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Boldog új évet mindenkinek!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Nádudvariak! Itt az idő, újra
fordítanunk kell egyet a lejárt homokórán, hogy ismét egy éven át figyelhessük, hogyan peregnek le a
szemcsék az idő forgatagában. Minden egyes homokszem, egy-egy nap
vagy éppen egy fontosabb esemény
településünk életében.
Nem volt könnyű a 2009-es esztendő! Visszaemlékezve, először is
megköszönöm azoknak a munkáját,
energiáját, akik Nádudvar anyagiszellemi gyarapodásáért tevékenykedtek: a választott tisztségviselőknek, intézményvezetőknek, pedagógusoknak, hivatali dolgozóknak, az
egészségügyben és a szociális szférában tevékenykedőknek, cégeknek,
vállalkozóknak, civil szervezeteknek, egyházi közösségeknek, családoknak és magánszemélyeknek.
Most, kérem, fogadják jó szívvel,
hogy képzeletben bekopogok Önökhöz, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, az idősekhez és a fiatalokhoz, s
beköszönve: Jó napot, jó estét! Mindenkinek boldog újesztendőt kívánok!
Újévkor sokan tesznek fogadalmat. Ez több okból is jó, egyrészt,
mert az elhatározás neveli az akaratot, és azért is, mert aki fogadalmat
tett, az önmagába nézett: mit is szeretne az életében megváltoztatni.
Milyen új év vár ránk?
Azt hiszem, hogy Önök is így
vannak vele, ilyenkor bizony kicsit
szeretünk álmodozni.
S természetesen tudjuk, hogy az
álmainknak csak a reális része teljesülhet. Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a 2010-es esztendő nem
lesz könnyű egyikünk számára sem.
Nem kecsegtet bennünket senki sem
azzal, hogy váratlanul lottófőnyeremény szakad a városra.
Ezért hát, miközben álmodozunk
és merészen tervezgetünk, maradjunk a realitások talaján.
Polgármesterként továbbra is településünk anyagi, és szellemi értékeinek gyarapításával kell törődnöm. Úgy gondolom, az erőforrásainkat a jövőben is főleg néhány
nagyon fontos területre kell koncentrálnunk. Az első, a munkahelyek megtartása. Mindent meg kell
tennünk azért, hogy az itt élők megtalálják az anyagi és az egzisztenciális feltételeket és ne kényszerüljenek arra, hogy máshol kelljen keresniük a boldogulásukat.
Ezekben az időkben, amikor a
gazdaság világszerte válságot él át,

nagyon nehéz ezeket a feltételeket
biztosítani. Véleményem szerint azonban – akár erőnkön
felül is – szükség
van erre, és városunk jövője múlik ezen. Ezért fontos
megtartani az eddigi munkahelyeket, és ha van rá lehetőség, újakat teremteni. Akár közmunkával is, hogy
azok megélhetését is biztosítsuk,
akik önhibájukon kívül elvesztették
eddigi egzisztenciájuk alapjait.
A másik nagyon fontos terület az
ifjúság jövője. Nem mindegy, hogy
a gyerekeink hol és hogyan nőnek
fel: megvan-e minden lehetőségük
arra, hogy képességeiket felismerve
azt kibontakoztathassák.
Ehhez kapcsolódik természetesen
a lakásprobléma: legyen lehetőség
szerint mindenkinek fedél a feje felett. Hiszen mindenkinek joga van
az emberhez méltó élethez, egy vízzel, fűtéssel, árammal ellátott otthonhoz. Éppen ezért az ezt kiszolgáló infrastruktúra fenntartása és
fejlesztése is lényeges.
2009-ben ismét sikerült az aszfaltozott utak számát gyarapítani. Befejeződött a kerékpárút építése. Jóleső érzéssel tapasztaltuk, hogy a
kerékpárosok felkérés nélkül birtokba vették. Elkészült a Kaba és
Nádudvar közötti útszakasz felújítása. Reméljük, hogy a többi utunkra
is hamarosan sor kerül. Városunk
legproblematikusabb területeire vonatkozó belvízelvezető csatornarendszer fejlesztésére vonatkozó két
pályázatunk elbírálásra vár.
Fontosnak tartjuk a közbiztonság
erősítését. A jövőben „települési őrség” megvalósulására pályázunk. A
feladatuk az lesz, hogy napközben
járva a város problémás területeit,
megelőző tevékenységet lássanak el.
Végre két gyermekorvosi körzetünk működik. A fizikoterápiás kezelésekhez is adottak a tárgyi feltételek, várjuk, hogy a Kenézy-kórház
engedélyeztetési eljárása befejeződjön. Hosszabb távon a fürdő területén szeretnénk fejlesztéseket megvalósítani, mely a fizikoterápiás szakrendelést is magába foglalná. Számításaink szerint ez év tavaszán lesz
erre pályázati lehetőség. Mint ahogy
a strand gyermekmedencéjének pályázati megoldásáról is döntött a
képviselőtestület. Óvatos mértékletességgel, de előre tekintve tervezzük a jövőt.
(Folytatás a 2. oldalon)

Ára: 99 Ft

2010 első újszülöttje
Január 4-én látta meg a napvilágot
Brágya Bianka. Súlya 4050 gramm, a
testhossza 50 cm volt a születésekor.
Második gyermekként érkezett a családba, Csaba testvére hetedikes a Kövy

Sándor Általános Iskolában. Édesanyja
Brágyáné Kincses Éva eladó, édesapja
Brágya János tojásgondozó, a Nagisz
Zrt. dolgozója.
Szöveg és fotó: dr. Sutus Lenke

Bianka, a kis hercegnő – ahogy édesapja nevezi – féltőn óvó családjával

Jól tanulnak, jól sportolnak
A megye általános- és középiskolásai
közül 145 diák vette át december 16-án
a Megyeházán a Hajdú-Bihar megye
Jó tanulója, jó sportolója és a Hajdú-Bihar megye Diákolimpiai bajnoka díjat.
Az ünnepséget Szólláth Tibor, a megyei
önkormányzat közgyűlésének alelnöke
nyitotta meg. Beszédében elmondta,
hogy csak látszólag nehéz a sportban és
a tanulmányokban is jól teljesíteni, mert
szerinte ez a kettő erősíti egymást. Aki
a sportban megtanulja a fegyelmet és a
rendet, az a tanulás közben is jól tudja
azokat hasznosítani. Manapság egyre
ritkább, hogy a fiatalok a passzív pihenés helyett a fizikai kikapcsolódást választják. Sok-sok energiát fektettek
egész éves munkájukba, s ezért most erkölcsi elismerésben részesültek. A Megyeháza Árpád termébe meghívott kitüntetetteket és kísérőiket az Ady Endre
Gimnázium dráma tagozatos tanulóinak
műsora szórakoztatta, a díjazottak kupát

és oklevelet vehettek át. A Jó tanuló, jó
sportoló címre azok az általános és középiskolás diákok pályázhattak, akik legalább
4,8-es tanulmányi átlagot értek el, valamint
kiemelkedő, országos sporteredménnyel is
büszkélkedhettek 2009-ben.
Hat általános és négy középiskolás
nádudvari diák vehette át idén a nekik
járó díjat. Név szerint Burkovits Dóra
6.b, Czibere Fanni 7.d, Csákó Petra Florina 8.c, Dobi Ildikó Anett 8.a, Sárközi
Bianka 8.a, Szaniszló Franciska 6.b. A
négy középiskolás: Csirmaz Evelin (hiányzik a képről) Kiss Rebeka, Lajtos
Boglárka (hiányzik a képről) és Örvendi Cintia.
Büszkék vagyunk rájuk. Reméljük,
hogy a továbbiakban is ilyen sikeresek
lesznek életük több területén is. Gratulálunk minden díjazottnak, edzőnek, tanárnak és szülőnek, akik részt vállaltak
ebben a munkában!
Szöveg és fotó: Varga Ildikó
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Tervezik egy élménymedence megépítését (is)
Beszámoló az önkormányzat képviselő-testületének üléseiről
December 10. A 2009-ben beadott
pályázatok közül a Céde pályázati forrásra beadott két pályázat is nyert. Az
egyik a Kossuth téri játszótér bővítésére,
a másik a nádudvari szelektív hulladékgyűjtő szigetek számának gyarapítására
beadott pályázat. Az Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség mint támogató szervezet, a kértnél alacsonyabb
összegű pályázati forrást biztosított
Nádudvarnak. Emiatt ült össze a testület és úgy döntött, hogy az önerő emeléséhez szükséges fedezetet biztosítja.
December 15. A képviselő-testület
rendkívüli ülést tartott december 15-én.
Az ülésen egy napirendi pont szerepelt.
A nádudvari fürdő fejlesztésére nyílt lehetőség egy kis összegű (de minimis)
pályázat keretében, amelyet a Hortobágyi Leader csoport koordinál. Beke
Imre polgármester a napirendi ponttal
kapcsolatos tájékoztatójában elmondta:
a fürdő fejlesztésére vonatkozó fejlesztési terveket az önkormányzat a NAGISZ Zrt.-vel közösen készítette el
2002-ben. Már ekkor szerepelt többek
között a fedett termál rész és a fizikoterápia kialakítása a tervekben. Ezt a fejlesztési elképzelést a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft.

által készített két pályázattal kívánja
megoldani a város. Az elképzelések szerint a legtöbb pályázati forrás bevonásával kívánják a fejlesztéseket a tulajdonostárssal egyeztetve megvalósítani.
A termál- és gyógyfürdő részleg kialakítására a rendelkezésre álló információk szerint az ÉAOP keretében
2010 tavaszán fognak kiírni pályázatot.
Erre akkor lehet majd érdemben viszszatérni, ha kiírták a pályázatot. A fejlesztési tervek között szerepel egy élménymedence megépítése is. A testület
az ennek megvalósítására beadandó pályázatról tartott vitát, ahol a fejlesztést
több oldalról is megvizsgálták.
A képviselők a vita eredményeként
arra a következtetésre jutottak, hogy az
élménymedence megépítése helyett
fontosabb a látogatószámot a nyári szezonban növelő fejlesztés megvalósítása.
Ennek elérésére a legalkalmasabb a
gyermekmedence fejlesztése. A medencét bővíteni, fejleszteni kell és a
szükséges vízforgató-berendezéssel és
gépházzal ellátni ahhoz, hogy a szakhatóság megadja az engedélyt a gyermekmedence használatához.
A fejlesztés összege a 200 000 eurót
nem haladhatja meg.

Boldog új évet mindenkinek!
(Folytatás az 1. oldalról)
Két további pályázatunk vár beadásra: a „városközpont fejlesztése” és a
„szennyvízberuházás III. ütemének második fordulója”. A termálvíz kísérő gázának hasznosítására létesülő energiatermelő üzem – a kezdeti nehézségek
ellenére – 2010-ben megvalósul. Folytatnunk kell a középületeink energetikai
korszerűsítését is.
Pályázati lehetőség esetén folytatjuk
az emeletes iskola felújítását. A pénzben mérhető fejlődés mellett azonban
az is fontos, hogy egy egészséges környezetű városban, kedves emberek között élhetünk, ahol ismerjük és megismerjük egymást. Egyre rendezettebb,
virágosabb a városunk. A jövőben szorgalmazzuk a fásítást is. Természetesen
vannak nehézségek és problémák,
amikkel közösen kell szembenéznünk,
de bízunk abban, hogy közös sikereinknek továbbra is együtt örülhetünk. Fontosak számunkra a közösségek és a civil szervezetek. Éppen ezért nagy
hangsúlyt kell fektetni a különféle klubok, közhasznú szervezetek, és az egyházak támogatására.
Minden úgynevezett alulról jövő
hasznos kezdeményezésnek tárt kapukra és támogatásra kell találnia a városunk választott vezetése részéről. Az
előttünk álló esztendőben kiemelt fontosságú, hogy legalább itt, helyi szinten

meg tudjuk őrizni az erkölcsi értékek
tiszteletét. Becsületet, őszinteséget és
kiszámíthatóságot kell sugároznunk és
hitelesen képviselnünk közösségünk
felé. Azon dolgozunk, hogy a munkánk
révén az önkormányzat intézményei,
vállalkozása és társadalmi szervezetei
biztos pontot jelentsenek a lakosság, illetve városunk számára.
Végére hagytam a politikát, ami sajnos megkerülhetetlen és kihagyhatatlan. Csak néhány gondolatot mondanék
ezzel kapcsolatban. Elsősorban polgármester vagyok, akinek a közösség szolgálata a legfontosabb. Megválasztottak,
és felelősséggel tartozom mindenkiért.
A képviselőtestülettel a lakosságért dolgozunk, és konszenzus alapján a közös
elképzelések megvalósításán fáradozunk a város fejlődése érdekében. Munkánk elismert eredményei bizonyítják,
hogy négy évvel ezelőtt jó utat választottunk. Ha tartjuk az irányt, s a munka
ritmusát, akkor nemcsak remélem, hanem hiszem is, hogy sikereink beszélnek helyettünk, s ez még többeket győz
meg róla: érdemes velünk tartani. Köszönöm a bizalmukat.
E gondolatok jegyében kívánok
Önöknek erőt, egészséget és sikerekben, eredményekben gazdag, békés boldog új évet.
Beke Imre
polgármester

Új sporthorgász egyesület
A Hajdú-Bihar megyei Bíróság
2009. december 3-án jogerőre emelkedett végzésével 3726-os nyilvántartási
szám alatt bejegyezte az új nádudvari
sporthorgász egyesületet, amelynek
neve: Vadvíz 2009 Sporthorgász Egyesület Nádudvar. Az egyesület közhasznú.

Az egyesület székhelye: 4181 Nádudvar Mártírok út 3., elnöke Nagy István.
Honlap: www.vadviz2009shen.hu. Email
cím: nagy.istvan@hidroposzt.com.
A horgászni szerető sportbarátokat
és a jelentkezni szándékozókat várják
az egyesület székhelyén minden hétköznap munkaidőben.

December 22. Beke Imre polgármester beszámolt az előző testületi ülés
óta történtekről, amit a képviselők elfogadtak. Ezt követően első napirendi
pontként a Közbeszerzési Bizottság javaslatát ismertették a képviselőkkel. A
nádudvari szennyvízberuházás II. ütemében a tervezési munkálatokra az
Aqua Generál Kft. ajánlatát találta legjobbnak a bizottság. A testület a bizottság javaslata alapján az Aqua Generál
Kft.-t nyilvánította a közbeszerzési eljárás nyertesének.
Második napirendi pontként a testület az aljegyzői állás betöltésére kiírt pályázatra beadott és a testület előtt megjelent pályázókat hallgatta meg. A képviselők dr. Sós Csabát választották meg
Nádudvar Város új aljegyzőjének.
Harmadik napirendi pontként a
2010. évi költségvetés elfogadásáig a
testület megalkotta az átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló költségvetést.
Ezt követően a képviselő-testület 2010.
évi üléstervét fogadták el a képviselők.
A nádudvari lerakóban 2010. évben
alkalmazandó háztartási szilárdhulladék lerakási díját is elfogadta a testület.
A nádudvari temetőről és a temetkezések rendjéről szóló rendeletet módosította

a testület. Ezzel a tavalyi évvégén bekövetkezett magasabb szintű jogszabályi
változásoknak felel meg a rendelet. Másrészt a temetkezési szolgáltatások 2010.
évi díjait állapították meg a képviselők.
A háztartási szilárdhulladék szállításának 2010. évi díjait is elfogadta a testület és az erről szóló rendeletét ebben
a részben módosította.
A testület a Cívisvíz Kft. javaslata
alapján a koncessziós szerződésben
foglalt kötelezettségének megfelelően
rendeletben állapította meg a 2010. évi
ivóvíz- és szennyvízdíjakat.
A képviselő-testület elvégezte a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az
Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvében előírt jogharmonizációs kötelezettsége alapján
rendeletei felülvizsgálatát. A jogharmonizációról rendeletet alkotott.
Az idei ivóvíz- és csatornadíj
Az ivóvíz díja:
232 Ft/köbméter.
A csatorna díja:
206 Ft/köbméter.
A közkifolyókból vételező fogyasztó
akinek az ingatlana nincs bekötve a vezetékes ivóvízellátásba – vízmérő hiányában – általányt köteles fizetni, amelynek mértéke személyenként 30 l/nap/fő.
Összegszerűen:
1270,2 Ft/fő/félév.

A települési szilárd hulladékgyűjtési
és kezelési közszolgáltatás 2010. évi díjai
Lakossági hulladékszállítás:
Edényzet
110 literes
120 literes
240 literes
770 literes
1100 literes
60 l zsák

Nettó egységár (Ft/db/ürítés)
255 Ft
260 Ft
650 Ft
2300 Ft
3620 Ft
250 Ft
Közületi hulladékszállítás:

Edényzet
110 literes
120 literes
240 literes
770 literes
1100 literes

Nettó egységár (Ft/db/ürítés)
345Ft
360 Ft
715 Ft
2500 Ft
3990 Ft
A komplex hulladékgazdálkodási telep díjai:

Kommunális hulladék
Ipari hulladék
Tiszta építési törmelék
Szennyezett építési törmelék
Tiszta fanyesedék

10 290 Ft/t+áfa
10 290 Ft/t+áfa
2 205 Ft/t+áfa
4 830 Ft/t+áfa
4 250 Ft/t+áfa

Tv-film a szennyvízprogramról
Januári kiírással gyermekrajzverseny kapcsoldódik a nádudvari
szennyvízcsatornaprogram megvalósításához. A
Debreceni Városi Televízió műsorán
február elején kerül adásba a fejlesztési
programot ismertető-népszerűsítő PR-

film. A vetítés időpontja: február 2.
kedd, 18 óra, az ismétlés február 16-án,
kedden 18 órától lesz.
Weboldal: www.nacsat.hu
E-mail: nacsatinfo@tvg-nadudvar.hu
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Európai út Nádudvar és Kaba között
Lezajlott a műszaki átadás a Nádudvart Kabával összekötő úton. Az Északalföldi Operatív Program (ÉAOP) keretében zajló Hajdú-Bihar megyei útrekonstrukció összes költségét, 280
millió forintot az Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA) állja. Az uniós
finanszírozású mellékút-felújítási program tovább zajlik a megyében, a régióban és az országban is.
A magyarországi mellékutak ÉAOP
által finanszírozott 2007-2008-as felújítási programjában az észak-alföldi
régióban összesen húsz, ebből HajdúBihar megyében öt projekt keretében
újultak meg a négy és öt számjegyű
utak 2008-2009 folyamán. E program
égisze alatt a közelmúltban adtuk vissza
megújítva a forgalomnak a Nádudvar–
Kaba–Földes összekötő út (3407-es út)
Nádudvar és Kaba közötti szakaszát –
hangzott el Csontos Jánosnak, az
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács tagjának ismertetőjében a Nádudvaron tartott projektzáró sajtóbeszélgetésen.
A felújítást az tette szükségessé,
hogy az út teherbírása a forgalmi igényeknek már nem felelt meg. A vízelvezető rendszer ugyancsak felújításra
szorult – mondta el Klenóczki Károly,
a felújítási programot projektgazdaként
szervező és irányító Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar megyei
igazgatója. – A felújítás a „szokásos”
elemekből állt: kiterjedt az aszfaltburkolat megerősítésére, az árkok és átereszek tisztítására, új jelzőtáblák kihelyezésére, az autóbuszmegállók javítására
és szabványosítására valamint a padkák
rendezésére.
A munka kivitelezője, a COLASÉpítő Zrt. a szabályos közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően július végén láthatott munkához, és feladatait
határidőre teljesítette.
A három tájegység határán fekvő
Nádudvar jellegzetessége, hogy miköz-

Ezer forintot ajánlott fel az
Aranyág Alapítványnak Sümegi
Ákos, a Kövy Sándor Általános Iskola első osztályos tanulója.

A szalagátvágás pillanata; az ERFA adta mind a 280 millió forintot
ben maga is kisváros, a környező települések is egytől
egyig ebbe a településkategóriába
tartoznak. Ezek
közül a legközelebbi Kaba. A kölcsönös forgalom jelentős – hívta fel a
figyelmet Beke Imre polgármester.
A 9,8 kilométeres egybefüggő szakaszon zajló beavatkozásra 280 millió
forint állt rendelkezésre, amit teljes egészében az Európai Unió strukturális
alapja, az ERFA biztosított. Nádudvar
és Kaba között mindkét irányban jelentős az ipari forgalom. Számítások szerint a felújítás mintegy tízezer ember
számára teremti meg a gyorsabb, biztonságosabb, kényelmesebb közúti közlekedés feltételeit – mondta Csontos János, a térség szocialista országgyűlési
képviselője.
Országosan a regionális operatív

A kitüntetettek:
Katona Zoltán és Herceg András

Családjával ajánlottak már fel pénzt
a Viva TV-n keresztül a beteg gyerekeknek, s most az alapítványnak is. A
kisfiú a beteg gyerekeken szeretne segíteni, hogy meggyógyuljanak, legyen
pénz például külföldi szállításukra, gyógyításukra. Ákos az iskolában is segít
társainak, például a síkos úton a kezét
nyújtja nekik, s őt is segítik az osztálytársai, ami jól esik neki. Emellett néha
segít anyukájának a főzésben, például:
anyukája kettévágja a krumplit, amit ő
tovább szeletel. Nagymamájának a
nyári szünidőben segít főzni, beleforgatja a húst a zsemlemorzsába; édesapjával együtt rendet csinál szobájának
polcain.

programok 2007-2008-as akciótervében Magyarország hét statisztikai régiójában összesen 183 útszakasz felújítására nyílt lehetőség 2008-2009-ben. A
felújítások az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül, a területfejlesztési prioritás jegyében valósulnak
meg az ERFA támogatásával, 73 projektben, összesen 1114 kilométeren, 50
milliárd forintból.
Bízunk abban, hogy a megújuló országos közutak minden közlekedő megelégedésére szolgálnak majd, régiókban, kistérségükben pedig betöltik a
nekik szánt szerepet, biztosítva ezzel a
térségi központok, óvodák, iskolák,
munkahelyek, intézmények gyorsabb
és kényelmesebb elérését.
Szöveg és fotó: Boros Erika

Egyetemi szinten a legjobb edző
A Debreceni Egyetem sportigazgatósága harmadik alkalommal rendezte
meg december 4-én a Városi-Egyetemi
Sportbált. Ekkor adták át – előzetes szavazás eredményeképpen – az év sportolója és edzője címet.
Egyetemi szinten a legjobb csapat a
megyei labdarúgó bajnokságban szereplő DEAC-Szertár Sportbolt lett, míg
az év edzője címet a gárdát vezénylő
nádudvari Katona Zoltán nyerte el. A
cím büszke tulajdonosa amellett, hogy
aktívan focizik, eddig is kivette részét
az utánpótlás neveléséből, és több neves
focista köszönheti neki sportpályafutását magasabb osztályban. De nem feledi el azt sem, hogy honnan indult,
igyekszik a nádudvari sportolókat is támogatni.
Városi szinten a fenti címet a DVSCTEVA és Herczeg András, a csapat edzője kapta.

Segítőkész
elsőosztályos kisfiú

Sümegi Ákos
Tanulni is szeret, kedvenc tantárgyai
a matek, a magyar, a testnevelés, a környezet, a technika és a rajz, tehát az öszszes tantárgy. Büszkén mondta, hogy
már van két csillaga is. Négy-öt éves
kora óta tud olvasni. A szüleitől és a
nagyszüleitől kérdezgette a betűket,
majd összeolvasta szavakká. Ezért más
könyvekből tanul magyarórán, mint a
többiek. „Nagyon szépen, folyamatosan
olvasol, gratulálok!” – írta tanító nénije
az üzenőfüzetébe. Kedvence a Ki van a
dióhéjban? című könyv, melyet hazahord az iskolából, s otthon is olvas.
Nyári szünidőben a nagyszüleinél
játszik katonáival, indiánjaival és cowboyaival, meg a három fegyverével, focizik az édesapjával, meg tévézik. Iskolaidőben esténként otthon tévézik és
számítógépes játékokat játszik.
Ha nagy lesz, a focizás lesz a hobbija, s jól kereső szakmát választ, mint
például azt, aminek most az édesapja tanul Debrecenben: vízipari termékmenedzserséget. Arra kell neki a pénz,
hogy elvigye családja minden tagját
külföldi nyaralásra, s ha a szülei megöregednek, pénzt adjon nekik lakásuk
felújítására valamint neki magának is
legyen pénze lakásra.
Szöveg és fotó: Császi Erzsébet
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Tisztelt vállalkozó!

Vidám búcsú 2009-től
Újra eltelt egy év! Van, aki örült ennek, van, aki sajnálja, de mindenki vidáman köszönt el tőle. Otthon a tévé
előtt, barátokkal, házibuliban vagy szórakozóhelyen. Egy éjszaka, amikor lelkiismeret-furdalás nélkül ehetünk, egy
kis alkoholt is megengedünk magunknak, és akár áttáncolhatjuk az egész éjszakát.
Nádudvaron több szórakozó helyen
is búcsút inthettünk 2009-nek. A művelődési házban 170-en is voltak, ahol a „
Mindent a családért” Nádudvari Nagycsaládosok Egyesülete szervezett óévbúcsúztatót. A „Nádtúra” természetjáró

egyesület is összegyűjtött egy baráti társaságot a „ Csorvási-házban”.A Pancsoló Kislány vendéglőben is mintegy
százat számlált a vidám vendégsereg.
Kisebb baráti társaságok is szerveztek
közös mulatságot az iskolában, a Kisvárosi Panzióban. A nádudvari fiatalok
egyik legkedveltebb szórakozóhelyén,
az Arizona Clubban kétszáznyolcvanan
várták az új év kezdetét.
Akik ott voltak valamelyik helyen,
elmondhatják, hogy jó hangulatban, barátok közt várták az új, reményekkel
(nem nagyon) biztató 2010-es évet.
Szövegés fotók: Varga Ildikó

A Nádudvar Városi Önkormányzat polgármestereként tisztelettel meghívom 2010.
január 29-én (pénteken) 17.00 órára az Ady Endre Általános Művelődési Központ
tanácstermében megrendezésre kerülő TÁJÉKOZTATÓRA.
Ez év január elsejétől jelentős törvényi, jogszabályváltozások következtek be, melyek megismerése elengedhetetlen a vállalkozások működéséhez.
A Vállalkozók és a Munkáltatók Országos Szövetsége tart előadást a jogszabályokban bekövetkezett változásokról.
Az előadás témái:
1. Őstermelők elszámolási, adózási kötelezettségei, gázolaj jövedéki adó
visszaigénylése,
őstermelői igazolvány érvényesítésével kapcsolatos változások.
Előadó: Kovács Kálmánné adótanácsadó.
2. Munkaegészségügy keretében a kémia biztonság előírásai.
Előadó: Dr. Legoza József a megyei ÁNTSZ főorvosa.
3. Elektromos áram által okozott balesetek elemzése, megelőzése.
Előadó: Arató Zoltán az OMMF munkatársa.
4. Üzletek működési rendjének változásai.
Előadó: Dr. Gulyás Tünde a DMJV Önkormányzat közigazgatási osztályvezetője.
Ezen jogszabályváltozások érintik a vállalkozások működését, ezért nagyon fontos
azok időbeni megismerése.
Beke Imre polgármester
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Óévbúcsúztató a Csorvási-házban

Várakozás az új esztendőre

A Kisvárosi Panzió vendégei

Nyolc irányban (balról jobbra és fordítva, föntről lefelé és fordítva, valamint
átlósan is négy irányban) keresheti a
felsorolt szavakat az ábrában. Húzza át
a megtalált szavakat! Egy betű több
szóban is szerepelhet. A megmaradt betűkből egy író, lapszerkesztő neve olvasható. Ki ő? Halálának hányadik évfordulója van?
Kihúzandó szavak:
Arany, Ágnes, bál, bohóc, Boldizsár,
Cecil, dús, Diósd, fánk, farsang, garázs,
Gáspár, hajó, határ, havas, ing, játék,
kemence, kincs, lakodalom, május, mamut, nyár, nyuszi, olaj, olvadás, ősz,
szent, szerencsesüti, talál, tánc, tél,
torta, Trója, vidám, vigadalom, vízkereszt, zebra, zerge, zsák, zserbó.
A megfejtést zárt borítékban Boros
Erika nevére február 5-ig kell eljuttatni a
Polgármesteri Hivatal 1. sz. szobájába.
A decemberi szám nyertese: Ludman
Sándor, Nádudvar, Seregélyes u. 13. sz.
alatti lakos. A nyereményt a Polgármesteri Hivatal 9. sz. szobájában veheti
át. Sikeréhez gratulálunk.

A rejtvény nyereménye: Karácsony –
V. Törös Borbála alkotása

A decemberi szám helyes megfejtése: Áldott, békés karácsonyt!
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Egy óriási név terhe alatt: Petőfi Sándor
A nádudvari Petőfi Sándor nem
rokona híres költőnknek. Ükszülei
Szabadka környékéről származtak.
Felmenőit szintén Petrovicsoknak
hívták, ami magyarul Pető fiát jelent,
magyarosítva Petőfit.
A mi Petőfi Sándorunk Istvánként
látta meg a napvilágot Debrecenben, de
nagymamája, aki nagyon szerette őt, azt
akarta, hogy a költőről nevezzék el, s
addig járt a tanácshoz, amíg a Sándor
keresztnevet adták a kisfiúnak. Nagybátyjával számos Petőfi-verset megtanult, s nagymamája sokszor szerepeltette nőnapon és más ünnepségeken.
Sokat még ma is kívülről tud. Benne
van a tűz, a hirtelenség, a lelkesedés,
ami jellemző volt a költőre is. Bár úgy
véli, neki nyugdíjasként lejjebb illene
venni a tűzből, s véli, már nem is lobog
úgy, mint fiatalon. Zseninek tartja a
Nemzeti dal költőjét, a gyújtó szerelmes verseket író fiatalembert, aki korán
meghalt, s nem tudjuk, mire vitte volna,
ha tovább él. Tiszteli a márciusi ifjakat,
a forradalmárokat, akik nem magukért,
hanem a nemzetért cselekedtek. Ő nem
ír verseket, de a fia, akit szintén Petőfi
Sándornak hívnak, írt, de aztán abbahagyta.
Szülei rendkívül művelt emberek
voltak, jártak a Csokonai Színházba, s
operaelőadásokra is magukkal vitték a
fiukat, sőt a menyükkel is megszerettették az operát. Sándor ötödikes korában megnézte a Háború és békét a történelemtanárával a színházban. S ma is
eljár feleségével színházba Debrecenbe
s Budapestre is. A szülők rengeteget olvastak, s példájukat követte a fiuk is.
Elsősorban a történelmi olvasmányokat
szereti, híres személyiségek életrajzát.
A kirándulás szintén kedves időtöltései
közé tartozik, sok hazai tájat látott már

Petőfi Sándor ma már nyugdíjas
a családjával, s ha Petőfi-emlékhely
mellett vitt el az útjuk, megnézték azt
is. A tévében is kedveli a Petőfiről szóló
műsorokat.
Ő maga esztergályosnak tanult, s
harminc évig dolgozott a Vörös Csillag
TSz-ben. Utána tovább képezte magát,
jelenleg biztosítási üzletkötő. Hobbija a
futball, NB II-es csapatban is játszott
Debrecenben, a GÖCS-ben, majd szolnoki katonáskodása alatt a Bem József
SE-ben, Szeghalmon és Hajdúszoboszlón. A nádudvari Vörös Csillagban
8 évig focizott. Ma a Kisvárosi Panziót
vezető házaspárral szerveznek rendezvényeket, amikre az ország számos részéből érkeznek vendégek, akiket viszontlátogatnak.
Egy lánya és egy fia van. Lánya tanár, Szoboszlón lakik, jelenleg gyesen
van két lányával. A fiuk még velük lakik, számítástechnikát tanult, de most
egy külföldi cégnek terít tömítő- és szigetelőanyagot. Valószínűleg feleségé-

nek sem volt közömbös Petőfi Sándor,
mert azon az őszön, amikor megismerkedtek, éppen kedvencét, a nagy költő képét tette ki kollégiumi szobája falára.
Fűződik néhány érdekes eset a poéta
nevét viselő Petőfi Sándorhoz. Egy ízben meg is büntették, amikor Hajdúszoboszlón várta a feleségét a buszállomáson, és igazoltatták a rendőrök. Nem
volt nála a személyi igazolványa, s a
kérdésre: Hogy hívják? – válaszolta,
hogy: Petőfi Sándor. A rendőr nagyot
nézett és azt mondta, ne szórakozzon
vele. De csak tovább folyt az igazoltatás. – Honnan jön? – kérdezte. – A Petőfi Sándor Ifjúsági Klubból – válaszolta. Na, itt már végleg elszakadt a
szerv cérnája, hogy miért szórakozik
vele. Petőfi Sándor meg azt felelte, hogy
ő nem szórakozik, így hívják, és biztosan a rendőr sem szokott szórakozni a
maga nevével. Négyszáz forintja bánta,
hogy nem tudta igazolni magát.
Mint mondta, nem ritka, hogy híres
emberek nevével élnek mások is. A katonaságnál ismert Vörösmarty Mihályt,
Tompa Mihályt és Juhász Gyulát. Bántás soha nem érte a neve miatt, inkább
felfigyeltek rá. Amikor építkeztek, azt
gondolták róla, tanár.
Tudomása szerint ő és fia viselik a
Petőfi Sándor nevet. Illetve az unokatestvére, aki Kolozsvárott született, de
onnan elköltözött Brassó környékére és
Petőfi Sándorról Petrovics Alexanderre
változtatta nevét. Nem tartják a kapcsolatot, bár nem ezért. Az élet messze sodorta őket egymástól.
Petőfi Sándor tudja, a fia tovább viszi az 1848/49-es forradalom és szabadságharc költője nevét. Tisztesség ezzel a névvel élni.
Szöveg és fotó: Császi Erzsébet

MEGKÉRDEZTÜK

Mit vár 2010-től?

Kedves nádudvari
szenvedélybetegek!
Örömmel ajánljuk nektek önsegítő
csoportjainkat, illetőleg arra kérünk
benneteket, hogy ilyen csoportokat ti
magatok hozzatok létre városotokban.
Ahol van már Anonim Alkoholistákcsoport (Debrecen, Balmazújváros,
Bocskaikert, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház), ezeknek a tagjai közül sokan
hosszan és boldogan tudnának mesélni
arról, hogy sikeresen megmenekültek
az alkoholtól. Vannak, akik már öt-hat
éve józanok tudtak maradni az A. A.program segítségével. Semmi sem gyógyítóbb egy alkoholista számára, mint
józan alkoholistával beszélgetni, a tapasztalatokat megosztani, az eredményeket és a keserűségeket egymással
megbeszélni.
Az addiktológusok szerint minden
10 kilométeres körben kellene működnie egy A. A.-csoportnak, egyelőre az a
törekvésünk, hogy a megye minden városi rangú településén jöjjenek létre
ilyen öngyógyító közösségek. A debreceni csoportnak van olyan tagja is, aki
23 évvel ezelőtt tette le a poharat, de
ünnepeltünk mostanában 10. és 7. „születésnapot” is. A. A.-csoportot két alkoholista beteg alakíthat, akik elszánják
magukat arra, hogy beteg társaiknak is
segítsenek. Keressétek fel a debreceni
csoportot, ahol bárki szívesen ad felvilágosítást.
Ugyanez a helyzet a más szenvedélybetegségekből szabadulók önsegítő
csoportjaival is. A Függő-Híd Egyesület debreceni Attila tér 6. szám alatti helyiségében a következő csoportok működnek:
Szenvedélybetegek Családi Csoportja (Al-Anon): szerda 18 óra, vasárnap
19.30 óra.
Anonim Felnőtt gyermekek (ACA):
szerda 16.30 óra, vasárnap 16.30 óra.
Névtelen Szerencsejátékosok (GA):
hétfő 19 óra, szombat 9 óra.
Névtelen Anyagosok (NA): kedd
18.30 óra, Miklós utca 18. Híd Protestáns Központ.
A. A.-csoportok
Hajdú-Biharban

Azt, hogy az üzemanyagárak csökkenjenek.
S jó egészséget. A választásokkal kapcsolatban az
a tapasztalatom, hogy az
egyik kormány mindig lebontja, amit a másik épített és a romokon próbál
szerinte újat létrehozni.
Ez meg is látszik az országon. Jobb volt a múlt
rendszer, bár annak is
megvoltak a hátulütői.
Több munkahely kellene,
de ez csak úgy sikerül, ha
az ország vezetői akarják,
és nem a közhasznú munkások foglalkoztatása jelenti nekik a munkahelyteremtést. Persze kell az
is, de az kevés.
Tóth József
nyugdíjas

Azt várom, hogy kicsit
jobb legyen az élet. Nagyobb anyagi biztonságuk
legyen a nyugdíjasoknak
és a dolgozó korosztálynak is. Kapjuk vissza a
13. havi nyugdíjat, és biztos legyen a megélhetése
mindenkinek. Olcsóbb legyen az élet, kevesebbet
kelljen fizetni az élelmiszerért és az energiáért.
Az én és a férjem nyugdíjából kifizetjük a számlákat, aztán ami marad, abból élünk. Nem sok. A
gyerek dolgozik, eltartja
magát. Kőművesként ötszáz forint az órabére. Mi
az a mai világban?
Kálmán Mária
nyugdíjas

Több munkahely létesüljön, legyen az embereknek munkájuk, pénzük és
jobban élhessenek. Legyenek egészségesek az emberek, rendelkezzenek kitartással, érezzenek lojalitást egymás iránt. Sikerüljön a gyerek külföldi munkavállalása, de lelkiekben
akkor sem szakadjon szét
a családunk. Egyszóval ne
legyen ez az évünk sem
rosszabb, mint a tavalyi.
Az ország élje túl a választásokat, s mindannyian tegyünk érte, hogy áthidaljuk a válságot, s jobb év
következzen mindenkire
az országban.
Forgóné
Beke Erzsébet
házi beteggondozó

Sikeres vizsgákat és jó
egészséget. Munkalehetőségeket, mert nagyon elszegényedtek az emberek.
Az iskolában megszűnt az
iskolatej, mégis várja a
gyerekek többsége. Ha
lenne munka, jobb lenne a
hangulat, más a világhoz
való viszony. Sólyom
László köztársasági elnökhöz hasonlóan én is
egy tisztességesebb világot kívánok, melyben
azok az emberek is meg
tudnak élni, akik tisztességesen akarnak érvényesülni egy nyugodt, békés
világban, jó körülmények
között.
Forgó Ágnes
tanító

Óvodapedagógusként
tavaly államvizsgáztam, s
azt kívánom, hogy az idén
meglegyen az angol nyelvvizsgám, megkapjam a
diplomámat. S azt is,
hogy megmaradjon a
munkahelyem a bölcsődében. Jó egészséget kívánok az idén is a családomnak, rokonságomnak,
s több programot a fiataloknak Nádudvaron.Én
azt tapasztalom – lehet,
hogy nincs igazam –,
hogy a településen nincs
elég szórakoztató program az arra való helyeken,
pedig jó lenne mindenkinek táncolni járni.
Esztári Erika
közcélú munkás
(gondozónő)

Balmazújváros: szombat 18 óra,
Nádudvari út 51.
Bocskaikert: kedd 18 óra, Vincellér
utca 20.
Debrecen: hétfő 18 óra, Attila tér 6.
(a görög katolikus templom mellett a
Szent Anna utca végén)
– kedd 17 óra, Kenézy-kórház, pszichiátria, II. emeleti csoportszoba,
– szerda 18 óra, Attila tér 6.,
– péntek 17 óra, Kenézy-kórház,
pszichiátria II. emelet,
– vasárnap 18 óra, Attila tér 6.
Hajdúböszörmény, csütörtök 18 óra,
Bocskai tér, a Városi Könyvtár épületében.
Hajdúhadház, csütörtök 18 óra, Széchenyi utca 18/B.
Senkinek sem kell meghalnia, válaszd az életet!
„Függő-Híd Egyesület
a Szenvedélybetegekért”
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Búcsú Nemes Attila pedagógustól
Attila Berettyóújfaluban született, általános iskolai tanulmányai befejezése
után a püspökladányi Karacs Ferenc
Gimnáziumban érettségizett. A debreceni Tanítóképző Főiskolán szerzett
diplomát 1980-ban. A diploma megszerzése után a püspökladányi Nagyközségi és Járási Könyvtárban helyezkedett el, mint könyvtáros. Munkája
mellett a Veritas irodalmi színpad tagja
volt. Rövid nyírábrányi kitérőt követően ismét a könyvtárban dolgozott.
Katona idejét 1982–1983-ban töltötte.
A Kövy Sándor Általános Iskolában
1983-ban kezdett el dolgozni, előbb tanítóként, majd napközis nevelőként, végül könyvtárosként. Szülei elvesztése
után csak a munkájának élt. A közösségbe gyorsan sikerült beilleszkednie
vidám, közlékeny természetével, munkaszeretetével, humorával megnyerte a
tantestület bizalmát. Önzetlenül, aktívan
tevékenykedett, segítő szándéka példaértékű volt. Széleskörű tájékozottsággal,
kreativitással számtalan esemény és em-

Szíved hallom eltörött
Vége hát….”

1958–2010
lék fogja őrizni keze nyomát: könyvtári
foglalkozások, Kincsesházi és iskolai
programok, Varázsceruza megyei helyesíró verseny, étterem előtti felirat, a
Mikulás bácsi emléke. De legjobban az
fog hiányozni, hogy lelkünket szép szavakkal nem vidítja fel.
„Jöttem búcsút mondani
Jó barát

Ezekkel a gondolatokkal búcsúzott
tőle a Kövy Sándor Általános Iskola
közössége. Hamvai körül álltak szerettei, barátai, volt tanítványai, tisztelői,
hogy megrendülten búcsút vegyenek
Tőle. Nincs rosszabb érzés, mikor búcsúzni kell. Mondani szépet, jót, de erre
nincsenek szavak.
Mit mondhatnánk egy jó munkatárs,
egy jó kolléga, egy jó ember búcsúztatásakor, amikor Ő sem és a tantestület
sem készült fel arra, hogy ebben az évben már nem köszöntjük egymást. Vártuk Őt az új év kezdetén. Bíztunk abban, hogy január 4-én reggel megcsörren a telefon, és azt mondja kések,
de majd jövök. Számára a csengőszó
végleg elnémult, amely nem csalogatja
munkahelyére, az iskola közösségébe.
„Megpihent szíved, szemed álomba merült
Felszállt a lelked, angyalok közé került.
Angyalként jössz hozzánk,

Éjjel csillagként ragyogsz,
Igaz nem látunk, de tudjuk lentről
Mindig ránk mosolyogsz.”
Ennek a csillagnak a mai naptól,
amely Ránk ragyog több neve lesz: Attila bácsi! Attilka! Nagy Fiú! Sok mindent veszített el iskolánk közössége egy
pillanat alatt. Hűséges kollégát, munkatársat, egy olyan embert, aki emberszámba vette tanítványait. Nemcsak oktatott, nevelt is. Álmok, remények,
tervek szertefoszlottak, maradt egy hatalmas űr a lelkünkben, melyet ő töltött
be. Az intézmény volt az otthona, a családja, óvtuk, vigyáztunk rá, de mindhiába. A makacs nemesi vérrel nem tudtuk felvenni a versenyt. Sajátos életet
élt, de tudta, nagyon sokan aggódtunk
érte, láthatatlanul fogtuk a kezét. Most
nem tehetünk mást, ezt a tevékeny kezet
elengedjük. Megállunk sírjánál csendesen. Tudjuk, odalent már nem fáj semmi
sem. Könnycsepp gördül az arcunkon.
Elvitte a derűt, a fényt, a meleget, csak
egy sugarat hagyott, az emlékeket.
Nyugodjon csendesen, álma békés
legyen, ezt kívánja az iskolája.

Köszönetnyilvánítás

Új díjak a Köztemetőben

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk,
szeretett férjem, édesapám

Sírhelydíjak 2010. január 1-jétől

KÁLMÁN SÁNDOR
Kétszemélyes kripta sírhelye
Háromszemélyes kripta sírhelye
Rátemetéses sírhely (90 cm széles)
Családi sírhely (180 cm széles)
Mellétemetéses sírhely (160 cm széles)
Kegyeleti emlékhely
Urna sírhely
Urnahely

59 504 Ft
79 340 Ft
15 868 Ft
61 484 Ft
23 804 Ft
36 696 Ft
17 856 Ft
9 484 Ft

Újra megváltási díjtételek
Kétszemélyes kripta
Háromszemélyes kripta (60 év után)
Sírhely (25 év után)
Családi sírhely (2. temetéstől 25 év)
Urnafülke (10 év után)
Urnasírhely (25 év után)
Kegyeleti emlékhely (25 év után)

137 972 Ft
160 088 Ft
18 956 Ft
124 280 Ft
9 484 Ft
33 572 Ft
105 324 Ft

Temetkezési szolgáltatási díjak, 2010.
Temetés felvétel
(nyilvántartás vez.szük. iratok kiállítása)
Boncolás előkészítés, boncterem hasz.
Temetés lebonyolítása
(elhely. rav.-ból kivitel)
Településen belüli halottszállítás
Gyászautó-használat (temetéskor)
Távolsági halottszállítás
Sírásás-hantolás
Kripta megnyitás-zárás
Urna sírásása
Kazettás urnahely előkész. (nyitás-zárás)
Teljeskörű exhumálási díj
(régi sír-új sír ásása, hantolás, elhunyt áthelyezése)
Exhuma áthelyezése
Egy sírásással járó exhumálási díj
(egy sírásás-hantolás+áthelyezés)
Halott előkészítése, temetésre való felkész.
(ruhaigazítás, fésülés)
Áruelőkészítés, koporsó írása
Fejfa megírása
Ravatalozás
Hűtés 4 nap
4. nap utáni hűtés
Temető fenntartási díj
(szemét, víz) (temetéskor, megváltáskor is)

1 320 Ft
5 896 Ft
3 256 Ft
5 368 Ft
2 400 Ft
212 Ft/km
36 432 Ft
8 536 Ft
12 848 Ft
1 760 Ft
75 064 Ft
17 600 Ft
37 532 Ft
3 520 Ft
3 520 Ft
880 Ft
1 320 Ft
5 016 Ft
880 Ft
4 400 Ft

Édesanyánk,

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

BRÓS LÁSZLÓNÉ
Kerékgyártó Margit
most lenne 100 éves,
de sajnos nem érhette meg.
Ebből az alkalomból
ezzel a verssel emlékezünk rá:
lányai és fia családjával.
A szívünkben örökké élni fog.
Édesanyám
száz éves emlékére
Édesanyánk, Mi jó tanítónk.
Mindig tudta, mit kell tenni,
Kit kell éppen megdicsérni,
Vagy ha rossz volt, meginteni.
Sosem csúnyán, sosem durván.
A szeretet lágy, kedves hangján:
„Gyermekeim, egymást nagyon szeressétek,
Ha kell, a másikat mindig segítsétek!”
Nem csak mondta, tanította,
Jó példával megmutatta:
„Milyen erős az a család,
Hol mindig nagy az összetartás!”
„Egy mindenért, mind az egyért,
ez legyen a jelszó Néktek!
Bár sokan gúnyoltak, hogy „szegények”,
Mert nyolcan vagytok Ti testvérek.”
Mutassatok példát nékik,
Hogy köztetek béke lakik!
Tudásotok mindig gyarapodjon,
Emberségetek meg ne fogyjon!

Köszönetnyilvánítás
„Nem dobog már a szív,
mely a jóság tükre volt.
Ajka nem szól többé,
mert bezárt, néma, holt.
Megállott a két kéz,
mely mindig csak adott.
Soha semmit sem kért,
és el nem fogadott.”
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk,

MADARÁSZ IMRÉNÉ
sz.: Borsos Eszter
temetésén megjelentek, ravatala elé
koszorút, virágot helyeztek,
mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk,

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

Köszönetnyilvánítás

A becsület örökké megmaradjon,
A szeretet ki ne hunyjon!
Munkátokat becsülettel,
Tisztességgel végezzétek.

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

A rászorultat segítsétek,
S ha szeretetben így éltek,
Boldog leszek, s büszke rátok!
Az élettől mást nem is várok!”

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
utolsó útjára elkísérték,
gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

KISS LAJOS
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Kezdődik
a szeniorbajnokság
Nádudvari fordulóval kezdődik február 6-án, szombaton az idei magyar
szenior férfi kézilabda-bajnokság. A
Magyar Kézilabda Szövetség által rendezett viadalon városunk tavalyi bronzérmes alakulata, a Nádudvari Akarat SK
a Salgótarján, a Győrújbarát, a Törökszentmiklós és a budapesti XVI. Kerület csapatait látja vendégül egy egész
napos erőpróbán, remélhetőleg minél
jobb eredménnyel.
Dörzsölhetik tehát a tenyerüket a
sportág kedvelői, hiszen hajdani élvonalbeli, sőt válogatott játékosok is láthatóak lesznek az ellenfelek között. További örömteli hír, hogy az idén már a
hölgyek mezőnyében is lesz nádudvari
csapat, amely szintén az Akarat SK színeiben képviseli városunkat. A Rásó Tibor által irányított tizennyolc fős, mindenre elszánt, s már hónapok óta keményen készülő hölgykoszorú február
7-én a fővárosban, pontosabban Pestszentlőrincen próbál szerencsét. A versenykiírás szerint mindkét bajnokság
kétfordulós lesz, s a második játéknapra
márciusban kerül sor.

Női kézilabdacsapatunk nagy családja a legkisebbektől a felnőttekig
Minden csapat életében akadnak hullámvölgyek és hullámhegyek. Városunk női kézilabdacsapata 2007 nyarán
- amikor is az addigi edző, szakosztályvezető és mindenes Győrvári Viktor távozott az együttes éléről - az előbbibe,
mély hullámvölgybe került. Óriási volt
a bizonytalanság a jövőt illetően a játékosok körében, így aztán többen távoztak is az addig stabil NB II-es csapattól.
Volt, aki Mátészalka, volt, aki Derecske, s volt, aki Debrecen felé vette az
irányt. Vészesen telt az idő, közeledett
az új bajnoki idény, és nem hogy csapat,
de még edző sem akadt, aki vállalta
volna a folytatást. Aztán az utolsó utáni
pillanatban, néhány nappal a szezonkezdet előtt csapatunk fuzionált a D.
Medikus megyei bajnokságban szereplő gárdájával, amelynek a trénere
Jürgen Böcking volt. Úgy tűnt, mindkét
fél hasznot húzhat a fúzióból, hiszen a
debreceniek magasabb osztályba léphettek, miközben egy fél csapatra való
játékost, no meg edzőt is hoztak hozományként. Így kezdődött el a 20072008-as évad, amely inkább kudarcokról, mintsem sikerekről szólt. A csapat
végül kiesőként, sereghajtóként, mindössze 5 ponttal a tarsolyában zárta a
bajnokságot, miközben az utánpótlásképzés tulajdonképpen megszűnt. Szerencse volt a szerencsétlenségben, hogy
olyan kevés csapat nevezett a soron következő új NB II-es bajnokságba, hogy
együttesünk kiesőként is megtarthatta
az indulási jogát. De már nem a debreceni „idegenlégiósokkal”.
– 2008 nyarán kért fel az NB II-es női
csapat irányítására Szkupi Tibor, a Nádudvari SE elnöke – emlékezett vissza a
másfél évvel ezelőtt történtekre Vida
Gergő, az együttes fiatal szakvezetője,
aki edzői tapasztalatok híján saját élvonalbeli pályafutásából, illetve Hornyák
Lajos és Váczi Sándor edzésterveiből
merítve látott munkához. – Szerencsére
néhány korábbi játékos visszatért a csapathoz, így sikerült kizárólag nádudvari
játékosállományú kerettel nekivágni a
bajnokságnak. Az őszi szezont két bravúros győzelemmel kezdtük s végül 10

ponttal zártuk, amihez tavasszal még további 8 pontot szerezve a 7. helyen fejeztük be a bajnokságot. Az előzmények
ismeretében ez mindenképpen bravúros
teljesítmény volt. Ám ennél is jobban sikerült az idei bajnokság első fele, hiszen
máris 12 ponttal állunk a pontvadászatban, s a kedvező sorsolásunknak köszönhetően akár a bronzérmes helyre is
odaérhetünk – bizakodott Vida Gergő,
aki nem csak a felnőtt csapatot gardírozza, hanem ezzel párhuzamosan az
utánpótlás bázis felépítését is megkezdte. Így az ifjúsági csapatot alkotó
felső tagozatos lányok mellett a legkisebbekkel, az alsó tagozatos lányokkal
is gőzerővel végzi a munkát hétről hétre.
– Fél évvel a felnőtt csapathoz történt kinevezésem előtt, 2008 februárjában kezdtem el foglalkozni az 1995-96os korosztályú lányokkal, majd szeptemberben a kicsiknek, az 1999-2001es lányoknak is beindultak az edzések.
Az idősebbekből alakítottam ki az ifjúsági együttest, s ők ma már a felnőtt
csapattal együtt edzenek hetente öt alkalommal. A kicsik hetente négy foglalkozáson szívják magukba a kézilabdázás tudományát, s ők jelentik a
szakosztály távolabbi utánpótlás bázisát. Így összesen mintegy negyven fő
vesz részt rendszeresen a tréningeken –
árulta el büszkén a tréner.
Vida Gergő a kezdeti időkre visszaemlékezve elmondta, hogy a mondás,
miszerint minden kezdet nehéz, az ők
esetükben abszolút beigazolódott, hiszen alig akadt kézilabdázni tudó gyermek még az idősebbek között is. Mindent az alapoktól kezdtek hosszú,
kemény, türelmes munkával, s mára
odáig jutottak, hogy a lányok rendre
megállják a helyüket a különböző bajnokságokban. Így a 7-8. osztályosok az
NB II-es ifjúsági bajnokság mellett a
megyei felnőtt bajnokságban, az országos Adidas gyermekbajnokságban, illetve a diákolimpián is sikeresen versenyeznek. Emellett különböző villámtornákon is részt vettek már, amelyek
közül kettőt meg is nyertek. De a kicsik
is bontogatják már a szárnyaikat. Ők

szivacskézilabda tornákon szerepelnek
egyre eredményesebben, és tavasszal
szintén bekapcsolódnak a már említett
Adidas-, illetve diákolimpiai sorozatba.
Az eredmények és a sikerek tehát már
megvannak, ennek ellenére problémák
is akadnak.
– A fejlődéshez minél több meccsre,
minél több megmérettetésre van szükség, ám a versenyeztetéshez sok pénz
kell. Ezen a téren legfőképp a szülőkre
támaszkodunk, de sok segítséget kapunk az általános iskolától és a Nádudvari SE-től is. Mindez azonban még így
is kevés, hiszen a komolyabb erőpróbákra, így a korosztályos országos tornákra sajnos nem tudunk eljutni. Nem
minden szülő teheti meg, hogy 20 ezer
forintot fizessen ki egy-egy többnapos
viadalon való részvételért. Ezért szeretnénk minél több támogatót találni, hogy
a tehetségeinket – akikből szerencsére
sok van – végre megmutathassuk az országnak. Ez nem egyszerű feladat, de talán egyszer majd a vállalkozók, a cégek
is fantáziát látnak a gyerekek támogatásában. Emellett nagyon fontosnak tartom az értékeink megőrzését, megbecsülését is. Ezért határozott célom, hogy
a saját nevelésű játékosainkat a jövőben
Nádudvaron tartsuk, amihez persze
megfelelő jövőképre van szükség. Ha ez
sikerülne, akkor meggyőződésem, hogy
három év múlva egy osztállyal feljebb,
az NB I/B-be tudnánk lépni, amihez
persze időközben meg kellene teremteni
a megfelelő anyagi hátteret is. Nyugodt
szívvel mondom, hogy rajtunk, a csapaton, illetve a játékosokon az előre lépés
nem múlik. Edzésről edzésre keményen
dolgozunk, hogy az álmainkat megvalósítsuk. Ehhez raktuk le az elmúlt másfél
évben az alapokat, s ennek jegyében
szeptembertől egy 2001-esnél is fiatalabb korcsoportú csapatot szeretnék beindítani – tekintett a közeli, illetve a formálódó távolabbi jövő felé Vida Gergő,
aki örömmel árulta el, hogy a csapattal
kapcsolatos friss hírekről a jövőben a
www.handballnse.co.cc internetes honlapon akár napi rendszerességgel tájékozódhatnak a drukkerek.

SAKK
Egyelőre a hetedik
és a kilencedik helyen
Váltakozó sikerrel zárták a sakkozók
a 2009-es esztendő utolsó bajnoki fellépéseit. Az NB II Tóth László csoportban
szereplő együttesünk előbb Kisújszálláson próbált szerencsét, ám mindössze
2,5 pontot tudott szerezni. Az egyedüli
győztes parti Molnár Tibor nevéhez fűződik, miközben Pinczés Gyula, Baranyai Antal és Lovas Péter remizett.
A bajnokság 4. fordulójában Mezőberény csapatának vendéglátójaként aztán már sokkal jobban ment. A végeredmény 7,5–4,5 lett ide. Csapatunkból Kósa Péter, Kun Imre, Sándor Imre,
Lovas Péter és Dudics Zoltán állhatott
fel győztesen a partiját követően, míg
Nagy Tibor, Magi Tibor, Molnár Tibor,
Pinczés Gyula és Vass László döntetlent
játszott. Ezzel a mieink négy játéknapot
követően 20 ponttal a 7. helyen várhatják
a folytatást a 12 csapatos mezőnyben.
Az NB II-esekkel ellentétben még
csak három fordulón vannak túl a megyei bajnokságban szereplő együttesek,
így a Nádudvar II is. A mieink sajnos a
harmadik mérkőzésüket is elveszítették,
ezúttal a Derecske vendégeként maradtak alul 8–2 arányban. Ezzel 8,5 ponttal
jelenleg a 9. helyen áll a társaság.
Cikkek és fotó: Faragó László

TEREMFOCI
2009–2010 Nádudvar
Tabella, 5. forduló után
1. JOKER
2. TRIPL.EX
3. KITE ZRT.
4. NO N.A.M.E
5. N.S.H.E.
6. SANTOS
7. HAVEROK
8. HIDROSZT 99.

5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
3
3
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1 24–13 12
1 23–15 12
1 15–12 12
2 27–15 9
2 20–13 9
4 22–25 3
4 15–26 3
5 13–40 0
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Az Ady Endre Általános Művelődési Központ programjaiból

MOZI
Január 22-23. péntek, szombat 19 óra
PÁROS MELLÉKHATÁS
Színes, szinkronizált amerikai
filmvígjáték.
Szereplők: Vince Vaughn,
Jason Bateman, John Favreau.
(Korhatár: 12 év alatt
szülői felügyelet!)

Január 20-án (szerdán) 17.30 órától a
Városi Könyvtárban Dr. Bakó Endre
irodalomtörténésszel beszélget Erdei
Sándor újságíró Nádudvar és környéke irodalmi hagyományairól.
Január 22-én (pénteken) 17 órától Vencsellei István fotóművész Tér-KépIdő Trianon évtizedei című fotókiállítását megnyitja Filep Tibor újságíró.
Január 23-án (szombaton) 8-tól 16
óráig és 24-én (vasárnap) 8-tól 14
óráig a Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesületének szervezésében galambok, papagájok, baromfik és prémes állatok bemutatója.
Január 30-án (szombaton) 10-12 óráig
Játék-Tár-Ház. Agyagozás. A belépés díjtalan!
Január 27-én (szerdán) 18 órától dr.
Püski Levente a Debreceni Egyetem
Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék tanszékvezetőjének
előadása Trianon és a magyar társadalom címmel. A belépés díjtalan!

Vince Vaughn
Február 5-6. péntek, szombat 19 óra
ARTHUR: MALTAZÁR
BOSSZÚJA
Színes, szinkronizált francia családi
rajzfilm
(Korhatár ***)
16. kedd, 19 óra
ALKONYAT-ÚJHOLD
Színes, amerikai kalandfilm
Szereplők: Kristen Stewaert, Robert
Pattinson, Taylor Lautner
(Korhatár: 12 év alatt
szülői felügyelet!)
Jegyár: 400 Ft

Vízkereszt népi hagyományaiból
Vízkereszt a karácsonyi ünnepkör
zárása, és a farsangi időszak kezdete.
Az egyik legrégibb egyházi ünnep, a 4.
századig Jézus születésnapját és az évkezdetet is ezen a napon ünnepelték.
Az egyház ezen a napon emlékezik
meg a napkeleti bölcsekről, Gáspárról,
Menyhértről és Boldizsárról, akik a Jézus születésekor megjelent betlehemi

csillagot követve, uralkodónak kijáró
tisztelettel hódoltak a gyermek és édesanyja, Mária előtt, valamint Jézus megkeresztelkedéséről. A keleti egyházban
a Jézus érintésétől megszentült Jordán
emlékezetére a folyók megkeresztelése
is szokásban volt. A görög, bolgár és a
szerb papok pompás körmenet élén vonultak a folyó partjára, s ott a szertartás

részeként fából vagy jégből faragott keresztet vetettek a vízbe, amit aztán edzett testű hívek egymással versengve
halásztak ki.
E naptól kezdve szenteli a vizet a keleti egyház, a középkortól pedig a nyugati egyház is. A víz megkereszteléséből, megszenteléséből ered a magyar
vízkereszt elnevezés. A liturgikus vízszentelést vízkereszt vigíliáján (január
5.) végezték a templomban, de haza is
hordták meghinteni vele a házat, a gonosz szellemek ellen. Ezen kívül hittek
gyógyító hatásában, mely mindenféle
betegségre jó volt, de használták a mezőgazdaság és állattartás területein is.
A víz és tömjén megszenteléséből keletkezett a házszentelés szokása, amely
viszont már a háromkirályok tiszteletéhez kapcsolódik. Vízkereszt egyházi
jelképe, a sugárzó, arany betlehemi csillag is összekapcsolja a nap két szent
eseményét.
Az ünnephez számtalan népszokás is
kapcsolódik.
Népszokások

Házszentelő ,,menet” Székelyföldön – felvételünk illusztráció

Régebben otthon a szenteltvízzel
megitatták az állatokat, hogy ne legyenek az év folyamán betegek, vagy az
emberek magukra locsolták, betegségek
vagy rontás ellen. Egyes helyeken a ház
földjét is meglocsolták, hogy áldás legyen a házon.

Amatőr pingpong
bajnokság
– másodjára
Január 30-án,
szombaton 9 órától zajlik az amatőr pingpong bajnokság a Tegyünk
Nádudvarért
Egyesület és az
Ady Endre Művelődési Központ szervezésében. Nevezni
a verseny napjáig lehet név és születési
idő megadásával a művelődési központ
portáján. A versenyt egyéni, páros, női,
férfi, felnőtt és gyermek kategóriákban
rendezzük meg. A nevezési díj 300 forint személyenként, a pénzt a nevezéskor kell befizetni. A vetélkedés legjobbjait értékes díjakkal jutalmazzuk.
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