutat nyitottak az
AGRO-DIESEL Kft. keretein belül Pavalacs Lajossal és feleségeikkel. Előbb
csak gázolajat forgalmaztak, hozzá
„társult” a benzin, majd megépült a kútépület, ezután igényelték az autógázt,
ami már hozta magával a PB-gázt.
Nemsokára megépült a mosó, na, ezt
már tényleg Sanyi akarta, régi vágya
volt. Azóta már bővítettek is: a hagyományos mellé rendszerbe állt egy önkiszolgáló és egy kamionmosó is. Mostanság egy házias ízeket kínáló falatozó
is nyílt e városszéli bázison, de azt nem
Szabó Sándor üzemelteti. Minden nap
nyitva vannak reggel hattól este hatig,
csupán január elsején és húsvét hétfőn
álltak le az idén. Ezt már családja: felesége és két lánya, a végzős egyetemista
Nikolett és a gimnazista Dorina is megszokta az évek alatt.
Közös hitvallásuk a minőségre való
törekvés. Sikerességének okát abban
látja, hogy meg tudja találni azt a hiánypótló szolgáltatást, amire igény van
a piacon. Ha a városban valamilyen
közintézménynél építési munkálatokat
folytatnak, ő mindig megjelenik targoncájával, s ezért sosem kér fizetséget,
ahogy fogalmaz: ez az ő társadalmi
munkája. Sokat akar kapni az emberektől, de ezért ő sokat is akar adni. Úgy

véli, ha Nádudvaron mások csak fele
annyit segítenének önzetlenül a panaszkodások helyett, előrébb tartanánk. Ezzel a jó cselekedetével nem reklámot
akar magának csinálni, nem is sokan
tudják, hanem önzetlenül, jó érzéssel
teszi, s úgy hiszi, ezt hosszú távon viszsza is kapja. Közhelynek hangozhat, de
az élteti, hogy ilyen emberek veszik körül, mint a családja, barátai, kollégái (az
50 éves meglepetésbuliján is egyszerre
negyvenen köszöntötték). Mivel az
anyakönyvezett neve nem ritka e honban, sokan inkább Golyóként ismerik,
aminek mulatságos példája, az alábbi
történet. Gépet szállított Szászberekből,
s az ottani diszpécser a szállítólevél
adott helyére a becenevét írta be, ám az
úton, Szolnoknál megállították a rendőrök, akiknek feltűnt, hogy a szállítási
okmányon szereplő gépjárművezetői
megnevezés és a személyi igazolványban szereplő név nem egyezik. Miután
kiderült a „turpisság” oka, a hivatalos
közegek jót nevetve engedték tovább a
bajuszos sofőrt, aki azonnal indult is útjára, mint a golyó…
Végezetül Szabó Sándor az ünnepek
alkalmából egészségben és sikerekben
gazdag, boldog új évet kíván az újság
olvasóinak!
(A helyi hólabda Lovasné Saci virágboltjához hullik a következő lapszámban.)
Szöveg és fotó: Marján László

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

EMLÉKEZÉS

„Ha emlegettek köztetek leszek,
de fáj, ha látom a könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
mert én már Istennél vagyok.”

BÖSZÖRMÉNYI BÁLINT

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk,

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

halálának 10. évfordulójára
Alszom mélyen zúgó fák alatt,
Ó, ne zavarjátok meg édes álmomat.
Boruljatok a síromra csendesen.
Legyetek nyugodtak.
Már nem fáj semmi sem.
Míg élek, nem feledlek.
Szerető felesége
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Akaratban jók voltunk a Krampusz-kupán

Az Akarat SK hölgykoszorúja a Krampusz-kupán (Fotó: Juhász Sándor)
Krampusz-kupa néven rendkívül
jó hangulatú kézilabda villámtornát
rendezett az Akarat SK női kézilabda
csapata december 5-én, amelyen három gárda mérte össze a tudását.
A viadalon a mieink mellett a megyei bajnokságban nagy riválisnak számító Hajdúszoboszló, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bajnok-

ságban szereplő Téglás gárdája vett
részt. A három csapat azonos játékerőt
képviselt, amit az eredmények is alátámasztottak, így mindvégig kiélezett, izgalmas találkozókat tekinthetett meg a
közönség.
A Rásó Tibor által irányított Akarat
SK hölgyei a szoboszlóiakat óriási csatában egy góllal, 27–26 arányban legyőzték, majd a téglásiaktól 28–26-ra

kikaptak. S mivel a téglásiak a fürdővárosiakkal ikszeltek (33–33), így a
Krampusz-kupát is megnyerték. A második helyen az Akarat SK, a harmadikon a Hajdúszoboszló végzett. A különdíjak közül a legjobb kapusnak járót
városunk együttesének hálóőre, Juhászné Fekete Erzsébet érdemelte ki, a
torna legjobb játékosának a szoboszlói
Nagy Mariannt választották meg, míg a

Kézilabda NB II.: két-két győzelem
Férfi és női csapatunk is egyaránt
két-két győzelmet könyvelhetett el az
elmúlt hónap négy-négy mérkőzése
során. A férfiak a Debreceni KSE
II.-t és a Tiszavasvárit, a hölgyek a
Füzesabonyt és a Jászberényt fektették két vállra.
Mindeközben a férfiak nem bírtak
sem a Nyírbátor-Nyíregyháza II.-vel,
sem a Berettyó MSE gárdájával, míg
Beke Csilláék Hajdúböszörményben és
Mátészalkán „véreztek el”. Ezzel mindkét csapatunk 11 ponttal a tarsolyában
a 6. helyet foglalta el a tabellán. Kiss
Zsolt a férfi gárda edzője az alábbiak
szerint értékelte együttese produkcióját:
– A Debreceni KSE II. elleni mérkőzés utolsó percében kettős emberfogást
alkalmazott az ellenfél, ami kissé izgalmassá tette a végjátékot, ennek ellenére
megérdemelten nyertünk három góllal.
Gyanítom, hogy nem a legerősebb öszszeállítású DKSE II.-vel találtuk magunkat szembe, ami persze semmit nem
von le a csapat érdemeiből. A Tiszavasvári ellen nagyon akartunk, egy emberként küzdött a csapat, s meg is lett az
eredménye. Jó védekezéssel segítettük
kapusainkat, akik kiemelkedő teljesítménnyel hálálták ezt meg. Fiataljaink
közül Minegász Csaba játéka nagyban
hozzájárult a sikerhez. A Nyírbátor elleni, vasárnap estére kitűzött idegenbeli
meccsre a felnőtt játékosaink közül –
betegség és iskolai kötelezettség miatt
– csak néhányan tudtak elutazni. Így ifi
kapussal és két szenior játékossal kiegészülve álltak fel fiataljaink a másodosztályból visszajátszó nyíregyháziak-

kal megerősített hazaiakkal szemben. A
játék képét jól tükrözi, hogy a végén a
hazaiak örültek a mérkőzés lefújásának,
a meglepetés egy percnyire volt tőlünk.
Következett a Berettyó MSE elleni hazai megyei rangadó, és sajnos el kell ismernem, a vendégek megérdemelten
nyertek. Ez volt az a meccs, amikor sehol, senkinek, semmi nem sikerült. A
legnagyobb problémát a kapufa okozta
a számunkra. Összességében ezen a
négy összecsapáson ötvenszázalékos
teljesítményt nyújtottunk, miközben a
kötelezőt elbuktuk, Vasvári ellen pedig
bravúros győzelmet arattunk. Félek,
hogy az elhullajtott pontok még nagyon
fognak hiányozni az elszámoláskor.
A hölgyek trénere, Vida Gergő is
visszatekintett csapata eltelt négy fellépésre.
– A Füzesabony vendéglátójaként
magabiztos, kötelező győzelmet arattunk a sereghajtó ellen. Az első félidőben még gyengén védekeztünk, így sok
gólt kaptunk, ám a szünet után felkeményedett a védelmünk, és ki is alakult
az elvárt különbség a két csapat között.
Hajdúböszörményben végig szoros, kiegyenlített mérkőzést vívtunk. A végén
sokat hibázva kétgólos vereséget szenvedtünk a hasonló erőkből álló hazaiak
ellen. Döntő pillanat volt, amikor négy
perccel a vége előtt egygólos vezetésünknél emberelőnyben elszórtunk egy
nagyon fontos labdát. Hibáztam én is,
időt kellett volna kérnem. Ez a szituáció döntötte el a mérkőzést. Jászberényben talán az egyik legfontosabb
győzelmünket arattuk az NB II-es tagságunk biztos megőrzése szempontjá-

ból. Amit Böszörményben a sors elvett,
azt ezen a meccsen visszaadta: négy
perccel a vége előtt egygólos vezetésnél
emberelőnyben időt kértem, utána gólt
lőttünk és a végén nyertünk. Mindanynyian tanultunk a korábbi hibáinkból.
Mátészalkán sérülés, betegség és szalagavató miatt sajnos tartalékosan tudtunk felállni az élmezőnybe tartozó hazaiakkal szemben. Ráadásul még
gyengén is játszottunk. Így reális volt a
tízgólos vereségünk.
Eredmények
Férfiak: Nádudvar–Debreceni KSE
II. 20–17 (12–7). Ld.: Horváth Imre 7,
Kovács Ferenc 5. (Ifi: 25–24). Nádudvar–Tiszavasvári 26–23 (14–11). Ld.:
Horváth Imre, Minegász Csaba 7–7,
Kovács Ferenc 4. (Ifi: 38–30). Nyírbátor-Nyíregyháza II.–Nádudvar 24-23
(15–11). Ld.: Horváth Imre 10, Minegász Csaba 4. (Ifi: 21–40). Nádudvar–
Berettyó MSE 21–27 (12–15). Ld.:
Horváth Imre 6, Ifj. Rásó Tibor 4. (Ifi:
30–22).
Nők: Nádudvar–Füzesabony 40-25
(20–14). Ld.: Szilágyi Mónika 12, Beke
Csilla 8, Szőnyi Dorina 6, Erdei Aliz 5.
(Ifi: 38-20). Hajdúböszörmény–Nádudvar 30–28 (11–12). Ld.: Beke Csilla 10,
Szilágyi Mónika 6, Erdei Aliz 5. (Ifi:
42–33). Jászberény–Nádudvar 28–30
(16–20). Ld.: Beke Csilla 8, Szilágyi
Mónika 6, Edei Aliz 5, Lajtos Boglárka
5. (Ifi: 44–24). Mátészalka–Nádudvar
30–20 (14–10). Ld.: Beke Csilla 6, Lajtos Boglárka 5, Zelízi Dóra és Szőnyi
Dorina 3–3. (Ifi: 36–26).

torna gólkirálya a 24 találatot elérő téglási Fohn Zsanett lett.
Együttesünk mindeközben a megyei
bajnokság őszi idényét is befejezte. A
pontvadászat utolsó őszi fellépésén
hölgyeink a második helyezett Nagyhegyes vendégeként 37–18 arányú
vereséget szenvedtek, s ezzel a tabella
11. helyéről várhatják a tavaszi folytatást.

TA BELL APARÁDÉ
Az NB II-es kézilabda-bajnokság
észak-keleti csoportjában:
Férfiak
1. Hajdúnánás
12
2. FVSE-Fevill
12
3. Mátészalka
12
4. Tiszavasvári
12
5. Debreceni KSE II. 12
6. Nádudvar
12
7. Ny.-bátor-Ny.-háza II. 12
8. Hajdúszoboszló
12
9. Berettyó MSE
12
10. Mezőtúr
12

9
9
8
7
6
5
5
3
2
2

1
1
0
0
1
1
1
1
2
0

2
2
4
5
5
6
6
8
8
10

371-302
378-311
355-326
347-322
298-310
298-316
309-359
330-361
301-345
325-360

19
19
16
14
13
11
11
7
6
4

11
9
7
7
6
5
5
3
0
0

0
0
1
0
1
1
1
0
1
1

0
2
4
4
4
5
5
8
10
11

407-242
360-275
358-320
315-298
312-297
332-308
330-314
268-323
264-372
255-452

22
18
15
14
13
11
11
6
1
1

Nők
1. Nyíradony
2. DVSC II.
3. Mátészalka
4. Kállósemjén
5. Derecske
6. Nádudvar
7. Hajdúböszörmény
8. Jászberény
9. Ózdi VSE
10. Füzesabony

11
11
12
11
11
11
11
11
11
12

A megyei női kézilabda-bajnokság
őszi végeredménye
1. DSC-SI
2. Nagyhegyes
3. DVSC III.
4. Balmazújváros
5. Berettyó MSE I.
6. Létavértes
7. Komádi
8. Püspökladány
9. Földes
10. Hajdúszoboszló
11. Nádudvar Akarat
12. Berettyó MSE II.

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
9
8
8
7
6
4
4
3
2
1
0

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

0
2
2
2
4
4
5
6
8
9
10
11

404–237
334–257
389–267
292–235
292–261
254–218
232–251
271–260
220–298
249–294
209–386
177–359

22
18
17
17
14
13
10
9
6
4
2
0
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Nagy Kornél Junior Prima Sport-díjas

SAKK

Mindkét fronton
vereség

A Prima Primissima Alapítvány
kuratóriuma Junior Prima Sport díjban részesítette a nádudvari Nagy
Kornélt, az MKB Veszprém válogatott kézilabdázóját.
Negyedszer adták át hazánkban a Junior Prima Díjakat sport kategóriában.
Az előző évekhez hasonlóan az idén is
tíz eredményes fiatal versenyző részesült ebben a rangos elismerésben,
amellyel együtt fejenként 7000 euró
pénzjutalmat vehettek át. A szakmai
zsűri döntése alapján két kézilabdázó is
a kiválasztottak közé került: a 17-szeres
felnőtt válogatott Kovacsics Anikó és a
nemzeti együttesben már 50 alkalommal szerepelt Nagy Kornél. A Prima
Primissima Alapítvány keretében alapított Junior Prima Sport díjra olyan sportolókat lehetett jelölni, akik még nem
töltötték be a 26. életévüket.
– Hová kerül a díj a szívedben, s
hová a lakásodban? – tettük fel a kérdést Nagy Kornélnak a gratulációt követően.
– A szívemben az első helyen van a
díj, boldog voltam, amikor értesültem
arról, hogy megkapom. Otthon, Nádudvaron, abban a házban, ahol felnőttem,
van egy vitrin, oda teszem a többi kupám és díjam mellé.
– Az idény előtt igazoltál Veszprémbe, mennyit fejlődtél az ott eltöltött
idő alatt?
– Úgy érzem, sokat fejlődtem, bár
kettősség van bennem. Tavaly Dunaújvárosban játszottam, és ott 60 perces játékos voltam. Itt, Veszprémben sokkal
kevesebb szerep hárul rám, hiszen
olyan játékosok vannak a csapatban,
mint a példaképem, a nagy Carlos Perez, aki rendkívül rutinos kézilabdázó.
Ha „meleg a pite”, akkor az edzőnk,
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Egy-egy hazai és idegenbeli csapatmérkőzésen ültek asztalhoz az NB
II-es sakkozók november hónapban.

Nagy Kornél és Carlos Perez a díjátadáson
Mocsai Lajos őt küldi először pályára,
s nem a fiatal játékost teszi be. Számomra az idei tanulóév, s ha kellőképpen fel tudom venni a ritmust, akkor
várhatóan én is többet hozzá tudok
majd tenni a csapat sikereihez.
– Miért Carlos Perez a példaképed?
– Most, hogy már az MKB Veszprémnél kézilabdázom, nap mint nap találkozom vele. Megismertem Charlie
emberi oldalát is, így elmondhatom,
hogy nem csak azért választottam őt,
mert rendkívül jó játékos, és sok mindent letett az asztalra, hanem azért is,
mert nagyon jó embert ismertem meg
benne. Szeretnék én is ilyen játékossá
és emberré válni a későbbiekben.
– Milyen volt ellene játszani és milyen most vele?
– Szörnyű volt ellene játszani, mert

mindig megvert, átcselezte magát rajtam, lehetetlen volt megtartani a pályán.
Örülök, hogy a csapattársa lehetek, így
azért könnyebb dolgom van, rengeteget
tanulok tőle, sokat segít nekem.
– Milyen díjat tervezel magadnak
legközelebbre?
– A magyar bajnokságot és a Magyar
Kupát illik megnyernie az MKB Veszprémnek. Ezen kívül a Bajnokok Ligájában szeretnénk bekerülni a Final Fourba, ami rendkívül nehéz, hiszen sok a jó
csapat, és nagy adag szerencse is kell
ahhoz, hogy valaki a legjobb négy közé
kerüljön. Bízom abban, hogy mellénk
áll a szerencse, hisz a tudás megvan,
csak jó lenne megfelelő ellenfeleket
kapni, s a lehető legjobb formában kell
játszani.
(Forrás: Sport & Média)

Az 5. játéknapon a szegedi Maróczy
SE II vendégeként mindössze 1,5 pont
termett a mieinknek, akik egyetlen partit sem tudtak megnyerni, a megszerzett
pontokat három reminek köszönhetően
gyűjtötték be. E három döntetlent Nagy
Tibor, Pinczés Gyula és Czina Péter érték el, a csapat többi tagja egyaránt veszített. Így a vége 10,5–1,5 arányú súlyos vereség lett a középmezőnyhöz
tartozó Tisza-partiak ellen. A 6. játéknapon aztán már 5 pontnak örülhettek a
játékosok, igaz, a csapatgyőzelem ezúttal is elmaradt, a vendég Abony 7-5
arányban nyert. Pedig nagyon fontos
lett volna a jobb szereplés, hiszen a két
gárda közvetlenül egymás mögött helyezkedik el a tabellán, azaz rangadót
veszített el csapatunk. A találkozó érdekessége volt, hogy az erősorrend szerinti első hét táblán a vendégek, az
utolsó öt táblán a mieink nyertek, így
egyetlen remi sem született. Ezzel
együttesünk hat fordulót követően 23
ponttal a 11. helyet foglalta el a tabellán.
Az NB II-esekkel ellentétben mindössze egyszer ültek asztalhoz a megyei
bajnokságban szereplő csapattagok: a
pontvadászat 3. fordulójában a Debreceni Sakkiskola vendéglátójaként 6,5 –
3,5 arányú vereséggel zárult a találkozó.
A bajnoki tabellán ennek ellenére az
előkelő, 3. helyet foglalta el csapatunk
13 megszerzett ponttal.

Futball: sokszor egy pici plusz hiányzott
Évek óta nem produkált ilyen
gyenge szezont városunk futballcsapata: a Szkupi-legények 13 találkozón a megszerezhető 39 pontból
mindössze 14 pontot gyűjtöttek be,
amivel a 10. helyen fejezték be az őszi
pontvadászatot.
Az idény mérkőzéseinek a beszámolói közül még egy meccsel vagyunk
adósak olvasóinknak. Ezen a mieink a
szezon utolsó fordulójában a két józsai

Nagy II. Sándor az ősz gólkirálya

gárda közül az erősebbiket, a Józsa SE
alakulatát látták vendégül, s egy kemény, két kiállítást is hozó összecsapáson 2–1 arányban kikaptak. Együttesünk gólját Nagy II. Sándor szerezte.
Csatárunk ezzel 15 találatig jutott el
ősszel, amivel vezeti is a megye II.
északi csoport góllövőlistáját. Sajnos a
góllövésben nem csak ezen a meccsen,
hanem úgy általában egész ősszel nem
nagyon volt társa. A házi góllövőlistán
a második legeredményesebb játékos az
a Lőrinczi Gergő, aki csupán három
gólt szerzett, míg Nagy I. Sándor két alkalommal volt eredményes. A fennmaradó öt gólt további öt focista termelte.
Így összesen 25 gólt sikerült ősszel elérni, miközben 30 alkalommal mattolták az ellenfelek a mieink védelmét.
Győzelemnek csupán négyszer örülhettek a fiúk, kétszer ikszeltek, s hét öszszecsapáson kénytelenek voltak meghajolni az ellenfél tudása előtt. Nem túl
acélos eredménylista, amit Szkupi Tibor edző is elismer.
– Az utóbbi években soha nem maradtuk el ennyire az előzetes várakozástól, mint most. A gyenge szereplésünknek sok összetevője volt: sérülések
és betegségek mellett a csapatösszeállítást sem mindig a megálmodott módon

sikerült megvalósítani. Nagy „érvágást”
jelentett a számunkra, hogy az egyik
meghatározó játékosunk, Nagy István a
nyáron úgy döntött, befejezi a labdarúgást. Rajta kívül az egyik tehetséges
fiatal labdarúgónk, Puskás Richárd eligazolt Püspökladányba, míg Molnár
Bence kétszer is izomszakadást szenvedett a szezon kezdetén, így tulajdonképpen rá sem tudtam számítani. A játékosok munkahelyi elfoglaltságai is
gyakran keresztbe húzták a számításaimat. Gyakran megesett, hogy a pénteki
edzésen eltervezett kezdő 11-et a szombati játéknapon meg kellett változtatni,
ami által borult az előre eltervezett taktika is. Mindezek miatt sok olyan mérkőzést hagytunk a hátunk mögött, amelyeken csak egy pici plusz hiányzott a
sikerhez – értékelt Szkupi Tibor. A
sportvezető szerint nagyban hozzájárult
még a sikertelenséghez, hogy a keret
tagjai közül egyedül Nagy II. Sándor
bizonyult gólerős csatárnak, a támadó
szekció többi tagja adós maradt a góllövéssel. A gyenge produkció ellenére
azonban nincs elkeseredve a szakember. – Biztos vagyok benne, hogy egy jó
téli felkészüléssel sikerül tavasszal előrébb lépnünk. Nem vagyunk elkeseredve, a játékosok is érzik, hogy több

van bennük, mint amit az ősszel produkáltak. Egy feladatunk van: előre tekinteni, és még keményebben dolgozni a
sikeresebb tavaszi szereplés érdekében.
Végül, de nem utolsósorban a Nádudvari SE elnökeként ezúton is szeretném
megköszönni az önkormányzatnak és a
város vezetőinek az egész éves támogatást, amellyel segítették a szakosztályok
eredményes működését. Mindenkinek
kellemes ünnepeket és boldog új évet
kívánok!
A megye II.
őszi végeredménye
1. Monostorpályi
2. Józsa SE
3. Nyírábrány
4. Hajdúdorog
5. Hajdúhadház
6. Mikepércs
7. Nyíracsád
8. Görbeháza
9. Fülöp
10. Nádudvar
11. Vámospércs
12. Józsai SZTSE
13. Egyek
14. Sáránd

13 10
13 10
13 8
13 7
13 6
13 6
13 6
13 4
13 4
13 4
13 4
13 3
13 2
13 1

2 1
1 2
3 2
4 2
3 4
3 4
2 5
4 5
3 6
2 7
2 7
1 9
2 9
0 12

Szöveg és fotók:
Faragó László

44–17
39–15
36–20
30–15
29–15
32–29
30–27
23–34
27–27
25–30
20–27
22–42
14–37
13–49

32
31
27
25
21
21
20
16
15
14
14
9
8
3
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Az Ady Endre Általános Művelődési
Központ programjaiból
December 17-én (pénteken)
18 órától: az Alapfokú Művészeti Iskola karácsonyi hangversenye,
20 órától: Tóth
Gabi-koncert
40
percben.
(Belépőjegy:
400 Ft).
December 18-án
(szombaton)
9 órától: III. Játék-Tár-Ház:
Tóth Gabi
Karácsonyfadíszek készítése, karácsonyi fényházikók készítése.
15 órától: karácsonyi mazsorettgála.

December 17-18-án 9-17 óráig karácsonyi vásár az aulában.
December 20-án (hétfőn) 15 és 17 órától,
December 21-én (kedden)
10 és 11.30 órától: Az igazi ajándék
címmel a Kövy Sándor Általános
Iskola 4. évfolyamának karácsonyi
műsora.
8-16 óráig: véradás.
December 31-én (pénteken) Batyus
Szilveszter. Búcsúztassa az óévet
kulturált környezetben élőzenével!
Jegyár: 1000 Ft/fő, 10 fő fölötti társaság 800 Ft/fő, 14 éves korig 400
Ft/fő.

A tárlatot Beke Imre polgármester
nyitotta meg

Teremtő képzelet
Ezzel a címmel nyílt kiállítás december 8-án a művelődési központban,
a tárlatot Beke Imre polgármester nyitotta meg. Az érdeklődők megtekinthetik az idén ötéves Nádudvari Amatőr
Képzőművészeti Alkotókör nyári tárlatának anyagát valamint Barna Sándorné
és Sztankovics Beáta foltvarrott munkáit, Pappné Tóth Ildikó gobelinjeit,
Szabó Józsefné riseliő terítőit, Szabó
Gyula modelljeit, Sárközi Imréné és
Boros Imréné gyöngyékszereit, Kocsis
Imréné gyönggyel hímzett tojásait és
ifj. Szathmári Imre késkészítő kézműves késeit. A kiállítás december 30-ig
látogatható.

A hidegkonyha
győztese
A Luxemburgban megrendezett Culinary Wordl Cup Gasztronómiai Világversenyen egyéni indulóként Gonda Attila „A” kategóriában (hidegkonyha)
aranyérmet szerzett.
Városunk szülötte a hajdúszoboszlói
Silver Hotelben dolgozik, 53 ország
2500 versenyzője közül nyerte el az előkelő helyezést. Rajta kívül a novemberi
megmérettetésen a magyar indulók számos elismerést szereztek. A bírálók
nem csak az ízeket figyelték, hanem a
tisztaságot, az ételek újszerűségét és a
tálalást is. Gonda Attila győztes munkája egy nyolcszemélyes dísztál, valamint két hideg és két melegen elképzelt,
hidegen kitálalt ún. finger food elkészítése volt.

MOZI
December 21. kedd, 19 óra
22. szerda, 17 óra
HARRY POTTER ÉS A HALÁL
EREKLYÉI I. RÉSZ
Színes, szinkronizált
amerikai
kalandfilm.
Szereplők:
Daniel Radcliffe,
Emma Watson,
Ralph Fiennes.
Magukra maradtak: Emma Watson
Harry, Ron és Hermione tanárai és
legfőképpen Dumbledore segítsége
nélkül vág neki a nagy feladatnak.
Voldemort halhatatlanságának titka
nyomába erednek, fel akarják kutatni
és meg akarják semmisíteni a rejtélyes
horcruxokat. A sötét erő nem kíméli
őket, de az egész varázsvilágot sem.
Bekövetkezik a legrosszabb, kitör a
háború, a halálfalók Roxfortot és a
Mágiaügyi Minisztériumot is az
uralmuk alá hajtják.
(Korhatár:
12 év alatt szülői felügyelet!)
28. kedd, 19 óra
A FELÁLDOZHATÓK
Színes, szinkronizált
amerikai
akció-thriller.
Szereplők:
Sylvester Stallone,
Jason Statham, Jet Li,
Bruce Willis.

A hagyományápolás új színterét teremtette meg az Őszirózsa Nyugdíjasklub
és a Mozgáskorlátozottak Egyesülete november 27-én: felelevenítették
a csigacsinálás nádudvari hagyományait, ahol vendégül látták
a tetétleni csigacsináló kör tagjait is. A jó hangulatról a Kéknefelejcs
citerazenekar gondoskodott, így a csigavég taposása sem maradt el

Az ATV Nádudvaron
November végén az ATV stábja
járt városunkban. A „Hazai turizmus” című programajánló sorozatukhoz forgattak riportfilmet Nádudvarról.
Az első napon Nádudvar történelmét
Beke Imre polgármester ismertette az
I. sz. tó környékén. Ezt követően a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. munkatársa, Hajdú

Anna mutatta be a gyógyfürdőt. A stáb
ellátogatott Fazekas Lajos fazekasmester műhelyébe és az Ady Endre Általános Művelődési Központba is. Másnap
a programjukat a Trófea Vadászházban
kezdték, végül a lovas tanyára látogattak el.
A csaknem 45 perces filmet december elsején láthattuk az ATV-n. Akinek
nem sikerült megnéznie a filmet, megtekintheti az atv.hu oldalon.

Sylvester Stallone
filmje egy kemény,
pörgős akciófilm, melynek főszereplői
egy csapat zsoldos, akiket felbérelnek,
hogy behatoljanak egy dél-amerikai
országba, és végezzenek annak
könyörtelen diktátorával. Amikor a
küldetés megkezdődik, a zsoldosok
ráébrednek, hogy semmi sem az,
aminek látszik. Hamarosan a csalás
és árulás sűrű hálójában találják
magukat. Úgy tűnik, hogy a küldetést
nem tudják folytatni, ártatlan életek
forognak kockán, ám ennél
komolyabb kihívás is vár a csapatra.
Bruce Willis

(Korhatár:
16 év alatt szülői felügyelet!)
Jegyár: 400 Ft

NÁDUDVARI HÍREK
Városi közéleti lap

Felhívás!
Január 4-én (kedden) 20 órától indul
a SABALaA fit-hipp-dance az új mozgásőrület, a zumba mintájára Nádudvaron!
Nem tánc, nem aerobic, nem fit
dance, nem kondicionáló torna, hanem
mindez együtt, ami formába, lendületbe
hoz! 500 Ft/alkalom.
Január 7-én (pénteken) 20 órától indul a Retro Tánciskola! 500 Ft/alkalom.
Érdeklődni és jelentkezni az Ady
Endre ÁMK portáján lehet.
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