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Felhívás a városi díjak, kitüntetések
adományozásához történő jelölésre
Március 15-i nemzeti ünnepünk
1996 óta még inkább jeles nap a város életében, a város által adományozott díjak és kitüntetések adományozásának szép hagyománya
miatt.
Ekkor vehetik át a város önkormányzatának képviselő-testülete által adományozott Nádudvar Város
Díszpolgára címet valamint a Pro
Urbe Emlékérmet és a Kövy-díjat
azok a közmegbecsülésnek örvendő
személyek, közösségek, akiknek a
városért végzett áldozatos munkáját,
szellemiségét, az általuk közvetített
értékrendet, az elhivatott szakmaiságot a képviselő-testület hivatalos
cím adományozásával, díj átadásával kívánja elismerni.
A Város Díszpolgára cím adományozható annak a köztiszteletben
álló magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedő jelentős munkájával vagy egész életművével mind a városon belül, mind
pedig országosan vagy nemzetközi
viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a
város jó hírének öregbítéséhez.
Díszpolgári cím évente egy adományozható, de a képviselő-testület
dönthet úgy is, hogy az adott évben
nem ad ki díszpolgári címet.
Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek,
személyek csoportjának, társadalmi
vagy gazdasági szervezeteknek, akik
vagy amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát
végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el. Pro Urbe Emléké-

rem évente legfeljebb kettő adományozható.
Az elismerések odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására a képviselő-testület előkészítő
bizottságot jelöl ki, amelynek tagjait
– a város köztiszteletben álló polgárai, különböző intézmények, egyesületek, érdekközösségek, stb. képviselői közül – név szerint kéri fel
javaslattételre. Az előkészítő bizottság a javaslatát a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki.
Ezúton kérjük a város lakóit, segítsék a bizottság és a képviselő-testület munkáját azzal, hogy a március
15-i nemzeti ünnepen átadásra kerülő díszpolgári cím és Pro Urbe
Emlékérem elismerésekben részesülő személyekre javaslatot tesznek.
Ajánlásaikat írásban, zárt urnába helyezhetik el az Ady Endre ÁMK-ban
és a Polgármesteri Hivatalban, vagy
lezárt borítékban a Polgármesteri
Hivatal 1. számú irodájában, a Városi elismerések odaítélését előkészítő bizottságnak címezve 2010.
február 23-ig.
A Kövy Sándor-díj a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb
időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerését szolgálja, odaítéléséről a jelöltek szakmaterületét érintő testületek szakmai
közvéleményének figyelembevételével dönt az ügyrendi és az oktatási,
kulturális és sportbizottság.
Az eddig díjazottak névsora a város hagyományainak megfelelően
olvasható lesz a Nádudvari Hírek
márciusi számában és a www.nadudvar.hu weboldalon, a város honlapján.

Nyertes környezetszépítők
A „Karácsony Nádudvaron" című
környezetszépítő verseny eredményei:
Csendes Lajos (Nádudvar, Bercsényi M. u. 2/a), aki az első helyezett lett.
Csoma Edit (Nádudvar Tolbuhin
u. 38.) a második, míg
Pappné Tóth Ildikó (Nádudvar,
Rákóczi u. 18.) a harmadik helyet
szerezte meg.

Versenyeztek még:
Tóth Sándorné (Nádudvar, Rákóczi u. 2.), Csoma Jánosné (Nádudvar, Tolbuhin u. 38.), Papp
Lajosné (Nádudvar, Lukács Dénes
u. 30/a).
A győztesek ajándékaikat a Petőfi
utcai irodában személyesen vették
át.
Minden kedves jelentkező jutalmat kapott.

Ára: 99 Ft

„A megújuló vidékért”
…címmel a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat pályázatot hirdet mintaértékű
agrár-vidékfejlesztési projektek és programok leírására.
A pályázat célja: felkutatni, jutalmazni és közismertté tenni – belföldön
és más Európai Uniós tagországokban az EU és nemzeti társfinanszírozással
megvalósított, mintaértékű agrár-vidékfejlesztési gyakorlatokat, a magyarországi kiemelkedő, példamutató, gazdaságilag fenntartható, innovatív fejlesztéseket. Bemutatásukkal, az információk cseréjével tovább erősíteni az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) forrásainak a vidék gazdasági, infrastrukturális, közösségi-társadalmi fejlődésére gyakorolt hatását. A
megvalósított fejlesztések eredményeinek megismertetésével, a jó és hasznosítható példák erejével bátorítani a vál-

lalkozásokat, egyéneket és termelői
szervezeteket, önkormányzatokat, közösségeket fejlesztési céljaik, elképzeléseik valóra váltására.
Pályázatot nyújthat be természetes
személy, őstermelő, egyéni és társas
vállalkozás, szövetkezet, TÉSZ és termelői csoport, civil szervezet, települési
és kisebbségi önkormányzat és azok
társulásai, egyház, alapítvány, LEADER+(AVOP) és LEADER helyi akciócsoport.
A pályázatok postára adásának határideje: 2010. február 22-én (hétfőn)
24 óra.
Csak a postai úton feladott és a határidőt megelőző postai bélyegzővel ellátott pályázat fogadható be. A részletes
pályázati felhívás a www. nadudvar.
hu/aktuális hírek/a megújuló vidékért
cím alatt olvasható.

Hornyák Sándor és Lovas Imréné (Fotó: Marján László )

A vérüket adták, adják
Vidám és összetartó társaság a véradók csapata. Ha valaki nem tud elmenni véradásra, a többiek már érdeklődnek, hogy mi történhetett, miért
nincs ott a társuk. Sokszor még azt sem
tudják megmagyarázni, miért adnak
vért. Megszokták? Utána jobban érzik
magukat, vagy karitatív szempontok
vezérlik őket? Mindegy is a segítségre
szorulók szempontjából az önzetlenség, amit minden alkalommal újra és
újra bizonyítanak. Városunkban egyegy véradás alkalmával átlagosan százan nyújtják a karjukat, hogy vérükkel
segítsenek névtelenül, nem tudván,

hogy kinek adakoztak. Január 22-én
őket köszöntötte Beke Imre polgármester valamint a területi és helyi vöröskereszt vezetői. A mazsorettes lányok és a
Kéknefelejcs citeraegyüttes hangulatos
műsora után okleveleket és ajándékokat
vehettek át a jubiláló véradók.
Hetvenötszörös véradásért kapott elismerést Lovas Imréné és Hornyák Sándor. Különlegességnek számított Kalmár László és ifjú Marján László
kitüntetése, mert feleségükkel együtt
kaptak elismerést, mindannyian kitüntetett sokszoros véradók.
Dr. Sutus Lenke

Határidő-változás
Az önkormányzat tájékoztatja a lakosságot, hogy a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló
kormányrendelet módosítása értelmében a támogatás iránti igény benyújtásának határideje január 31-ről április

30-ra változott. Az ellátással kapcsolatosan további tájékoztatás kérhető a
Polgármesteri Hivatal 20. számú irodájában Móré Edit ügyintézőtől, illetve telefonon az 54/528-552 telefonszámon.
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Képviselő-testületi ülések
A képviselő-testület idei első, egyben rendkívüli ülését január 14-én tartotta. Beke Imre polgármester az új év
alkalmából köszöntötte a képviselőket.
Első napirendi pontként a testület a
Nádudvari Strandfürdő bővítése gyermekmedencével című pályázat beadásáról döntött. Ez a Nemzeti Diverzifikációs
Program keretében kiírt ún. kisösszegű
pályázat. Amennyiben nyer a pályázat,
akkor egy 62 millió Ft-os beruházás valósulhat meg a fürdőben. A gyermekmedence bővül illetve egy vízforgató-berendezéssel és a hozzá kapcsolódó gépházzal gazdagodik az intézmény.
Második napirendi pontként az
Észak Alföldi Operatív Program által
kiírt Funkcióbővítő integrált települési
fejlesztések című pályázatot tárgyalta a
testület. Erre a területre már korábban
adott be pályázatot az önkormányzat,
de azt elutasították. A korábban már
rendelkezésre álló anyagokat felhasználva új pályázatot készíttetett az önkormányzat. A pályázattal a Kossuth teret, az Ady Endre Általános Művelődési
Központ környezetét, a Kossuth téri
parkot lehetne a mai követelményeknek
megfelelően átépíteni, az Ady teret rendezni. A pályázat sikerességéhez szükséges egy ún. városrehabilitációról szóló rendelet megalkotása is. A testület a
rendeletet megalkotta és döntött a pályázat beadásáról.
Következő napirendi pontként a testület a Magyarországi Romarom Összefogás Szervezet (MÖRRSZ) által tett javaslatot tárgyalta az ún. Seregélyeskerti
iskola felújításáról. Az önkormányzat a
nádudvari kisebbségi szervezetek részére
ingyenesen biztosítja az ingatlan használatát, ezzel is elősegítve működésüket. A
MÖRRSZ pályázaton nyert pénzt az épület felújítására, de a munkálatok megkezdéséhez szükséges az ingatlan-tulajdonos
engedélye is. A testület úgy határozott,
hogy az engedélyt megadja.
Utolsó napirendi pontként a testület
a Kabai Klaszter Kft. által szervezett
szindikátuson keresztül történő földgázvásárlás tárgyában hirdetménnyel
induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban felhatalmazta a polgármestert a
részvételi felhívás és az ajánlattételi felhívás feltételeinek meghatározására, valamint a közbeszerzési eljárást lezáró
döntés meghozatalára.
Nádudvar önkormányzatának képviselő-testülete február 4-én tartotta soron
következő ülését. Az ülés megnyitását

követően Beke Imre polgármester beszámolt az előző testületi ülés óta eltelt
eseményekről.
Első napirendi pontként az önkormányzat 2010. évi költségvetése koncepciójának első olvasatát tárgyalták a
képviselők. Az anyagot az idei nehéz
gazdasági évre, az állami normatívacsökkenés okozta pénzügyi gondokra
felkészültnek minősítették. Megállapították, hogy egy jó színvonalú, gazdálkodáscentrikus szemléletű koncepcióról kell dönteni. A testület a koncepcióra módosításokat tett, majd a megfelelő módosításokkal elfogadták azt a
képviselők.
A koncepció elfogadását követően
az azzal szorosan összefüggő, az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények közötti munkamegosztási
megállapodást fogadta el a testület. A
2010-ben az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében a testület megtárgyalta a pénzgazdálkodási
jogkörök szabályzatát. A kialakult vita
során a képviselők megállapították,
hogy a központosított gazdálkodás bevezetése időszerű az intézmények vonatkozásában, azért hogy minél inkább
mérsékelni lehessen az önkormányzat
bevételeinek 2010. évi csökkenését. Az
új szabályzatot a testület elfogadta.
A különfélék között elsőként a város
idei közfoglalkoztatási tervét tárgyalták
meg. A közfoglalkozatással kapcsolatos
2009. évi tapasztalatokat összességében
pozitívnak értékelték. A testület a 2010.
évi közfoglalkoztatási tervet elfogadta.
Az Ady Endre Általános Művelődési
Központ AMI intézményegységében
2010. március 1-jétől alkalmazandó térítési és tandíjakról szóló rendeletet a
testület megalkotta.
A zugokban kiépült vezetékes ivóvízhálózatra való rákötést segítendő a
képviselők megtárgyalták a pénzügyi
bizottság javaslatát. Ennek értelmében
a lakáshoz jutók támogatására szolgáló
keretösszeg lesz a fedezet. A befolyó
részletfizetésekből a lakáshoz jutást támogató alap folyamatosan kerül feltöltésre. A lakosok egészséges ivóvízhez
jutását a testület támogatta és elfogadta
a pénzügyi bizottság által tett előterjesztést.
Lupsa Tamás atya beadványát, amelyben a nádudvari római katolikus templom belsejének felújításra kért segítséget
az önkormányzattól, a képviselők támogatásukról biztosítva elfogadták.
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Országgyűlési képviselők
2010. évi választása
Tisztelt Választópolgárok! Mindannyiunk számára köztudott, hogy a
köztársasági elnök 2010. január 22-én
kitűzte az országgyűlési képviselők
választási időpontját 2010. április 11.
és 25. napjára. Ezzel összefüggésben
a Tisztelt Választópolgárokat az alábbiakban tájékoztatom.
A névjegyzékbe történő felvételről
szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel
együtt 2010 február 8. és február 12.
között postai úton kapják meg a választópolgárok. Akik választójogosultságukat (nagykorúságukat) a két forduló között érik el, azok eltérő zöld színű
értesítőt kapnak. Ők viszont ajánlószelvénnyel nem rendelkeznek, így a jelöltekre nem is tudnak ajánlást tenni.
Jelöltet állítani 2010. március 19-én
16 óráig lehet. Minden választópolgár
csak egy jelöltre tehet ajánlást. Az ajánlószelvényt kézzel kell kitölteni és saját
kezűleg aláírni.
A névjegyzéket a Helyi Választási
Iroda 2010. február 10-től február 17-ig
közszemlére teszi, melyet munkaidőben és munkaszüneti napokon is 8 -16
óráig a helyi okmányirodában meg lehet tekinteni. Ebben az időintervallumban lehet kifogást tenni azon választópolgároknak, akiknek a neve a névjegyzékben nem szerepel.
A külképviseleti névjegyzékbe való
felvételt a választás időpontjában külföldön tartózkodó választópolgárok
kérhetik, az állandó lakcím szerint illetékes Helyi Választási Irodától 2010.
március 19-én 16 óráig (személyesen,
vagy meghatalmazott útján).
Igazolást – amennyiben a választópolgár a szavazás egyik, vagy mindkét

napján nem tartózkodik a lakóhelyén –
személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2010. április 9-én du. 16
óráig, ajánlott levélben pedig úgy kérheti, hogy az legkésőbb 2010. április
6-án megérkezzen a Helyi Választási
Irodához.
Lakcímváltozás miatt a névjegyzéket a választás I. fordulóját megelőző
napot követően már nem lehet módosítani, tehát a választás II. fordulóján is
ugyan azon a településben és szavazókörben szavazhat a választópolgár, mint
az I. fordulóban.
Az országgyűlési képviselő-választás idején helyi választási bizottság
csak az országos egyéni választókerületekben (Nádudvar esetén Püspökladányban) működik.
A szavazókörök helye és címe változatlan:
• 001. szavazókör, Ady Endre Művelődési Központ Ady tér 10.
• 002. szavazókör, Szociális Szolgáltató Központ Fő út 50.
• 003. szavazókör, I.sz.Óvoda Kossuth u. 8.sz.
• 004. szavazókör, III. óvoda, Puskin
u. 13.sz.
• 005. szavazókör, Általános Iskola,
Tolbuhin u. 1.sz.
• 006. szavazókör, II.sz. Óvoda Fő
út. 179.sz.
• 007. szavazókör, Általános Iskola
Fő út 133.sz.
A Helyi Választási Iroda – munkaidőben a Városházán – választási információs szolgálatot működtet, a jogszabályok alapján felvilágosítást nyújt a
választási eljárással kapcsolatban.
Kalmár Erzsébet,
a Helyi Választási Iroda vezetője

Városfejlesztés és rajzpályázat

Tudnivalók a vállalkozóknak
Beke Imre polgármester meghívására vállalkozók találkoztak január végén, hogy újabb ismereteket szerezzenek tevékenységük sikeres működtetéséhez. Január elsejétől ugyanis jelentős jogszabályváltozások következtek
be, melyeknek ismerete feltétlenül
szükséges számukra. A Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége képviseletében adó- és társadalombiztosítási tanácsadó, jogász tartott előadást az
őstermelők elszámolási, adózási kötelezettségeiről, az őstermelői igazolvány
érvényesítésével kapcsolatos változásokról, a gázolaj jövedéki adójának

visszaigényléséről, s még számtalan
tudnivalóról. A munkaegészségügy területéről a kémiai biztonság előírásaira,
a munkabalesetek megelőzésére hívták
fel a hallgatóság figyelmét. Szó esett
még az üzletek működési rendjének
változásairól, végezetül a Pioneer cég
képviselője mutatta be az általuk forgalmazott termékeket. A résztvevőket
egy munkavédelemről szóló értékes kiadvánnyal is megajándékozták, melynek érdekessége, hogy a munkaügyi
bírságokból képzett alapból, pályázat
útján elnyert összegből valósult meg.
S. L.

Beke Imre polgármester az iskola vezetőségével
Az iskolások is bekapcsolódnak a
nádudvari szennyvízhálózat fejlesztés III. ütemének megvalósításába.
A Kövy Sándor Általános Iskola
diákjai számára január 22-én rajzpályázatot hirdetett Beke Imre polgármester.
A diákoknak RAJTAD MÚLIK – A
TE KEZEDBEN VAN A JÖVŐ címmel
rajzban kell megfogalmazniuk, hogy
mit gondolnak a természet- és környezetvédelemről. Arról kell rajzokat készíteniük: miért fontos, hogy olyan

megoldásokat alkalmazzunk a háztartásban is, amelyek nem veszélyeztetik
az egészségünket. A rajzokat az osztályfőnököknek kell leadni. A legügyesebb rajzokat készítő 3 alsó és 3 felső
tagozatos diák hajdúszoboszlói sétarepülést nyer.
Emellett a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. is értékes ajándékokkal jutalmazza a legszebb rajzok készítőit.
A beadási határidő: március 1. Eredményhirdetés: március 26.
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Az iskolaérettség megítélése
orvosi szempontból
A gyermekek tankötelezettsége a
közoktatási törvény szerint abban az
évben kezdődik, amelyikben május
31-ig betöltik a hatodik életévet.
Azonban ez nem mindig jár együtt az
iskolaérettség kialakulásával. Ennek
a megállapítására szolgál az iskolaérettségi vizsgálat.
Ez egy komplex vizsgálat, melynek
során a gyermek biológiai, pszichológiai és szociális érettségét vizsgáljuk. A
gyermek iskolaérettségének a megállapításában a legnagyobb szerepe az óvodapedagógusoknak van, akik nap, mint
nap a gyermekkel vannak együtt és a
gyermek valós érettségét meg tudják állapítani. A helyes iskolaérettség megállapításával elkerülhető az, hogy egy
esetlegesen korán beiskolázott gyermeket kudarcélmények elé állítsunk,
belecsússzunk abba, hogy gyermekünknél magatartási zavar, dyslexia,
dyscalculia, dysgraphia alakuljon ki,
azaz olvasási, számolási, írási zavar jöjjön létre.
Az iskolaérettség megállapításánál
az orvos szerepe a gyermek biológiai
érettségének a megállapítása a védőnők
segítségével. Biológiai szempontból általában 6-7 éves korra a gyerekek alakváltozáson mennek keresztül, pocakjuk
eltűnik, megnyurgulnak, végtagjaik
hosszabbak lesznek, a kisfiúk fiúsabb,
a kislányok lányosabb formát öltenek.
Az idegrendszer fejlődésében általában
létrejön a lateralizáció, ami többek között felelős azért, hogy a gyermek bal
vagy jobb kezes. Ezek a változások az
iskolára való érettség jeleiként tekinthetőek.
Az iskolaérettségi vizsgálat célja annak a felmérése, hogy a gyermek testileg, lelkileg, fizikailag képes lesz e az
iskoláskor követelményeinek megfelelni. Az iskolában 40-50 percet egyfolytában végig kell ülni a padban, figyelni kell, koncentrálni. Ezek a
feladatok új megterhelés elé állítják a
szervezetet. A padban ülés megterhelést
jelent a gerincnek, a végtagoknak, az
izomzatnak. Éppen ezért bizonyos elvárásoknak eleget kell tenni. Iskoláskorú gyermekek esetében az elvárt testmagasság: 115-120 cm azért, hogy a
gyermek lába leérjen a földre, ezáltal a
testét stabilan tudja tartani, stabilan tudjon ülni, így kevésbé terhelje meg a gerincét, a testsúly tekintetében pedig fontos a 22-24 kg-os határt elérni. Ez azért
szükséges, hogy legyen egy megfelelő
ellenálló képessége, fizikai erőnléte a
gyermeknek az új kihívásokkal szemben. Ugyanígy nélkülözhetetlen a
kéztő- és az ujjperccsontok érettsége,
melynek segítségével írás közben megtámaszkodik a padon és összehangolt
mozgást végez.
Orvosi szempontból lényeges az érzékszervek, az idegrendszer, a mozgatórendszer alapos vizsgálata: a látás

esetében 5 éves korban lehetőség van
komplex vizsgálatra, ahol a jól ismert
tábláról való olvasás mellett a gyermek
tér- és mélységlátásának, a szemfenekének és a színlátásának a vizsgálatára
is sor kerül. A hallásvizsgálat segítségével fény derülhet csökkent hallásra,
mely minden esetben fülészeti kivizsgálást tesz szükségessé a későbbi tanulási, magatartási zavarok megelőzése
érdekében.
A gyermek vázizomrendszerénél felmérjük a gerinc, a végtagok állapotát,
az izomerőnlétet. Ilyenkor lehetőség
nyílik kiszűrni a gerincferdülést, lúdtalpat vagy mellkasdeformitást, mely
utóbbi hatással lehet a légzésre és a
szívműködésre is. Mindezek észrevétele a betegségek kiszűrése mellett azért
lényeges, mert a gyermek erőnlétét, teljesítőképességét nagymértékben befolyásolhatják.
Tovább menve a vizsgálat során
megnézzük a gyermek torkát, fogazatát.
A fogaknak az épsége a beszédfejlődés
kialakulásában már a korai években is
fontos. Az iskolában a jelentősége pl. a
zöngés és a zöngétlen mássalhangzók
megkülönböztetésében jelentős, ebben
pedig az ép fogazat sokat segíthet. Gondoljunk pl. egy letöredezett, sajnos nem
egyszer tövig lerohadt fogazatú gyermekre. Számára biztosan nagyobb nehézséget fog jelenteni a helyesírás, olvasás elsajátítása. A légzőrendszer, a
szív- érrendszer, a has, a nyirokcsomók
vizsgálatával különböző betegségek kiszűrésére válik lehetőség.
Az iskolaérettséghez hozzátartozik
az idegrendszer megfelelő fejlettsége.
Ezt jelzi az is, hogy a gyermek hogyan
viselkedik, mennyire kiegyensúlyozott,
mennyire terhelhető. Fokozott figyelmet szentelünk éppen ezért a magatartászavaros, a hyperaktív gyermekek kiszűrésére. Az iskolába menetel egyik
alapfeltétele az, hogy a gyermek egészséges, jó teherbírású legyen, a kötelező védőoltásokkal rendelkezzen. Éppen ezért elgondolkodtató, egy krónikusan beteg gyermeknél, pl. egy súlyosan szívbeteg gyermeknél, aki szinte
egyfolytában beteg, hogy mennyire tud
majd megfelelni az iskolai feltételeknek, hogyan tudja majd elsajátítani a
különböző ismereteket a gyakori hiányzások mellett.
Ezért, ilyen esetben vagy éppen ha
valaki műtét előtt áll érdemes annak a
lehetőségét felvetni, hogy esetleg 1 évvel később kezdje meg tanulmányait.
Összegzésképpen a gyermek iskolaérettségének a megállapítása közös feladat, mely az óvodapedagógus, az orvos és a védőnő összehangolt munkája
révén lehetséges és természetesen a
szülőnek is nagy a felelőssége abban,
hogy az adott szakvéleményt hogyan
értékeli a gyermeke képességeinek ismeretében.
Dr. Balogh Andrea

Zöld napok – zöld gondolatok
Vizes élőhelyek Magyarországon
címmel, ezen belül is a Hortobágy növény és állatvilágáról tartott élvezetes,
helyenként humoros, vetítettképes előadást Dr. Kozák Lajos biológus-ökológus. A környezetvédelem otthon kezdő-

dik, hívta fel bevezetőjében az előadó a
figyelmet. Az előadás első láncszeme
volt a szervezők által indított Zöld napok – zöld gondolatok sorozatnak. A
következő összejövetelt március 22-én
tartják a Víz világnapja alkalmából.
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Sorok Nyíregyházáról
Arra szoktuk biztatni olvasóinkat,
reagáljanak írásainkra, írjanak nekünk. Nagyon ritkán adódik azonban, hogy valamely cikkünkre reflektálnak. Ezért is volt nagy öröm
számunkra Lajtos György nyíregyházi (régi nádudvari lakos) levele,
melynek egy részét megosztjuk olvasóinkkal, szó szerint közöljük azt.
„Olvastam a múlt év januári számban Borsodi Nagy János tollából megjelent „Látogatás a Tormay kastélyban”
című kedves írását. Ehhez szeretnék néhány gondolatot hozzáfűzni.
A leírt látogatás 1944 őszén, október-november havában lehetett. Ekkor
én másfél évesen édesanyámmal az apai
nagyapám, Lajtos Pál Völgyalj utca 23.
szám alatti házában éltünk. Édesapám a
fronton volt, édesanyám Eszter húgommal félidős terhes volt. A kastély kifosztása még évek múlva is beszéd tárgya volt a faluban, de különösen a
Völgyalj utcában. Korom miatt csak a
szóbeszéd maradt meg az emlékezetemben, valahogy úgy, ahogy azt leírja
Borsodi Nagy János.
A kastély ingatlanát gyermekkoromban igen jól ismertem, ott sokszor,
szinte naponta megfordultam. Államosítás után ott alapították meg a nádudvari gépállomást. Itt volt főgépész Fejes Mihály nagybátyám, de itt dolgozott
édesapám és Lajtos Pál nagybátyám is.
A kastélyingatlan északkeleti sarkában
épült két szolgálati lakás (a vasúti fűtőházzal szemben). Húgaimmal ide jártunk játszani a Móricz és Gém családok
gyermekeihez.
Él Nádudvaron egy tévhit, ami több
évtizede szinte legendává kövült. Ez
köszön vissza az írás következő soraiban: Nem is gondoltam, hogy talán éppen itt, és most kapja meg – a későbbi
űrhajós – Beregovoj tábornok az első
Szovjetunió Hőse kitüntetést.
Amióta nyugdíjas vagyok, sok időm
van arra, hogy engem érdeklő dolgok-

kal – többek között a történelemmel és
a helytörténettel – foglalkozzak. Így
jobbító szándékkal leírom idevágó ismereteimet. Georgij Beregovoj vezérőrnagy (nyilván ő a tábornok) a Szojuz-3 űrhajóval 1968 októberében
hajtott végre űrutazást, és lett a Szovjetunió Hőse a megfelelő arany csillaggal
és a menetrend szerinti Lenin-renddel
(Lenin-rend automatikusan járt a nagy
kitüntetéshez). Beregovoj később a
Szovjetunió Űrhajózási Központjának
lett az igazgatója. Ebbéli beosztásában
ült éppen Brezsnyev mellett, annak
autójában, amikor a főtitkár ellen sikertelen fegyveres merényletet követtek el
Moszkvában.
Az a Beregovoj 1944 őszén, tehát
október-november hónapjában – századosi rendfokozatban – vadászpilótaként
szolgált az 5. Szovjet Légi Hadsereg
132. csatarepülő ezredében, Szolnok állomáshellyel. Meg kell említenem,
hogy a háború alatt kétszer lőtték ki
alóla a repülőgépét.
A fentiekből következik, hogy nem a
későbbi űrhajós járt Nádudvaron felszabadítóként. Azok az első felszabadításkor felderítő lovas kozákok voltak.
Jobbító szándékú soraimmal nem kívánok elvenni szülőfalumtól-szülővárosomtól egy Szovjetunió Hősét. Ezért is
írom le a következő nem széles körben
ismert történelmi tényt, mely szülőföldem határában történt. Az alföldi–hortobágyi páncélos harcok említésre érdemes
eseménye az 1944. október 12-én, csütörtökön a Nádudvar–Kaba–Püspökladány térségében lezajlott páncélos csatában V. Sz. Scserbakov főhadnagy a 18.
harckocsi hadtest 110/3. harckocsi zászlóaljának parancsnoka a támadó 10 darab
Panther típusú harckocsiból négyet megsemmisített. Ezért megkapta a Szovjetunió Hőse kitüntetést.
Üdvözlettel:
Lajtos György okleveles mérnök

Az adózók tennivalói
Felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét, hogy az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII törvény
2. számú melléklet II. pontja értelmében az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő helyi adó és
gépjárműadó I. féléves befizetésének határideje: 2010. március l6.
A folyószámla-egyenlegeket a
befizetési csekkekkel együtt minden adózó legkésőbb 2010. március első hetében kézhez kapja.
Késedelmes fizetés esetén – az
esedékesség napjától a befizetés
napjáig – késedelmi pótlékot kell
fizetni, melynek mértéke minden
naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki
alapkamat kétszeresének 365-öd
része.

A fentiekkel kapcsolatban a
Polgármesteri Hivatal l0-es számú
szobájában, illetve az 54/529-018as telefonszámon kérhetnek további felvilágosítást.
Tájékoztatásul közöljük, hogy
január l-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket az állami adóhatóság (APEH) gyakorolja.
A 2010. március 16-án esedékes
helyi iparűzési adóelőleget még az
önkormányzati adóhatóság felé
kell teljesíteni! A helyi iparűzési
adó 2010. évi legfontosabb változásairól bővebb tájékoztatást lapunk jövő havi számában, illetve
honlapunkon www.nadudvar.hu található.
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Farsang,
farsangi ételek
A vízkereszttől hamvazószerdáig
tartó időszak a vigadozás, mulatozás,
evés-ivás, bálozás, karneválozás ideje, amit viszont majd böjt követ.
A farsangi mulatságokat gazdagon
terített asztalok jellemzik: sok a különféle húsokból készített leves és sült, sok
az édesség; a következőkben jellegzetes
farsangi ételek receptjeiből adunk némi
ízelítőt.
Farsangi részeges csirke
Hozzávalók:
egy csirke,
8 dkg vaj,
3 dl fehérbor,
12 dkg füstölt szalonna,
majoránna,
őrölt bors
és só.
A megmosott csirkét kívül-belül
megsózzuk, belsejét majoránnával,
külső felületét borssal fűszerezzük. Az
így előkészített csirkét magas falú tepsibe helyezzük, leöntjük olvasztott vajjal, továbbá aláöntjük a fehérbort. Sütőben, letakarva pároljuk, szükség szerint
pótoljuk az elpárolgott bort. Amikor
megpuhult, hajszálvékony szalonnaszeleteket borítunk rá, és ropogósra sütjük.

Farsangi fánk
Hozzávalók:
38 dkg liszt,
4 dkg élesztő,
6 tojássárgája,
7 dkg vaj,
8-9 evőkanál tej,
1 evőkanál cukor,
1 kávéskanál rum,
negyed citrom reszelt héja,
csipetnyi só,
olaj,
vaníliás cukor,
barackíz.
Az élesztőből a cukorral, kevés liszttel és négy evőkanál langyos tejjel kovászt készítünk. A tál közepére –
amelyben a fánk készül – tesszük a kovászt, köréje a lisztet. Betakarjuk, és
langyos helyre tesszük, amíg megkel. A
tojássárgákat a sóval elkeverjük, és a
liszthez öntjük, hozzáadjuk az olvasztott vajat, valamint a maradék felforralt,
kihűtött tejet. Addig verjük, amíg hólyagos nem lesz (ilyenkor már elválik a
kanáltól), majd betakarva meleg helyen
kelni hagyjuk. Végül lisztezett deszkára
borítjuk, és ujjnyi vastagságúra nyújtjuk
ki. Ezt követően letakarjuk, és hagyjuk
tovább kelni, majd kiszaggatjuk, és
forró olajban kisütjük (először fedő
alatt, majd a megfordítás után már fedő
nélkül). A fánkokról az olajat szalvéta
segítségével leitatjuk, majd meghintjük
vaníliás cukorral, és barackízzel kínáljuk.
Közli: Boros Erika

2010. február

Nemcsak a saját boldogságáért küzd
Dr. Danka Krisztina a szülőföldről, a munkáról és Istenről
Már középiskolás kora óta foglalkoztatták a keleti vallások, majd szorosabb
kapcsolatba került a Krisna-tudattal, s ő
lett a Krisna-egyház szóvivője. Az
utóbbi években az USA-ban dolgozott
kultúrdiplomataként, emellett egy New
York-i egyetemen forgatókönyvírást,
filmproducerséget tanult. Dr. Danka
Krisztinát szülővárosához, Nádudvarhoz
fűződő emlékeiről, illetve jelenlegi munkáiról kérdeztük.
– Milyen a kapcsolata szülővárosával, hogyan emlékszik vissza a gyerekkorára? Az Ön esetében vajon igaz az az
állítás, hogy a hely, ahová születtünk, determinál minket?
– Noha már jó néhány éve fizikailag
elég távol vagyok Nádudvartól, édesapám, rokonaim és a barátaim révén –
nagy örömömre – szinte napi szinten tudomást szerzek a nádudvari fejleményekről és eseményekről. A múltkor például meglehetősen szokatlan módon is
értesülhettem hazai barátaim hogylétéről. A férjemmel Los Angelesben hivatalosak voltunk egy nemzetközi filmes
találkozóra, illetve az azt követő elegáns
fogadásra, ahol legnagyobb meglepetésemre egy nádudvari kézilabdás társamra lettem figyelmes. Majd azt vettem
észre, hogy ő ugyanúgy bámul, mint én,
s egyszer csak megindult felém. A mozgásából is láttam: tényleg ő az, Csergő
Józsi, gyerekkori jó barátom! Nagyon
megörültünk egymásnak, és azon viccelődtünk, hogy vajon mekkora a matematikai esélye annak, hogy két nádudvari
annyi év után 10 000 kilométerre a hazájától egyszerre egyazon helyen tartózkodjon. Majdnem nulla. De hát az élet,
mint tudjuk, sokszor megcáfolja a valószínűségszámítás törvényszerűségeit.
Nagyon jó volt Nádudvaron gyereknek
lenni. Magas színvonalú oktatás folyt az
iskolában, szerettem az osztálytársaimat
s a tanáraimat. Különös hálával gondolok vissza Czibere Emmuska nénire, Hodosi Marika nénire, Juhászné Marika nénire és Vollay Elemér tanár bácsira. Itt a
szüleinknek nem kellett a nagyvárosokban szokásos dolgoktól félteni bennünket, hiszen volt annyi hasonló korú gyerek, s izgalmas tennivaló, hogy sohasem
unatkoztunk. Arra emlékszem, hogy kisebb korunkban nagyon sokat szomszédoltunk a Kerti családnál, akiknél a húgom legnagyobb örömére mindig volt
tartalék túrórudi a hűtőben, s Anita és
Renáta kiváló játszótársnak bizonyult.
Amikor nagyobb lettem, vagy a strandra
jártunk, vagy K. Nagy Lalival őzlesen a
határban bicikliztünk, de leginkább "a
pályán" lógtunk, ahol Modrovics Zolival, Rásó Melindával és Tibivel, Kohári
Pistával, Nagy Lacival, Tóth Gabival,
Mészáros Zsoltival, Erdős Misivel, Csergő Józsival, Szathmári Jancsival és a többiekkel együtt csiszoltuk a kézilabda, a
foci- vagy a tenisz-technikánkat. Így
visszagondolva viccesnek tűnik, hogy
akikkel annak idején egy ilyen kiruccanás után kimerülten és csatakosan együtt
nyaltuk a fagyit a ,,Bögyő-kocsmában",
azok most megyei bírók, PSZÁF-elnökhelyettesek, NAGISZ-vezetők, budapesti rendőrfőkapitányok, önkormányzati
képviselők és meglett tanáremberek.
Meghatározó szerepet játszott az életemben a nádudvari kézilabdázás. Ott
Kerti Jóska bácsinak, s csapattársaimnak

Dr. Danka Krisztina
(Fotó: Hungarian American Television
New York)
köszönhetően megtanultam az életben is
csapatjátékos lenni. S azt, hogy a bánat
eloszlik, az öröm pedig megsokszorozódik, ha nem egyedül vagyunk a ,,pályán".
– Jelenleg is az USA-ban tartózkodik.
Mióta él kint, mit tanul, hogyan telnek a
napjai?
– 2005 óta rendszeresen járok ki New
Yorkba, ahol az egyetemen forgatókönyvírást és filmproducerséget tanultam. E késztetés onnan jött, hogy a
Krisna-egyház szóvivőjeként állandóan
kapcsolatban voltam a médiával, s anélkül, hogy különösebben értettem volna
hozzá, ott találtam magam, hogy a különböző televíziós csatornák kérésére
dokumentumfilmeket szerkesztek, forgatásokat szervezek Magyarországon,
Indiában, Sri Lankán és máshol. Mire
észbe kaptam, ilyen módon már legalább
25 film elkészültében volt oroszlánrészem. Noha a filmes barátaimtól közben
nagyon sok mindent ellestem, szerettem
volna egy kicsit szervezettebb keretek
között megtanulni a filmezés tudományát. New Yorkban találtam egy olyan
egyetemet, ahol egy speciális felnőttképzés keretében, a szokásosnál jóval olcsóbban, munka mellett sajátíthattam el
a kívánt ismereteket, s erről szakmai oklevelet szerezhettem. Noha a budapesti
lakásomat megtartottam, az utóbbi években több időt töltöttem az USA-ban,
mint Magyarországon. A tanulás mellett
kultúrdiplomataként a New York-i Magyar Kulturális Intézetben dolgoztam
egészen tavaly decemberig, a Magyar
Kulturális Évad lezárásáig. A feladatom
az volt, hogy a magyar nagykövetséggel
együttműködve a legnagyobb washingtoni kulturális intézményekben hazai
művészeknek koncerteket, kiállításokat,
filmbemutatókat szervezzek. Emellett
természetesen a vallási és spirituális érdeklődésemet is megtartottam, bár már
nem hivatalos képviselőként, hanem világi hívőként élek. A médiából folyó
erőszak némi ellensúlyozásaképp Budapest és New York székhellyel alapítottam
egy vallási, emberi jogi és karitatív programok gyártására szakosodott filmprodukciós céget. (www.karunaproductions.com) Épp most készülök Haitire,
ahova a nemzetközi Krisna-közösség nevében segélyszállítmányt viszünk, s
emellett a földrengés sújtotta területen
ételt osztó karitatív szervezetek munkájáról fogunk filmet forgatni. A más emberek problémái iránti fogékonyság s a
segítségnyújtásra való késztetés egyébként nálunk a családban eléggé megszokott. Ki-ki a saját területén, édesanyám
egészségügyi dolgozóként, édesapám

ügyvédként és önkormányzati képviselőként, a húgom az EBESZ Esélyegyenlőségi Hivatalának munkatársaként és
nemzetközileg elismert romaügyi szakértőként, s én vallási képviselőként s filmesként mindig igyekeztünk a szűkebb
és a tágabb közösségünk érdekeit, jólétét szolgálni. Egyikünket sem tenné elégedetté az, ha csak a saját boldogságunkkal törődnénk.
– Hogyan került kapcsolatba a
Krisna-tudattal? Mit szóltak választott
hitéhez szülei, a környezete?
– A vallásról életemben először akkor
gondolkodtam el komolyan, amikor tizenéves korunkban az egyik kedves barátom, Csirmaz Csaba édesanyja egy hirtelen baleset következtében meghalt.
Nagyon dühös lettem Istenre. ,,Hát hogy
tehet ilyet? Az egész Csirmaz család a
jámborság és a kedvesség mintaképe
volt.” A temetésről egyenest a református lelkészhez rohantam, s közöltem
vele, hogy addig én el nem mozdulok,
amíg ezekre a kérdésekre választ nem
kapok. A lelkész épp a családjával ebédelt. Kedvesen leültetett, majd elmagyarázta, hogy ,,kislányom, Isten útjai, bizony, kifürkészhetetlenek." Sokkal
okosabb nem lettem, viszont annál kíváncsibb. Ezek után gyakrabban a kezembe vettem a Bibliát, s emellett már
gimnazista koromban elkezdtem a keleti
vallásokat és filozófiákat tanulmányozni.
Az egyetem első évében Moszkvában
megismerkedtem az ortodox kereszténységgel, aztán pedig Üzbegisztánban a
muszlim kultúrával. 1993-ban voltam
először Indiában, ahová azóta is szinte
minden évben visszajárok: hol a Himalájában, hol a bengáli dzsungelben, hol a
delhi parlamentben, hol a mumbai bazárban, hol a dél-indiai tamilok között
akad dolgom. Az orosz, a francia és az
angol mellett megtanultam a szanszkrit
nyelvet is, hogy az ősi indiai írásokat
eredetiben is olvashassam. Az évek során arra a következtetésre jutottam, hogy
a világ keletkezése és működése nem
magyarázható pusztán az anyagból kiindulva, egy intelligens tervező jelenléte
nélkül. Megítélésem szerint egyetlen Isten van, akit minden kultúrában másképp neveznek, de aki ugyanazt a jámbor és önzetlen emberi magatartást várja
el minden teremtménytől. Azt gondolom, hogy akik a felebarát szeretetére
buzdító Isten nevében másokat lenéznek
vagy kirekesztenek, azok nem Istent, hanem a saját ostoba egójukat szolgálják.
De egyébként ezt gondolom a politikai
és a nemzetiségi ellentétekről is. Meggyőződésem, hogy mi elsősorban emberek vagyunk, s csak másodsorban egy
bizonyos vallás, nemzet vagy politikai
párt képviselői. Amikor az embernek
fontosabb a vallása, a nemzete, a bőrszíne vagy a politikai pártja, mint a saját
embersége, akkor szokott keresztes háborúkat indítani, felhőkarcolókba repülőkkel belehajtani, zsidókat, protestánsokat vagy cigányokat üldözni, háborúzni vagy pedig az emberek valós
képviselete helyett pártérdekek mentén
acsarkodni. Tőlem ez nagyon távol áll, s
ezt a megértést elsősorban a toleráns
hindu kultúrának, s az azt Magyarországon képviselő Krisna-hívő barátaimnak
köszönhetem.
Hassó Adrienn
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Egy élet embersűrűben

Barna Sándorné
(Fotó: Magánarchívum)
Barna Sándorné neve és érdemei
mélyen bevésődtek Nádudvar kulturális életébe, tevékenysége ma is szoros összefüggésben van a művelődés
mindennapjaival. A közelmúltban
ünnepelte tizedik évét a Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője
Alapítvány, amelynek élén ő áll, s
amely sok-sok művészeti teljesítmény
megszületését segítette, s erejéhez
mérten ma is mellé áll minden értékes kezdeményezésnek.
A jubileum jó alkalmat adott ahhoz,
hogy belelapozzunk a nyugdíjas közművelődési szakember élettörténetébe.
Rózsika családja anyai részről erdélyi
szász gyökerekre tekint vissza, ómama
(a dédnagymama), aki „elegáns úri
hölgy” volt, szinte csak németül beszélt. Nagyváradon élt a Velence-ér
partján, a család a régi vagyon utolsó
tartalékait élte fel. Az ómamának nem
tetszett, hogy az unokája már nem beszélte az ő szász nyelvét. Rózsika szülőfaluja Bihartorda, az elemi iskola első
négy évét Nagyrábén járta. Ekkor a
nagynénjei elvitték Budapestre, s a további négy évet ottani iskolában végezte el. Ekkor Berettyóújfalu következett, az érettségi bizonyítványt az Arany
János Gimnáziumban szerezte meg. Két
testvére van, a húga Budapesten, az
öccse Nagyrábén él.
– Eredetileg tanító vagyok, Debrecenben szereztem a diplomámat – jegyzetelem Rózsika szavait. – Nagyrábén
tanítottam tizenhárom évig, majd amikor Borsos László, a művelődési ház
igazgatója nyugdíjba ment, engem javasolt az utódjának. Akkor már jó ideje
részt vettem az ottani munkában is, irodalmi színpadot vezettem. 1971-ben
kezdtem a közművelődésben dolgozni.
A tanácselnök nem szeretett engem, azt
mondta, ő alig tud valakit becsalni a falugyűlésre, bezzeg az én rendezvényeimre sokan járnak. Azt feleltem neki,
hogy én köszönni is szoktam az embereknek. 1964 óta egyedül élek, a lányom, Ildikó a tanítóképző főiskola
könyvtárának igazgatója.
– Mikor került az Ady Endre Művelődési Központba?

– 1985-ben, s hét évig dolgoztam ott.
Igazgató is voltam jó két évig, Bauer
Ferencet követtem ezen a poszton. Nem
volt egyszerű feladat, hisz ki kellett elégíteni nemcsak a település lakosságának az igényeit, hanem a téeszéét is. Az
én szakterületem a művészeti nevelés
volt. Előadói és színházi estek, kiállítások szervezése volt a munkám, s én
foglalkoztam a művészeti csoportokkal
is. Ezek száma több volt akkor, mint
ma, valamiből akkor három volt, ma
egy van, s van olyan, amelyik ma a művészeti iskolához tartozik. A művelődési központot a Vörös Csillag Tsz és a
tanács közösen tartotta fenn. Ma a fenntartás az önkormányzat kötelessége – a
rendszerváltozás óta.
– Hogy tanítóból igazi népművelővé
válhasson, gondolom, nem keveset kellett tanulnia…
– Rengeteg képzésen kellett és lehetett részt venni. Tanultam művészettörténetet, esztétikát, rendezvényszervezést s közművelődési ismereteket –
posztgraduális formában.
– Mi az, amit a mai kulturális menedzserek jobban tudnak, mint a korábbi évtizedek népművelői, s mi az,
amit kevésbé?
– Nyilvánvalóan jobban értenek a
technikai eszközökhöz, de talán az általános műveltségük nincs akkora, mint a
mi nemzedékünké volt. De nem ők tehetnek róla, azt tudják, amit tanítanak
nekik az egyetemeken, főiskolákon. A
legjobbak a maiak közül is tudják, hogy
legfontosabb szeretni, megszólítani
tudni az embereket, szót érteni velük.
– A rendezvényeiről milyen nagy művészekre emlékszik vissza szívesen?
Nemcsak színészekre gondolok…
– Itt lehetett látni Mattioni Eszter
festményeit, Balla Demeter fotóit,
Blaskó János szobrait, Bényi Árpád képeit és sok más remek alkotó munkáit.
Négy színházzal volt szerződésünk, a
Csokonai Színházzal, a békéscsabai, a
szolnoki színházzal valamint a Budapesti Népszínházzal. Szerveztünk nyári
előadásokat is, emlékszem, remekül
mulattatott Haumann Péter, Szabó
Gyula.
Beszélünk még sok mindenről. Hogy
soha nem volt még ennyi diplomás ember az országban, ugyanakkor ennyi agresszív, műveletlen sem. Nem tudjuk,
hogyan van ez. Barna Sándorné 55 évesen, 1992-ben ment nyugdíjba. Még tizenöt évig tanított a Népi Kismesterségek és Szolgáltató Mesterségek
Szakiskolájában.
– S mit tud tenni a közösségért az
alapítvány?
– Nagyjából egymillió forintból gazdálkodunk évente. Ebben minden benne
van: az adóegyszázalékok, a pályázatok
útján nyert összegek, a magánszemélyek adománya. Támogatjuk a művészeti iskolát, tandíjat fizetünk a nehéz
sorsú diákoknak, könyvek megjelenéséhez járulunk hozzá. Célunk a hagyományok ápolása és a tehetségek segítése. Természetes szövetségeseink a
kulturális intézmények és az alkotó művészek.
Erdei Sándor
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A kitűnő „mezei íjász”
fordulóját a második helyen zártam.
Ekkor félrevonultam edzeni, s éreztem, hogy fokozatosan lehiggadok,
megszűnik bennem a stressz. Egyre
jobban lőttem, ami óriási biztonságérzetet adott a folytatáshoz. Meg
is nyertem a második napi fordulót,
s óriási izgalmak közepette az össze– Öt-hat évvel ezelőtt a fiammal sített versenyben is az első helyen
együtt kezdtünk el íjászkodni, s ele- végeztem. Ezzel bebizonyítottam,
inte csak hobbiként kezeltem ezt a hogy nem volt véletlen a magyar bajsportágat – emlékezett vissza a kez- noki címem. E két versenyt követően
detekre az immár magyar bajnoki a válogatott keretbe is behívót kapcímmel büszkélkedő Kiss Zsigmond. tam, s a korábbi foglalkozásomból
– Aztán ahogy telt az idő, egyre több adódóan a Magyar Íjász Szövetség
időt íjászkodtam, egyre többször vet- biztonságtechnikai szakértőnek is
tem részt amatőr versenyeken, ami- felkért – árulta el nem kis büszkeket rendre megnyertem. Eközben az séggel a 47 éves íjász, majd hozzáinternet segítségével megpróbáltam tette, hogy a 3D terepíjász sikereit
elsajátítani a szakmai ismereteket is. követően január 28-án a Budapest
Bajnokságon
Komolyabban
élete során előkét évvel ezször teremíjász
előtt, a nyugversenyen is kidíjba vonulásopróbálhatta a
mat követően
tudását. Szeren„ástam be macsére itt sem
gam” a sportágment neki roszba. Az első emszul: a kétszelítésre
méltó
res világbajnok
sikeremet egy
Spergel Lajost
salgótarjáni viais megelőzve a
dalon értem el,
második helyen
ahol II. osztályú
végzett.
engedéllyel
– Óriási élválogatott verményt, s büszsenyzőket megkeséget jelentetelőzve lettem
tek számomra
második. Egy
ezek a sikerek, s
évvel ezelőtt siegyúttal bebizokerült beszereznyították, hogy
nem egy koha az ember kimolyabb íjat,
tűz maga elé
amivel 2009.
egy célt, meg
szeptemberben
lehet valósítani.
az első „profi”
versenyemen az Kiss Zsigmond joggal lehet büszke az Ez akár üzenet
eredményeire
is lehet bárkiismeretlennek. Persze seségből kitörve,
ahogy én nevezem magamat: „mezei gítők nélkül én sem lehettem volna
íjászként” 3D országos bajnoki cí- ilyen eredményes. A versenyzésemmet szereztem. A vert mezőnyben hez szükséges éves költségvetés egytöbbszörös Európa-bajnoki győzte- millió forint, amit egyedül nem tudsek és helyezettek is voltak. Óriási tam volna fedezni. Ám találtam
élmény volt – elevenítette fel első je- olyan helyi támogatókat, akik nagy
lentős diadalát Kiss Zsigmond, aki a segítséget nyújtanak. Így az iskoláversenyágat bemutatva elmagya- ban nem kell az edzéseimért teremrázta, hogy terepen, élethű műanyag bérleti díjat fizetnem, s olyanok is
állatfigurákat kell eltalálni, ráadásul vannak, akik anyagilag támogatnak.
nem mindegy, hogy melyik testré- Bízom benne, hogy az eredmészen. Ezért nevezik az ilyen viadalt 3 nyeimmel mindezekre rászolgálok,
dimenziós (3D) versenynek. A győ- így az újabb céljaimat is ennek megzelmére visszatérve megjegyezte, felelően alakítottam ki. Jelenleg a
hogy mivel abszolút újoncnak szá- február végi pályaíjász országos bajmított, ezért senki nem ismerte. Így nokságra, illetve a 3D teremíjász oraz ellenfelei a sikerét követően min- szágos bajnokságra készülök. Ezt
den bizonnyal azt gondolták, hogy követően március végén a válogatott
csak „elsült” a keze, s majd a legkö- keret edzőtáborba vonul, ahol kijelözelebbi versenyen a helyére teszik a lik azt a háromfős csapatot, amely
mezőnyben. Talán ezért is érezte képviselheti Magyarországot a szepúgy, hogy részt kell vennie a néhány temberben, Olaszországban zajló
héttel később, Salgótarjánban meg- 3D-s Európa-kupán. Nem tagadom,
rendezett Évadzáró Grand Prix elne- nagyon szeretnék az együttesbe bekerülni. A távolabbi terveim között
vezésű országos erőpróbán.
– Mindenképpen lehetőséget kel- pedig egy íjász klub alapítása szerelett adnom a revánsra az általam na- pel.
gyon tisztelt, s nagyra becsült ellenFaragó László
feleknek. A kétnapos verseny első
Még csak két éve hódol komolyabban a szenvedélyének, de máris Európa-, és világbajnokokat legyőzve futott be villámkarriert az
íjászat hazai történetében a nádudvari rendőrőrs hajdani parancsnoka, Kiss Zsigmond.
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Pingpongverseny másodszor

Galambok tiszta fehérben

Szathmári Lajos kiállítás-győztese

Versengő tenyésztők
Több mint 250 galambot és 20 tyúkot láthatott a nagyközönség január
23-24-én a művelődési házban.
A Nádudvari Galamb és Kisállattenyésztők Egyesületének rendezésében
35 tenyésztő hozta el és mutatta be szárnyasait a kiállításon. A legifjabb kiállító
13 éves volt, de már más iskolások is
érdeklődtek az egyesületi tagságról a
bemutatón. Láthattunk csak bemutatóra
hozott galambokat, ők a fiatal sportolókhoz hasonlóan szokták a verseny
légkörét, de a bírálaton még nem vettek
részt. A kiállítás lényege, hogy standard
leírás alapján nézi a bíró az állat tulajdonságait, így súlyát, tápláltságát, ápoltságát, színét, tollának, csőrének hibáit
stb. Egy galamb kifejlődéshez átlagosan

Immár második alkalommal rendezte meg január 30-án a Tegyünk Nádudvarért Egyesület és az Ady Endre Általános Művelődési Központ közösen a
nádudvari amatőr asztalitenisz-bajnokságot.
A részvevők számát tekintve az idén
is közel annyian álltak az asztal szélére,
mint tavaly, de most a fiatalok és a gyerekek voltak többen. Ez köszönhető annak, hogy a tavalyi „kedvcsináló” verseny után Lövei Sándor edző vezetésével újra elkezdődtek a pingpong
szakkör foglalkozásai, s egyre több
gyermek választja ezt a sportot.
Az idei verseny eredményei

három év szükséges, ekkortájt érdemes
már kiállításra vinni.
Fajtánként hirdetik ki a kiállítás
győztesét. A mostani kiállításon elsősorban idősebb tenyésztők között osztottak ki serlegből és oklevélből álló
tiszteletdíjat, míg a fiatalabbak egyesületi díjban részesültek.
November végére újabb kiállítást tervez az egyesület, amely jó megmérettetés lesz a decemberi országos rendezvény előtt. Eddig öt nádudvari tenyésztő vett részt országos kiállításon,
főleg fiatal galambokkal. A mostani kiállítás győztesei Apponyi Tibor, Böőr
Lajos, Hagymási Attila, Kleiner Attila
és Szathmári Lajos galambjai.

Újonc, fiú csoport (10 éves korig):
I. Nagy Péter
II. Horváth Attila
III. Rácz Martin
IV. Vizsnyai Szabolcs
Ifjúsági, fiú csoport (10-14 éves kor
között):
I. Bartha Zsolt
II. Tóth Tamás
III. Kovács Mátyás
IV. Tóth Axel
Felnőtt, férfi csoport:
I. Szilágyi Szabolcs

II. Sándor Róbert
III. Új Csaba
IV. Kohári István
Felnőtt, női csoport:
I. Dr. Koroknai-Bokor Erzsébet
II. Kocsis Zoltánné
Igazolt, felnőtt, férfi csoport:
I. Aranyos Csaba
II. Pépei Pál
III. ifj. Korcsmáros Sándor
IV. Lövei Sándor
Férfi páros csoport:
I. Aranyos Csaba–Dr. Farkas Béla
II ifj. Korcsmáros Sándor–Modrovics József
III. Lajtos Mihály–Lövei Sándor
A helyezettek oklevelet és érmeket
vehettek át, a kategória-győztesek serleget vihettek haza.
Akik szintén kedvet kaptak, hogy
ütőt fogjanak és Sanyi bácsitól lessék el
e nemes sport csínját-bínját, azok érdeklődjenek a szakkörről a művelődési
központban. Végezetül ezúton szeretnénk tolmácsolni a Tegyünk Nádudvarért Egyesület köszönetét Lövei
Sándornak, hogy a verseny lebonyolításában pótolhatatlan segítséget
nyújtott.

Szöveg és fotó: dr. Sutus Lenke

SUDOKU
Töltse ki a négyzeteket úgy, hogy
minden sorban és oszlopban 1–től 9-ig
a számok csak egyszer szerepeljenek!
Az üresen maradt négyzetekbe milyen
számok kerülnek?
A megfejtést zárt borítékban Boros
Erika nevére 2010. március 5-ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal 1. sz.
szobájába.

A januári szám helyes megfejtése:
Mikszáth Kálmán és halálának 100.
évfordulója van.
Nyertes: Molnár Máté Gergő,
Nádudvar, Miklós u. 21. sz. alatti
lakos.
A nyereményt a Polgármesteri Hivatal 9. sz. szobájában veheti át.
Nyereményéhez gratulálunk.
Az egyik helyezett: Vizsnyai Szabolcs
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Vége az első „félidőnek”

6

5

5

1

7

5

3

8

2

4
5

4

8

3
2

2

1
3

3
5

7

7

A szigorú versenybíró
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Január 15-én a 915 általános
iskolás számára véget ért az első félév. 38 osztályt, és 11 napközis csoportot jelent ez a szám, mely évről
évre csökken. Tartalmas hónapokat tudhatnak maguk mögött diákok s tanárok egyaránt. Programokból, tanulásból nem volt hiány.
Vannak, akik kerülték az iskolát.
Az igazolatlan hiányzások száma
mindösszesen 1,87 óra/tanuló. Viszont 268-an egyetlen órát sem hiányoztak. A diákok nagy része teljesítette a félév követelményeit. 1-2
tantárgyból a tanulók 6 százaléka,
3 vagy annál több tárgyból pedig
5 százaléka kapott elégtelen osztályzatot. Ezek az adatok természetesen
csak tájékoztató jellegűek, év végéig
még van idő szépíteni, mint ahogy
azoknak is, akik nem elégedettek valamelyik eredményükkel. A végzősök félévi eredményei viszont felkerültek a továbbtanulási lapra is.

A legeredményesebben oktatott
tantárgyak: magyar irodalom, angol,
informatika. Ami pedig a legtöbb
gondot okozta a diákoknak az első félévben: matematika, magyar
nyelvtan, természetismeret. Nagyon
szépen teljesítettek az emelt óraszámú oktatásban részesülők. Minden csoport jóval négy egész feletti
átlaggal büszkélkedhet az adott tantárgyból. Az osztályok közti képzeletbeli „tanulmányi verseny” dobogósai: I. 8.e, osztályátlag: 4,11;
II. 5.c, osztályátlag: 3,98; III. 8.c,
osztályátlag: 3,96. Az őket követő
osztályok egy része is csak századokkal maradt el a legjobbaktól.
Tanulmányi eredménytől függetlenül mindenki dicséretet érdemel, aki
megtett mindent azért, hogy a legtöbbet hozza ki magából. Év végén már
a bizonyítványokban is nyoma lesz a
munkájuk gyümölcsének, minden
egyes erőfeszítéssel közelebb kerülve
az áhított középiskolához.
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„Akaratos” februári hétvége
Győzött az akarat, továbbjutott az
Akarat. Tömören így lehet összefoglalni a Master’s férfi kézilabda magyar bajnokság Nádudvaron megrendezett első játéknapját. Előbbi
megállapítás a rendezést minősíti,
amellyel valamennyi vendégcsapat
maximálisan elégedett volt, miközben a célt is sikerült teljesíteni: városunk szenior férfi alakulata, az Akarat SK bejutott a márciusi négycsapatos fináléba.
A tíz mérkőzést magába foglaló
egész napos viadalon minden nádudvari
kézilabdás ott volt a sportcsarnokban. A
legkisebbek hangos szurkolás közepette
egy óriási dobbal (vajon honnan szerezték?) verték rendületlenül a tamtamot, míg az „írástudók”, azaz az ifjúsági és felnőtt játékosok felváltva
vezették a meccseken a jegyzőkönyveket, kezelték az eredményjelzőt. Az éttermekben is finom falatokkal várták
napközben a megéhezett játékosokat,
sőt az egyik együttes még a strand által
biztosított lehetőséget is kihasználva
mártózott meg a termálvízben. A K.
Nagy Zsolt által ajándéknak felajánlott
zsűrizett, égetett zöld kerámia korsók is
elnyerték a vendégcsapatok tetszését.
Mindent egybevéve nagy volt az akarat,
az összefogás ezen a napon a városban,
hogy minden a lehető legnagyobb rendben legyen, s meg is lett az eredménye.
A tornát megnyerő Törökszentmiklós,
a második helyezett Győrújbarát, a harmadik helyen záró Salgótarján, sőt még
az utolsó helyezett, s ezzel a további
küzdelmektől búcsúzó budapesti XVI.
Ker. KMSE alakulata is egyaránt kellemes élményekkel távozhatott Nádud-

Készülnek
a csapatok
NB II-es férfi csapatunk február 28-án, női együttesünk egy
héttel később, március 7-én
kezdi meg a tavaszi pontvadászatát. Előbbi társaság a DEAC
vendégeként, a Vida Gergő által
dirigált hölgyek Derecskén rajtolnak.

Az Akarat SK bejutott a márciusi négycsapatos fináléba
varról. Ebből ki is derül, hogy a mieink
miután legyőzték a fővárosiakat, a 4.
helyet „csípték el”, ám kis szerencsével
előrébb is végezhettek volna, hiszen a
Győrújbarát gárdájától csupán egy góllal kaptak ki. Folytatás immár négy csapattal március 15-én, amikor is Törökszentmiklóson a döntőben minden
kezdődik elölről, azaz a résztvevők nem
viszik magukkal az itt elért eredményeiket.
Ezzel azonban nem ért véget február
első hétvégéjének „akaratos” szereplése, hiszen másnap Budapesten, a Lőrinci sportcsarnokban a sportkör hölgyei „estek át a tűzkeresztségen”. A
szintén ötcsapatos, kétfordulós, körmérkőzéses rendszerű bajnokság első
játéknapján a mieink két meccset tudtak le. A debütálást jelentő Miskolc elleni meccsen igencsak megilletődött

volt az együttes, Rásó Tibor edző szerint csak a tudásuk töredék részét nyújtották a játékosok. A Budapesti Angyalok ellen már sokkal jobban ment, csak
hát itt meg az ellenfél volt nagyon jó,
akik között még hajdani válogatott játékos is szerepelt. A folytatásra a férfiakhoz hasonlóan március 15-én kerül
sor, Tökölön.
Az Akarat SK eredményei
Férfiak.
Nádudvar–Törökszentmiklós 9-16,
Nádudvar–Salgótarján
11-16,
Nádudvar–XVI. Ker. KMSE 23-10,
Nádudvar–Győrújbarát
11-12.
Nők
Nádudvar–M-Handball Miskolc 3–13,
Nádudvar–Budapesti Angyalok 6–22.

Győzelmek minden szinten
Rendkívül sikeres volt a januári
hónap városunk sakkozói számára,
akik NB II-es bajnoki győzelem mellett diákolimpiai sikerekkel gazdagodtak.
Az NB II-es bajnokság Tóth László
csoportjában szereplő együttesünk
Kecskeméten, a Tákisz SE vendégeként
ült asztalhoz az idei első bajnokiján, s
magabiztos, 7,5-4,5 arányú diadalt ünnepelhetett. Csapatunkból Kun Imre,
Sándor Imre, Magi Tibor, Baranyai Antal, Lovas Péter és Dudics Zoltán győzelmet aratott, míg Nagy Tibor, Molnár
Tibor és Pinczés Gyula remizett. Ezzel
a 12 együttest felvonultató mezőnyből
27,5 ponttal a 7. helyet foglalták el a
mieink. Mindeközben megkezdődött az
idei diákolimpiai sorozat is, amelynek
az első állomását, a megyei egyéni döntőt városunkban rendezték. Ezen a korábbi évek hagyományaihoz hűen ismét
remekül szerepeltek fiataljaink. A termés három megyei bajnoki cím mellett
egy második, három harmadik, valamint több dobogó közeli helyezés lett.
Az aranyéremnek a 8 éves korosztályban Vida Nikolett, a 10 évesek között
Nagy Péter, valamint a 14 éves korosztályban Dudics Zoltán örülhetett.
Utóbbi két sakkozónk ráadásul valamennyi ellenfelét legyőzte, így százszázalékos produkcióval lett megyei
bajnok. Mindhárman készülhetnek a június elején, Debrecenben sorra kerülő
országos fináléra. Rajtuk kívül az egye-
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A Kövy-iskola megyei bajnoki címet nyert felsős sakk csapata
düli ezüstérmet Kovács Lajos szerezte,
aki a püspökladányi Karacs Ferenc
Gimnázium színeiben végzett a második helyen az U-16-os korosztályban.
Tóth Tamás (U-8), Komáromi Tibor
(U-12), és Bényi Piroska (U-16) bronzérmet vehetett át az eredményhirdetéskor. Czina Péter (U-8) és Lovas Péter (U 14) a negyedik, Czina Eszter (U
-8) az ötödik, Kiss Péter (U-10) a hatodik helyen zárta a megyei egyéni finálét. Ezzel azonban még nem volt vége a
megyei sikereknek, hiszen következett
a Hajdúböszörményben megrendezett
diákolimpiai csapatdöntő. Ezen folytatódott a Kövy iskola sikerszériája: az
alsó-, és a felső tagozatos együttesünk
is aranyérmet nyert. A kicsik ráadásul
óriásinak fölénnyel, hat és fél pontos
előnnyel gyűjtötték be az elsőséget. A

megszerezhető 24 pontból 23,5-et szereztek meg, azaz csupán egy partit nem
nyertek meg, igaz, azt el sem veszítették. A csapat tagjai Czina Péter, Tóth
Tamás és Nagy Péter voltak. A Kövy II.
néven indult nádudvari csapat Kiss Péter eredményes játékának is köszönhetően a 7. helyen végzett. A felsősök versengése is nádudvari diadallal zárult,
köszönhetően a Lovas Péter, Dudics
Zoltán, Komáromi Tibor, Bartha Zsolt
összetételű csapatnak. A hat forduló
során 2,5 pontos előnyt harcoltak
ki maguknak a fiúk, így szintén magabiztosan vívták ki a megyei bajnoki
címet.
Ezzel mindkét csapatunk képviselheti majd Hajdú-Bihar megyét az áprilisban esedékes országos fináléban,
amelyre Szombathelyen kerül sor.

A nyitány előtt egy héttel, február 20-án a Balmazújváros, a
Bőcs, és várhatóan a Budapest Old
Boys társaságában férfi csapatunk
rendez egy felkészülési tornát.
A hölgyek ugyanakkor már letudtak egy villámtornát. Derecskén a
házigazdák, a Szeghalom és a Kállósemjén társaságában egy győzelem és két vereség volt a mérlegük,
amivel a harmadik helyen végeztek. A torna legjobb játékosának
Szilágyi Mónikát választották.
A rajtig már csak edzőmeccsek
várnak Beke Csilláékra.
NB II-es tavaszi menetrend
Férfiak
Február 28., 16,00:
DEAC–Nádudvar
Március 7., 15,00:
Nádudvar–Tiszavasvári
Március 14., 17,00:
Mátészalka–Nádudvar
Március 21., 15,00:
Nádudvar–Hajdúszoboszló
Március 27., 18,00:
Nyírbátor–Nádudvar
Április 4., 15,00:
Nádudvar–Nagykálló-Nyíregyháza
Április 11., 15,00:
Nádudvar–Hajdúnánás
Április 17., 17,00:
Bőcs KSC–Nádudvar
Április 24., 16,00:
Sárospatak–Nádudvar
Május 2., 15,00:
Nádudvar–Balmazújváros
Május 8., 18,00:
FVSE-Fevill–Nádudvar
Nők
Március 7., 17,00:
Derecske–Nádudvar
Március13., 16,00:
Nádudvar–Hajdúböszörmény
Március 21., 12,00:
Heves–Nádudvar
Március 27., 16,00:
Nádudvar–Füzesabony
Április 3., 15,00:
Ózd–Nádudvar
Április 10., 13,00:
Kazincbarcika–Nádudvar
Április 17., 15,00:
Nádudvar–Kállósemjén
Április 24., 17,00:
Mátészalka–Nádudvar
Május 1., 16,00:
Nádudvar–Püspökladány
Május 9., 17,00:
Eszterházy–Nádudvar
Május 16., 16,00:
Nádudvar–Jászberény

Cikkek és fotók:
Faragó László
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Karácsonyi
ajándék

Szívet melengető ajándékot
kaptam karácsony előtt. Először félretettem, mivel vastag
borítékban érkezett és azt hittem, hogy valamilyen gyógyszergyári kiadvány. Majd elolvasom este – gondoltam, de
azért csak jobban megböngésztem a feladót. Akkor jöttem rá,
hogy egy kedves ismerőstől érkezett.
Segített az ünnepre hangolódásban, nemcsak azért, mert a dedikációban kellemes karácsonyt
és boldog új évet kívánt a szerző,
hanem azért is, mert ízes, alföldi
beszédű, nagybajuszú atyánkfia
tette postára Gyömrőn. Nádudvari történeket tartalmazott a kis
kötet, sajátos, szubjektivitással
átitatott településtörténetet, néhány gondolatot a felszabadulásról (vagy: orosz megszállásról) és
zárásképpen interjút a szerzővel.
Ki is hát a szerző? Ha olvasóink személyesen nem is ismerik,
újságunk hasábjairól jó ismerősként üdvözöl bennünket. Nem
más ő, mint Borsodi Nagy János,
aki lapunk tizenöt éves fennállása
óta számtalan történetet ismertetett meg velünk. Valamennyi rövid elbeszélése kapcsolatos a településsel és emlékeit is beleszőve élvezetes stílusban adja elő
azokat. Emlegette egy ideje, hogy
majd összegyűjti az írásait, melyek nyomtatásban megjelentek,
most mégis meglepődtem, hogy
kezemben tartom a kötetet. Jó
volt így együtt látni, újra olvasni
írásait.
A Nádudvari Hírek szerkesztősége nevében kívánunk jó
egészséget, alkotó kedvet és arra
biztatjuk: írjon még nekünk János bátyánk. Biztosan van még a
tarsolyában számos érdekes történet.

2010. február

Programok az Ady Endre
Általános Művelődési Központban
Február 5-ig látogatható a kiállítótérben Vencsellei István fotóművész
TÉR-KÉP-IDŐ TRIANON ÉVTIZEDEI című kiállítása
Február 9-én, kedden 12 órától II. Filharmóniai Ifjúsági hangverseny.
Bérletes előadás! 2010. a biológiai
sokféleség világéve, ehhez kapcsolódva Zöld Napok–Zöld gondolatok
címmel előadássorozatot indítunk
Február 9-én, kedden 18 órától Vizes
élőhelyek Magyarországon címmel
Dr. Kozák Lajos biológus-ökológus
tart előadást.
Február 10-én, szerdán 14.30 órától a
Városi Könyvtárban Kazinczy „Szép
magyar beszéd” verseny városi döntője.
Február 10-én, szerdán 18 órától nyílik Szilágyi Imre grafikusművész kiállítása. A kiállítást megnyitja: Lövei
Sándor költő. Látogatható: Február
24-ig.
Február 13-án, (szombaton) 10-12
óráig FARSANGI JÁTÉK-TÁRHÁZ. Belépés díjtalan!
Jégtörő Bál – a Farsang jegyében –
február 13-án, (szombaton) 19 órától. A bál fővédnöke Beke Imre polgármester. A bálozókat „Sárkány lányok” fogadják látványos tűzzsonglőr produkciókkal, majd musicalrészletekkel lépnek színpadra. Az est
sztárvendégei: Varga Feri és Balássy
Betty. Házigazda: Fazekas Laci – a
Rádió Fm 95 műsorvezetője. A zenét
a – debreceni Chicago Clubból is-

Varga Feri és Balássy Betty
mert – Controll Alt Del zenekar szolgáltatja. Az érdeklődőket FOTÓsarok várja, ahol a képek még az est
folyamán elkészülnek. Éjfél után
tombolasorsolás. Egész este koktélbár és retródiszkó a sörözőben. Jegyárak: 2500 Ft, a báli (színház)teremben: 3000 Ft. Svédasztalos – farsangi
– vacsora elővételben, 2000 Ft-os
áron megrendelhető. Mindenkit szeretettel várunk!

Február 18-án, csütörtökön 17 órától
„Síppal, dobbal, nádi hegedűvel”.
Népi gyógyászat, egész-ség címmel.
Február 27-én, (szombaton) 20 órától
Nádudvari Dumaszínház. Fellépnek:
Kőhalmi Zoltán és Szupkay Viktor.
Jegyár:1.500. Ft

Kőhalmi Zoltán

MOZI
Február 16. kedd 19 óra
ALKONYAT-ÚJHOLD
Színes, amerikai kalandfilm.
Szereplők: Kristen Stewaert,
Robert Pattinson, Taylor Lautner
(Korhatár: 12 év alatt szülői felügyelet!)
19. péntek, 19 óra
AZ IDŐUTAZÓ
FELESÉGE
Színes, amerikai
romantikus film.
Szereplők:
Michelle Nolden,
Michelle Nolden
Aley Ferris,
Fotó: Archívum
Arliss Howaer
(Korhatár:12 év alatt szülői felügyelet!)
26. péntek, 19 óra
AVATAR
Színes, szinkronizált amerikai
akció-thriller.
Szereplők: Zoe Saldana,
Sam Worthing, Sigourney Weaver
(Korhatár: 16 év alatt szülői felügyelet!)
Jegyár: 400 Ft

Talán végük lesz
a „háromperces
grafikáknak”
Szupkay Viktor
Színházi előzetes
Március 6-án (szombaton) 19 órától
Vaszary Gábor–Fényes Szabolcs–
Szenes Iván Az ördög nem alszik –
zenés bohózat két felvonásban. Rendező: Straub Dezső. Jegyár. 2500 Ft.
Elővételben: február 28-ig 2000 Ft.
Vaszary Gábor, Szenes Iván és Fényes Szabolcs bohózata megszületése óta magyarok százezreinek szerzett jókedvet. A Nádudvaron látható
darabváltozatot Straub Dezső rendezte. A főszerepekben Szabó Erikát
és Beleznay Endrét láthatják, de
színre lép maga a rendező is. (A budapesti bemutatóval a művészek a 85
éves Szenes Iván zeneszerzőt köszöntötték.)
„A legtöbb ember ott hibázza el" –
cseng fülünkben egy régi dallam...
„Meglátni és megszeretni egy pillantás műve volt" – hallani sokszor. De
ezúttal tényleg ez történt. Csak épp
az ifjú pár nem veszi észre. Sőt! Inkább az ellenkezőjét bizonygatják
maguknak és egymásnak is. Ám hamarosan közbelép a nagypapa, a jó
barátok, no meg néhány kísértet...

Szilágyi Imre hajdúböszörményi
grafikusművész kiállítását nyitotta
meg a nádudvari művelődési központban február 10-én Lövei Sándor
püspökladányi költő.
Az alkotóra, még ha drámai eseményekre és tendenciákra is figyelmeztet,
inkább a lírai szelídség jellemző. A
képpé fogalmazott gondolat esztétikai
értékkel is párosul. A kifejezési lehetőségek összesítése olyan látvány, amivel
másokat is gyönyörködtet. A képi formába terelt, többszöröződő vékony és
vastag vonalakból olyan struktúra jön
létre, ami arra ösztönzi, hogy tovább tökéletesítse a kompozíciót. A kézművesség tisztelete annyira erősen él benne,
hogy csak a hagyományos sokszorosító
eljárásokat alkalmazza. Reméli, hogy a
"háromperces grafika" divatja hamarosan véget ér, és a mívesség válik újra értékké, Kondor Béláék szakmai tisztessége kerül majd újra előtérbe. Azért is
hozta létre kollégáival az Ajtósi Dürer
Egyesületet, hogy a klasszikus grafikai
eljárásokat népszerűsítsék. A szótár nélkül érthető elődök közül szereti az idős
Pieter Bruegelt és Rékassy Csabát, akiket példaként állítana az utódoknak.
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