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Munkahelyteremtő
szolgáltatóház nyílt
A „Nádudvari info-kommunikációs központ kialakítása” címmel megvalósult projekt átadó
ünnepségére gyűltek össze az
érintettek április 1-jén a Rákóczi
Ferenc utca 2 szám alatti új szolgáltató házban. Az ETI-LA Kft.
sikeresen pályázott a Nemzeti
Diverzifikációs Program mikrovállalkozás-fejlesztési kiírására,
melynek keretében 19 millió 230
ezer forint támogatást nyert el; ez
az elszámolható költségek 60
százaléka. Az iroda széles szolgáltatási palettával várja a betérőket: irodai és turisztikai szolgáltatások, képzések szervezése
mellett hamarosan helyi termékértékesítési hálózat is kialakul –
a nádudvari call-center működtetésével egyetemben. Tervezik kis
létszámú képzések beindítását is,
az igényekhez mérten – vázolta
Varga Lajosné ügyvezető.
A korábban üzlethelyiségként
működő épület teljes külső és
belső felújításon esett át, infokommunikációs eszközökre, bútorokra, berendezésekre 4,3 millió forintot fordítottak. A beruházás két új munkahelyet teremtett.
Szöveg és fotó:
Marján László

Ára: 99 Ft

Nádudvari termékek
párizsi szakkiállításon
Minőség, megbízhatóság, tradíció.
Ebben a szellemben fejleszti és gyártja
termékeit a Nádudvari Élelmiszer Kft.
kollektívája.
Február 19. és 27. között nagy sikerrel képviselte megyénket a 48. Nemzetközi Mezőgazdasági Szakkiállításon
Párizsban. Magyarország – így Nádudvar is – először vett részt önálló standdal a 35 ország 120 kiállítója között. A
180 négyzetméter területű magyar kiállítóhelyen több mint 300 terméket mutattak be, köztük a nádudvari termékcsaládot. (E termékcsalád tagjairól –
nádudvari túró, körített túrók, nádudvari
teavaj –, a magyar piacon elért sikerei-

ről tavalyi lapszámainkban többször tudósítottunk.).
A párizsi kiállítás sikereiről Volosinovszki János, a társaság ügyvezetője
így nyilatkozott: „Termékeink kimagasló minőségi és csomagolási színvonalát bizonyítja a kóstoltatáson tapasztalt folyamatos érdeklődés és az azt
követő vásárlások is. A párizsi tapasztalatok megerősítettek bennünket abban, hogy jó irányban haladunk, hiszen
egyik legfontosabb célunk olyan magas
színvonalú értéket képviselő magyar
élelmiszeripari termékek előállítása,
melyek alapot adhatnak a nemzetközi
piacra való lépéshez.”

Hitelgondok fóruma
Sok helyi lakos kereste meg a városvezetést az elmúlt hónapokban, hogy
próbáljanak segíteni a megemelkedett
törlesztő részletek miatt keletkezett hitelgondjaikon. A problémákat orvoslandó Beke Imre polgármester szervezett egy hitelfórumot a legnagyobb
hazai kereskedelmi bank szakembereinek meghívásával. A március 18-i, művelődési házbeli tanácsadáson megjelentek előbb általánosságban kaptak
tájékoztatást a lehetséges teendőkről,
majd az egyéni gondokat próbálták kezelni.

A hetedik éve Nádudvaron élő, négyfős
Csegezi-család márciusban tette le
az állampolgársági esküt a helyi
polgármesteri hivatalban.
Meghatottan hallgatták nemzetünk
Himnuszát, amely először szólt nekik
magyar állampolgárként
(Folytatás a 3. oldalon)

Lapterjesztés
új formában
Tájékoztatjuk a kedves olvasókat, hogy márciustól megváltozott az újság terjesztésének
formája.

A fórumot Beke Imre polgármester
kezdeményezte (Fotó: Marján László)

Iskolába készülnek

Az eddigi lapterjesztőknek –
kereskedőknek, intézményeknek
– megköszönjük önzetlen újságárusítási tevékenységüket. Ezen
túl kizárólag a Magyar Posta terjesztésében lehet megvásárolni a
Nádudvari Híreket. A lap ára változatlanul 99 Ft.
Felkínáljuk az előfizetés lehetőségét, az előfizetés időtartama
csak egy teljes naptári év lehet.
Előfizetés nélkül a postai hírlapárusnál és minden postásnál
lapszámonként is megvásárolható az újság. Bízunk benne,
hogy a lapterjesztés most kialakuló, új formájában még több olvasóhoz eljut az önkormányzat
helyi lapja.
Szerkesztőség

Ősztől iskolás leszek (Fotó: Varga Ildikó)

Az információs központ
várja ügyfeleit

A Kövy Sándor Általános Iskola
idén először „Iskolaérlelő” néven foglalkozássorozatot indított a leendő elsősöknek és szüleiknek azzal a céllal,
hogy megkönnyítsék az ismerkedést,
oldják az iskolával szemben kialakult
esetleges szorongásukat a kicsiknek.
Négy csoportban, különböző jellegű játékos feladatokat kaptak a már „félig iskolás” csemeték. Az első foglalkozás

előtt megtörtént a beiratkozás. Mindössze 86 elsőst írtak be. A nevelési tanácsadó még soha ilyen sok iskolás
korú gyermeknek nem javasolta, hogy
maradjon még egy évig óvodában. A
tervek szerint négy első osztály indul.
Nagy volt az érdeklődés az iskolaotthonos oktatási forma iránt, de a napközis
és a félnapos oktatást is igényelték a
szülők.
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Arnóth Sándor (1960-2011)
emlékezete
A március 15-i
ünnepségünkön
beszédet mondott, gratulált a
kitüntetetteknek,
és váltottunk néhány szót. Akkor
nem gondoltam,
hogy ez lesz az
utolsó kézfogásunk, az utolsó emlékem róla. A kézfogás még alig hűlt ki, amikor sokunk
számára jött a sokkoló, az első percekben hihetetlen tragédia híre. Parlamenti
munkájából hazafelé tartva 2011. március 16-án közúti baleset vétlen áldozataként elhunyt Arnóth Sándor, választókörzetünk országgyűlési képviselője, a
Sárréti Kistérségi Társulás elnöke.
Értelmetlen halál. A halál mindig értelmetlen, ha számunkra kedves, fiatal,
tettre kész vagy szeretetre méltó embert
veszítünk el. Ilyen értelmetlen és értelmezhetetlen módon távozott körünkből
saját hibáján kívül, ereje teljében, tele
tervekkel, élet és embertársai valamint
a Sárrét iránti szeretetével Arnóth Sándor. Szívósan, kitartóan haladt céljai

megvalósítása felé. Tanáremberből, múzeumigazgatóból vált térségünk meghatározó személyiségévé, majd az országos politika szereplőjévé. Tanár
mivoltát soha nem feledve, legjobb tudása szerint képviselte a neki bizalmat
szavazó polgárok érdekeit. Ha kellett,
kilincselt, ha kellett, vitázott, ha kellett,
hangját felemelve bizonyította igazát,
illetve természetesen arra is volt példa,
hogy elfogadta ellenfelei érveit. Fogadóóráin, meghallgatásain, a választóival
való találkozásokon figyelmesen hallgatott, tanácsot, segítséget adott, vagy
magasabb fórumra vitte az aktuális
problémát.
Alaposan, körültekintően dolgozott,
nem ismert lehetetlent, de elismerte azt
is, ha akadályba ütközött. Egy szál virággal, mélységes döbbenettel és szomorúsággal búcsúztunk egy harcedzett
sárréti embertől, aki karizmatikus egyéniségével, céltudatosságával, hatalmas
munkabírásával – a szó eredeti értelmében – életét áldozta térségünk fejlődéséért. Őrizzük meg emlékét, nyugodjék békében!
Dr. Sutus Lenke
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Új tudnivalók az utazási utalványokról
Január 1-jétől szigorodtak az utazási
utalvány kiállításának szabályai. A Vhr.
11. § (3) bekezdésében az utalványok kiállítására és a szolgáltatás igénybevételének leigazolására „jogosultság” helyett a
jogszabály „kötelezettséget” ír elő. Ennek
betartása érdekében az U.T.K.20. számú
Utazási utalványok kiállításával kapcsolatban a következőképpen kell eljárni.
A háziorvos valamint a házi gyermekorvos az általa járóbeteg-szakellátásra, fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra, illetve orvosszakértői vizsgálatra beutalt biztosítottak részére köteles kiállítani az utazási utalványt a beutalással egyidejűleg. A fogorvos
szakkonzílium céljából köteles kiadni az
utazási utalványt szintén a beutaláskor. A
háziorvos nem adhatja ki az utalványt: a
szakellátó intézmény továbbutalására vagy
visszarendelésére, szanatóriumi ellátásra,
gyógyászati ellátásra (pl. gyógyfürdő igénybevételére), gyógyászati segédeszköz kiszolgálására, MRI, DSA, CT, PET-CT
vizsgálatokra, szülészeti ellátás keretébe
tartozó genetikai tanácsadásra.
Szigorodott a jogszabály abban a tekintetben is, hogy a Vhr. 11. § (4) bekezdése szerint az utalvány utólagos kiállítása
esetén a kérelmet el kell utasítani, ezért az
adott orvos által beutalt, folyamatos kezelésben részesülő betegeket szíveskedjenek
oly’ módon ellátni utazási utalvánnyal,
hogy ne kerüljön sor visszamenőleges leigazolásra.
Az utazási költségtérítés akkor jár, ha

a beutalás olyan egészségügyi szolgáltatóhoz történik, amely a biztosított területi
ellátására kötelezett, vagy a lakóhelyéhez
közelebb esik, illetve amennyiben az
előző intézmények szakmai indokok alapján nem alkalmasak a beteg ellátására,
úgy a biztosított lakóhelyéhez legközelebb eső, a progresszivitás elvének megfelelő egészségügyi szolgáltatóhoz.
Az utazási utalványok kiadásánál valamennyi orvos köteles a jogszabályok alapján eljárni.
Javasolt a betegek figyelemfelkeltő tájékoztatása arról, hogy a szakellátás orvosa által történt vizsgálat, kezelés és
visszarendelés esetén a szakellátó intézményben kérjék az utazási utalvány kiállítását. Ugyanis a vizsgálat, vagy kezelés
napján a szakellátó intézményben kiadott
és egyúttal a megjelenés leigazolásával ellátott utalványra jogszerűen kifizethető az
utazási költségtérítés.
Fell kell hívni a betegek figyelmét arra,
hogy az igényérvényesítésre nyitva álló
időtartam az utalványon igazolt valamennyi utazás tekintetében az utolsó igazolt utazás időpontjától számított hat hónap, ezért a hosszabb várakozási idejű
ellátásokra (pl. MRI, CT, szanatórium)
történő beutalással egyidőben kiállított
utalványok több hónap múlva is felhasználhatók. Fentiek miatt a kontrollvizsgálatokra történő visszarendeléssel egyidőben szintén kiadható az utazási utalvány.

S. L.

A képviselő-testület döntéseiről
A képviselő-testület március 31-én tartotta rendkívüli ülését. Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz
és csatorna díjairól szóló rendelet módosítását. Április elejétől a következő víz- és csatornadíjak lépnek
életbe a szolgáltató kezdeményezésére.
2011. évi díjak
Ivóvíz
253 Ft/m3
Csatorna szolgáltatás díja
226 Ft/m3
Vízterhelési díj
7 Ft/m3
E témához kapcsolódva a testület a Cívisvíz Kft. tájékoztatóját tárgyalta a 2008. október 1-jétől 2010.
december 31-ig végzett munkáról. A koncessziós
szerződésben vállalt kötelezettségeket időarányosan
52% ban teljesítette a Cívisvíz. Az elmaradás oka a
2010. évi átlagon felüli esős időjárás és az ivóvízminőség-javító program csúszása volt. A tájékoztatót a
testület nem fogadta el.
A testület a Hámán Kató, Nyíl, Petőfi, Maros, Ságvári utcák belvízelvezető rendszerének felújítására elnyert pályázat kapcsán az ajánlattételi felhívást elfogadta. A minél gyorsabb kivitelezés érdekében a
közbeszerzési törvény adta lehetőséggel élve 6 céget
„hívott meg” ajánlattételre az önkormányzat. Ha minden a tervek szerint alakul, április 29-én a kivitelezési
szerződések megkötését követően kezdődhet el a
munka.
A képviselők módosításokkal elfogadták az önkormányzat 2011–14-es évek közötti gazdasági (ciklus)
programját, amely a következő időszakra a pénzügyi,
gazdasági lehetőségek függvényében meghatározza
azokat a teendőket, prioritásokat, melyek megvalósítását elsődleges feladatnak tartanak.
A testület elfogadta a hulladékgazdálkodásról szóló
rendelet módosítását. A lakossági szemétdíjak 2010.
évhez képest nem emelkedtek. A közületek díjai a következők szerint alakulnak. A díj változása április
1-jétől lépett hatályba.
2011. évi közületi hulladékszállítási díjak
Edényzet
Nettó egységár
(Ft/darab/ürítés)
110 literes gyűjtőtartály
380 Ft
120 literes gyűjtőtartály
396 Ft

240 literes gyűjtőtartály
787 Ft
770 literes gyűjtőtartály
2750 Ft
1100 literes gyűjtőtartály
4389 Ft
A testület tárgyalta és elfogadta a köztemetőről és
a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítását. Elfogadta, hogy az inflációval emelkedjenek a kegyeleti
szolgáltatás árai. A temetkezési díjak április 1-jétől a
következők:
Sírhelydíjak
Kétszemélyes kripta sírhelye
62 480 Ft
Háromszemélyes kripta sírhelye
83 308 Ft
Rátemetéses sírhely (90 cm széles)
16 660 Ft
Családi sírhely (180 cm széles)
64 560 Ft
Mellétemetéses sírhely (160 cm széles)
24 992 Ft
Kegyeleti emlékhely
38 532 Ft
Urna sírhely
18 748 Ft
Urnahely
9 960 Ft
Újra megváltási díjtételek
Kétszemélyes kripta sírhelye (60 év után)144 872 Ft
Háromszemélyes kripta (60 év után)
168 092 Ft
Sírhely (25 év után)
19 904 Ft
Családi sírhely (2. temetéstől számított
25 év után)
130 496 Ft
Urna fülke (10 év után)
9 960 Ft
Urnasírhely (25 év után)
35 248 Ft
Kegyeleti emlékhely (25 év után)
110 592 Ft
Temető fenntartási hozzájárulás
2 540 Ft
A díjak az áfát nem tartalmazzák.
A testület elfogadta a szociális rendelet módosítását. Meghatározták a bérpótló juttatás folyósításának
feltételeit. A méltányossági ápolási díj július 31-el
megszűnik.
A testület elfogadta a hivatali helyiségen kívüli és
a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezése
szabályairól és díjairól szóló rendeletet. A rendelet értelmében a díjszabást a névadókra és a jubileumi eseményekre is alkalmazni kell. A már bejelentkezetteknek nem kell megfizetniük ezt a díjat.
Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli –
a jegyző által kijelölt helyiségben történő házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén
fizetendő díj 18 000 Ft

Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben történő házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díj 6000 Ft
A testület a prémiumévek program miatt módosította a 2011. évi költségvetési rendelet bevételi főösszegét 569 000 Ft-tal, amelyet a központi költségvetés utalt át az önkormányzatnak.
A képviselők megvitatták és módosításokkal elfogadták az önkormányzat települési esélyegyenlőségi
helyzetelemzését és programját.
A testület elfogadta a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítását.
A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a
Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, amely a jogszabályi változások miatti aktualizálás illetve az időközben bekövetkezett személyi változások Dr. Arnóth Sándor
elhalálozása, Bodó Sándor megyei közgyűlés elnökének megválasztása miatt szükséges.
A képviselők az önkormányzat tulajdonában levő
illetve fenntartásában levő helyiségek bérletére vonatkozó szabályzatot módosításokkal elfogadták.
Juhász Sándor képviselőt az önkormányzat képviselőjének választotta meg a Nádudvar Város Művelődéséért és Sportjáért Alapítvány kuratóriumába.
Dr. Sós Csaba

Kinek jár
szemétdíj-mentesség?
A hulladékgazdálkodási rendelet március 31-i
módosításával a képviselők elfogadták, hogy
mentesüljön a szemétdíj megfizetése alól az a 80.
életévét betöltött egyedülálló és egyedülélő személy, aki lakásfenntartási támogatásra nem jogosult. A mentességet kérelemre állapítja meg a
Polgármesteri hivatal, a kérelmet az 1. sz irodában lehet átvenni. A jogosultat visszamenőleg
2011. január első napjáig vagy a jogosultság
megszerzését követő hónap 1. napjától illeti meg.
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Nekik szólt
a Himnusz
(Folytatás az 1. oldalról)
Csegezi Jenő, a családfő jól működő
autószerelő műhelyt vezetett Romániában, Székelykocsárdon, a több mint kétezer lakosú Fehér megyei községben.
2002-ben keresztapja hívó szavára –
vállalkozása felszámolása mellett – Budapestre ment dolgozni. Az autópályaépítkezésekből vette ki részét, az M3-as
Polgár környéki szakaszán munkálkodtak, mikor nádudvari kollégái invitálására, az akkor még Székelyföldön lakó
családtagjaival együtt ellátogattak kisvárosunkba. A feleség, Hilda szerint
kedves helyi embereket és egy élhető
települést ismertek meg, amely annyira
megtetszett mindannyiuknak, hogy
pontosan hét esztendővel ezelőtt, 2004.
április 14-én költöztek a Petőfi utcai
házba, ahol máig boldogan élnek. Igaz,
Jenő most meg a romániai autósztrádaépítéseknél dolgozik, de hétvégente
mindig hazajön.
Lányuk a most hatodikos, 12 éves
Zsófia már itt kezdhette az általános iskolát, sőt pár hónapig az óvodában is
szokhatta a helyi légkört. Jó tanuló, angol tagozatos osztályba jár. A már Nádudvarra született legkisebb Csegezi, Lacika 3 évesen kiscsoportos a Vadvirág
óvodában. Mindkét gyermeknek jobb,
hogy Magyarországon élnek, habár
„odakinn” sem bántotta őket senki, de
ott nem nagyon indulnak már magyar
nyelvű osztályok a kevés jelentkező miatt.
Míg a legtöbb helyen szinte gépiesen
történik az állampolgári eskü letétele, itt
megadták a módját: Nagy Ferencné
anyakönyvvezető és a ceremóniát levezető Beke Imre polgármester gondoskodtak a meghitt hangulatról, amely hatására nem csak a négy eskütevő,
hanem a szép számban megjelent családtagok is elérzékenyültek.
Marján lászló

Szemétség!
Megörültünk az elmúlt hetekben,
hogy megújultak a város szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek gyűjtőedényei.
Ám a művelődési ház tövében lévők
alig néhány napot éltek meg. Valakik a
hétvégi „igényes” szórakozásuk szerves
részének tekintették, hogy felgyújtsák a
szeméttárolókat. Inkább az agyukban
gyúlhatott volna fényesség, hogy kazánház mellett ez a „móka” nem veszélytelen, ja, meg bűncselekmény is.
Ám mindenek felett szemétség!
Szöveg és fotó: Marján László
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Petőfit szavaltak Szalárdon
A jó testvérvárosi kapcsolathoz illően a Beke Imre polgármester vezette
nádudvari küldöttség is tiszteletét tette
a harmadik ízben megrendezett Petőfi
Sándor szavalóversenyen, a március
15-ét követő hétvége szombatján a romániai Szalárdon. A szabadságharc költőjének verseit a helyi és környékbeli,
3-8. osztályos általános iskolások vitték

színpadra ünnepi műsor keretében a
Szalárdi János Egyesület szervezésében, Kőrösi Mária egyesületi elnök műsorvezetése mellett. A nap mottójaként
többen – köztük a helyi polgármester,
Nagy Miklós és Beke Imre – az összetartozás erejét említették.
Szöveg és fotó: Marján László

Beke Imre köszönti a szalárdiakat, mellette Kőrösi Mária egyesületi elnök

Időközi választás
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Arnóth Sándor
képviselő úr tragikus halálesete miatt az Országos Választási Bizottság
Hajdú-Bihar Megye 6. számú országgyűlési egyéni választó kerületében az időközi országgyűlési választás első fordulóját 2011. június
5. napjára, második fordulóját 2011.
június 19. napjára tűzte ki.
A választással kapcsolatban
a tudnivalókat a következőkben
összegzem:
1. A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt és az ajánló
szelvényeket 2011. április 18. és április 21. között postai úton kapják
meg a választópolgárok.
2. A névjegyzék 2011. április 20tól 2011. április 24-ig közszemlére
lesz téve a helyi okmányirodában.
3. A névjegyzékből való kihagyás, vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2011. április 20-tól 2011.
április 24-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani a Helyi Választási
Iroda vezetőjénél.
4. A külképviseleti névjegyzékbe
való felvételét a választópolgár
(amennyiben külföldön kíván szavazni) 2011. május 13-án 16.00
óráig kérheti a Helyi Választási
Iroda vezetőjétől.
5. Igazolást kizárólag a 6-os országgyűlési választókerülethez tartozó településekre lehet kérni a választás első és második fordulójára
személyesen, vagy meghatalmazott
útján legkésőbb 2011. június 3-án
16.00 óráig.
6. A névjegyzék ismételten megtekinthető 2011. június 3-án 16.00

óráig, illetve második forduló esetén
2011. június 17-én 16.00 óráig a helyi okmányirodában.
7. A Szavazatszámláló Bizottságokba a megbízott tagokat a választó kerületben jelöltet ajánló szervezetek, illetőleg a független jelöltek
legkésőbb 2011. május 20-án 16.00
óráig jelenthetik be.
8. Választási kampányt folytatni
2011. június 5-én 00.00 órától 19.00
óráig, illetőleg 2011. június 19-én
00.00 órától 19.00 óráig tilos.
9. A plakátot az aki elhelyezte,
vagy akinek érdekében elhelyezték
2011. július 19-ig köteles eltávolítani.
10. Jelöltet ajánlani legkésőbb
2011. május 6.-án 16,00 óráig lehet
a Püspökladányi OEVK-i Választási
Bizottságnál.
11. A választás első fordulójában
a külképviseleteken 2011. május 29én helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra
között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken ahol az időeltolódás
a Közép-Európai időhöz képest egy,
vagy két óra, a helyi idő szerinti 6.00
óra és a Közép-Európai idő szerinti
19.00 óra között lehet szavazni. Az
amerikai kontinensen létesített külképviseleteken május 28-án helyi
idő szerint 6.00 és 19.00 óra között
lehet szavazni.
12. A választás második fordulójában a külképviseleten 2011. június
19-én 6.00 és 19.00 óra között lehet
szavazni. Az amerikai kontinensen
kijelölt külképviseleten 2011. június
18-án helyi idő szerint 6.00 és 19.00
óra között lehet szavazni.
Kalmár Erzsébet
HVI vezető

KÉPVISELŐINK

Kovács Zsolt
A tavaly őszi
választási kampány során részletes programomat, önéletrajzomat minden
háztartásba eljuttattam, ezért
a magam bemutatásának ismétlése helyett inkább néhány kiemelt gondolatnak szánom az itt rendelkezésre álló
helyet.
Mindenek előtt köszönöm azokat a
szavazatokat, melyekkel az egyoldalú
hazug, mocskolódó, lejárató kampány
ellenére is kifejezték bizalmukat irányomban arra vonatkozóan, hogy a lakosság érdekeit képviseljem a városi
önkormányzatnál. Külön köszönöm a
nekem segítő emberek önkéntes munkáját. A személyem melletti kiállást azzal tudom meghálálni, hogy a továbbiakban is ki fogok állni az igazság
mellett minden esetben.
Meglátásom szerint a nádudvari emberek életének javulásához elsősorban
több hitre van szükség. Hinni, hogy lehet jobb, és hinni abban, hogy miként
lehet jobb az élet minden nádudvari ember számára.
Az információ hatalom. Jó döntéseket hozni csak a valóság ismerete alapján lehet. Rosszul tájékoztatva, félrevezetve – aligha. Ezért szeretném, ha
olyan intézkedések születnének, melyek segítségével a lakosság megfelelően átláthatná az önkormányzat működését. A problémák megoldásnak első
feltétele, hogy be kell látni azokat. Az
eltitkolás helyett őszintén és nyíltan.
A lakosság nem jelentéktelen része
alapvető egészségügyi és szociális
problémákkal küzd, alultáplált, fázik.
Ezekre a gondokra kellene érdemi megoldást találni, és nem ésszerűtlenül költeni a közpénzt.
A Református Egyház évi több tízmillió forinttal támogatná a nádudvari
embereket. Nem szabadna elutasítani a
segítő kezet. Főleg most, amikor az eladósodott önkormányzat már nem nagyon fog újabb hiteleket kapni. Nem fogom megszavazni, hogy az általános
iskolában kötelezővé tegyék minden
gyerek számára a cigány tananyagot. Az
egyház oktatásba való beszállásával
emelkedne az oktatás színvonala és az
ingyenes egyházi oktatással megspórolt
pénzből fontos dolgokra futná. Pl. le lehetne csökkenteni a kukadíjakat a korábbi szintre.
Képviselőként ezután sem fogok a
lakossági közmű és egyéb díjak emelését célzó javaslatot tenni, és az ilyen irányú javaslatokat megszavazni sem fogom.
Nádudvar hírnevét öregbíteni igyekszem azáltal, hogy a Szülőföldünk térképei című vándorkiállításommal járom a településeket. Eddig 14 helyen
került sor megnyitóra, pl. városi ünnepség keretében augusztus 20-án Hajdúdorogon, a Magyar Kultúra Napján
Hajdúhadház városában és március
15-én Ebesen.

4

Nádudvari Hírek

Gólya, gólya,
gilice
Tavaly nyáron többször jeleztük a
Hortobágyi Nemzeti Parknak, hogy
Nádudvaron a gólyafészektartók állapota nem megfelelő, nem stabil a következő költési időszakra. Találtunk
olyat, ami leszakadt, a tartóvasak meghajoltak, a fészek is félrebillent, nagy
veszélyt jelenthetett volna az emberek
számára, ha leborul.
Idén márciusban a nemzeti park
munkatársai és az e-on csoport dolgozói kérésünket figyelembe véve több
helyen felújították a fészektartókat, ahol
nem volt, oda raktak ki, komfortossá
téve gólyáink életét, s nem utolsó sorban biztonságossá téve a fészek alatti
közlekedés lehetőségét mindenki számára.
Ezúton kérünk minden segíteni szándékozó embert: ha beteg, sérült gólyát
találnak, jelezzék a Hortobágyi Nemzeti
Parknak az alábbi internetes honlapon:
www.hnp.hu
Kispálné Ani
és Bekéné Lovász Andi

Hálás köszönet
A Nádudvari Nagycsaládosok
Egyesülete köszönetet szeretne
mondani a gyerekek és felnőttek
nevében egyaránt a 2010-es évi
nagylelkű segítségért az alábbi fő
támogatóinknak.
● Gyermeknapi rendezvényünket városunk önkormányzatának
valamint a Református Egyháznak
a támogatásával valósíthattuk meg.
● A NAGISZ Zrt.-nek és az
önkormányzatnak köszönhetően
gyönyörű budapesti kiránduláson
vehettünk részt.
● A NAGISZ Zrt. támogatása
segített bennünket abban, hogy
megrendezhessük az óévbúcsúztató családi rendezvényünket.
Reményeink szerint továbbra is
sikeresen tudunk együttműködni!
Tisztelettel:
A Nádudvari Nagycsaládosok
Egyesülete

Mozgásszervi
betegek
figyelmébe!
Ortopéd gyógycipő kiírása, méretvétele, gyógyászati segédeszközök díjtalan felírása ortopéd
szakorvos által helyben történik.
Helye: Ady Endre Művelődési
Központ, május 2-án 15 órától.
Érdeklődni a Mozgáskorlátozottak fogadó óráján lehet, szerdai
napokon 13 órától vagy telefonon
a 06-20/621-7345-ös illetve a 0630/4692-461.
Apagyi Györgyné
rehabilitációs csoportvezető

2011. április

Iskolai versenyeredmények
A Tégláson megrendezett Babszem
Jankó mesemondó-versenyen Czina
Eszter 2.c osztályos tanuló különdíjat
kapott. Eszter a „Mesél a Sárrét” népmesemondó versenyen I. helyezést ért
el (tanítója: Molnár Ilona). A nagyrábéi
„Képzelet varázspálca” versmondó-versenyen Szathmári Benedek 3.c osztályos tanuló a III. helyen végzett (tanítója Végh Ildikó). A Nemzetközi
Kenguru Matematikaverseny megyei
fordulóján Fejes Iván 4.b osztályos tanuló VII. helyezést ért el (tanítója Katona Judit).
Az Általános Iskolások Országos Tanulmányi Versenyének (OÁTV) megyei
fordulóján német nyelvből Burkovits
Dóra 7.b a II. helyen, osztálytársa, Szaniszló Franciska a III. helyen végzett. A
Litterátum Országos Német Versenyen
Burkovits Dóra XI. helyezést ért el. A
Langwest nyelviskola országos német
versenyén Hegedüs Krisztina 6.b az V.
helyen, Burkovits Dóra 7.b a IX. helyen
végzett (tanáruk Cziberéné Nagy Katalin).
A Kyokushin Karate Diákolimpia
országos döntőjén Cseh Bernadett 8.e
III. helyezést, Bodnár József 6.c II. helyezést ért el (edzőjük Nagy Tibor).

Tóth Tamás a
debreceni Matt
Körverseny
sakkversenyen
I. helyezést ért
el.
A Kézilabda
Diákolimpia
megyei döntőjén a nádudvari
csapat III. helyezést ért el. A
csapat tagjai:
Darányi Renáta
Czina Eszter
(Fotó: Hassó Adrienn) 6.b, Virág Kitti
5.c, Nemes Nikolett 7.b, Nemes Nóra 5.b, Kardos Judit 6.e, Bíró Petra 5.c, Csontos Barbara
5.d, Bonczás Flóra 5.a, Zelízi Fanni 5.a,
Hajzer Klaudia 5.b.
A III. Kiss Bálint Kézilabda Utánpótlás Kupán II. helyen végzett csapat
tagjai: Virág Kitti 5.c, Sallai Patrícia
4.c, Sallai Réka 4.c, Nagy Viktória 4.e,
Nemes Nóra 5.b, Hajzer Klaudia 5.b,
Bonczás Flóra 5.a, Zelízi Fanni 5.a,
Csontos Barbara 5.d, Bíró Petra 5.c,
Kardos Judit 6.e (edzőjük Vida Gergő).
Varga Ildikó

Ficánka-közgyülés
Éves közgyűlését március 12-én
tartotta meg a Nádudvari Ficánka
Kiemelkedően Közhasznú Egyesület.
Az elmúlt egy év kiemelten fontos
szerepet töltött be mindannyiunk számára: több rendezvényre kérték fel
egyesületünket, programokat szerveztünk más civil szervezetekkel karöltve – nem kis meglepetésekkel
gyerekeknek, szülőknek, nagyszülőknek.
A vezetés változatlan maradt; elnök
Bekéné Lovász Andrea, elnökhelyettes
Bíróné Nagy Katalin, titkár Nagyné Bakonyi Andrea Melinda. A jelen levők
egyhangúlag elfogadták, hogy 2011-től
minden új tag belépéskor az egész éves
tagdíjat (1200 forintot) befizeti egy öszszegben.
A közgyűlés meghatározta az ez évi
költségvetési tervezetet. Továbbra is érvényes, hogy az az egyesületi tag, aki
nem tesz érdemleges dolgokat az egyesület javára, nem tartja be az egyesület
alapszabályát, annak a vezetőség meg-

szünteti tagsági viszonyát! Kéjük, ha a
tagok személyes adatai változnak, azt
jelezzék a vezetőségnek. Az elkövetkezendő hónapokban is szívesen eleget teszünk felkéréseknek, számíthatnak ránk
civil szervezetek, egyesületek, alapítványok stb.
Az elmúlt év bebizonyította, hogy
kreatív, céltudatos, segítőkész, precíz,
fegyelmezett, felelősségtudattal bíró
nagy csapat vagyunk. Ha embertársunkon kellett segíteni, az elsők között voltunk, ezzel is jelezve, hogy nekünk
minden ember fontos, jóban, rosszban
kiállunk egymásért. Az egyesület vezetősége a közgyűlés végén elismerő oklevélben részesített 25 felnőttet, 15 kisgyermeket a 2010. évben nyújtott
példamutató munkájáért.
Várjuk továbbra is nagy szeretettel
az új tagokat, az egyesület vezetői minden embernek jó egészséget és töretlen
sikereket kívánnak!
Bekéné Lovász Andrea
elnök

Szépkorúak farsangja
Farsangi mulatságot rendezett a helyi Őszirózsa Nyugdíjasklub február
24-én. Ezen részt vettek és színvonalas
műsort adtak a földesi, a kabai és a hajdúszoboszlói klub tagjai is. Műsoraikat
köszönik a szervezők, jó volt látni az
összetartozást és a szeretet megnyilvánulásait. Befejezésként a vendéglátók a
„Betyárok a hortobágyi csárdában”
című zenés-táncos színdarabot adtak
elő 20 szépkorú közreműködésével, korabeli ruhákba öltözve (képünkön).
Az előadásokat vacsora, majd tánc és
tombolasorsolás követte. A vidám mulatságról éjfél felé, jókedvűen tértek
haza a résztvevők.
Nagy Józsefné
kultúrvezető

„Kopogtat”
az allergia
Alig múlt el az influenzás-meghűléses időszak, már is új kihívással kell
– főleg az allergiásoknak – szembenézniük.
A természet ébredésével a korán
nyíló fák közül a mogyoró, az éger és a
barkás fák pollenjeivel találkozunk az
év első pollenszezonjában. Az áprilistól
júniusig tartó ún. fűpollen-időszak már
tartósabb és súlyosabb tüneteket is
okoz. A harmadik, legsúlyosabb időszak a gyomnövény parlagfű szezonja
augusztustól késő őszig tart. A parlagfűvel az egész ország nagymértékben
fertőzött, irtására történnek kísérletek,
de a mai napig nem megoldott. A szezonális allergiákon kívül az egész éven
át tartó allergiák száma is ugrásszerűen
megemelkedett. Ebbe a csoportba a házi
poratka, toll, állati szőrök és a penészgomba tartozik.
A felsorolt allergének hatására légzőszervi tünetek jelentkeznek, így tüszszögés, orrfolyás, orrviszketés és dugulás valamint szemtünetek. Fáradtság és
a koncentráló képesség csökkenése is
megjelenhet a fenti fő tünetek mellett.
A hatékony gyógymódhoz a tüneti kezelésen kívül fontos a kivizsgálás, azaz
megállapítani, hogy mely allergén felelős a tünetekért. A kivizsgálás során a
kórtörténet felvételén és a fizikális vizsgálaton kívül bőrtesztet, légzésfunkciós
vizsgálatot is végeznek, illetve szükség
lehet az allergén-specifikus antitest
vérből való kimutatására is. A bőrteszt
csak tünetmentesen, pollenmentes időszakon kívül 3-60 éves kor között végezhető.
A kezelés legegyszerűbb és leghatásosabb módja, ha kerüljük az allergéneket. Ez sok esetben nem kivitelezhető,
de fontos, hogy a gyógyszeres kezelést
lehetőleg a tünetek megjelenése előtt
1-2 héttel hamarabb kezdjük el. Hasznos életmódbeli tanács, hogy naponta
többször történjen kézmosás, esténként
hajöblítés, ne aludjon és ne utazzon nyitott ablaknál az allergiás, pollencsúcs
idején minél kevesebb időt töltsön a
szabadban, utcai ruhában ne menjen be
a hálószobába.
A háziporatka-érzékeny betegeknek
érdemes az alábbi néhány tanácsot
megszívlelni. Pár változtatást érdemes
elvégezni a lakásban, főleg a hálószobában: a szőnyegeket, kárpitozott bútorokat, tollpárnákat eltávolítani. A rendszeres porszívózás mellett a nedves
takarítás, portalanítás ajánlott, a gyakori
szellőzetés mellett fontos a megfelelő
páratartalom biztosítása.
Dr. Sutus Lenke

Névpontosítás
A Nádudvari Hírek márciusi
számában a 7. oldalon a Beszél az
emberről, ahogyan beszél című
írásban rosszul jelent meg az
egyik gyermeknek a neve; a név
helyesen: Kovács Kincső Csenge.
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A kicsik a környezetért
Az Angyalkert Gyermekház és Családi Napközi kis delegációja március
11-én vehette át ajándékát a TVG Petőfi
úti irodájában, amelyet a ,,Karácsony
Nádudvaron" környezetszépítő versenyben elért eredményéért érdemeltek ki!
(A versenyben három helyezettet díjaztak, köztük sorrendet nem állítottak fel.)
Fontosnak tartjuk, hogy a felnövekvő generációk is igényesek legyenek környezetükre, óvják, védjék, szépítsék, becsüljék azt! A gyerekek különösen fogékonyak. Ha már egészen fiatalon megtapasztalhatják, akár a szelektív hulladékgyűjtést, akár a környezetünk rendben tartását, gondozását,
akkor később is igényük lesz arra, és
nem lesz kérdéses a szelektálás! Mindamellett úgy lehet igazán hatékony a
környezettudatosságra való nevelés, ha
a külső világ tevékeny megismerésével
párosul!
Az Angyalkert Gyermekház és Családi Napközi összefogva a Nádudvari
Ficánka K. K. Egyesülettel és a Nádudvari Nagycsaládosok Egyesületével

egyedülálló kezdeményezéssel kereste
meg a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft.-t. Az állatkerti örökbe
fogadások mintájára, a városban először felvállalta egy virágágyás gondozását! Sokat hallani, hogy elégedetlenek az emberek a városképpel, túl sok
az egynyári! A három szervezet együttműködve kívánja gondozni a kijelölt területet. Célunk, hogy az összetartott
családok között szerveződő kapcsolatokat fenntartsuk, gyermekeinknek példát
mutassunk! Ha pedig kinőttük a területet, és tisztességgel felneveltük, akkor
már most van elképzelésünk, hogy melyik legyen a következő!
Az Angyalkertben március 28.-április 4-ig szelektív hetet szervezünk.
Téma: szelektív hulladékgyűjtésre való
nevelés játékos formában. Kiemelt
program: március 31-én a hulladékgyűjtő sziget meglátogatása. Indulás 9
órakor. Várunk minden 1-4 éves gyerkőcöt! Ha van mit kidobnod, ne hagyd
otthon!
Tóth Ilona Márta

A környezetszépítő verseny győztesei

Fazekas tábor gyereknek, felnőttnek
Július 3-tól 10-ig fazekas tábor lesz
Nádudvaron, helyszíne: Fazekas István
fazekas népi iparművész Fő út 64. sz.
alatti műhelye. A tábor résztvevői elkészített termékeiket mázazhatják, vésett,
rátétes technikával, vagy sikálással díszíthetik. A kerámiákat elektromos kemencében égetjük ki, illetve – a Nádudvarra jellemző fekete edényeket –
hagyományos, fatüzelésű kemencében.
A táborozók tudásuktól függően
egyénre szabott foglalkoztatásban részesülnek. A munka mellett szervezett
szabadidős tevékenységre is lehetőség
lesz, megismerhetik Nádudvart és környezetünk népművészetét. A részvételi

díj – étkezés és szállás nélkül – felnőtt
résztvevőnek 20 500 Ft, 14 éves kor
alattiaknak 12 300 Ft. Ami a szállás és
étkezés lehetőségeit, költségeit illeti, az
a cél, hogy a részvétel díja barátságos
árfekvésű legyen.
Komoly elhatározás, részvételi szándék esetén kérjük, hogy a www.fazekastabor.neobase.hu honlap ,,Kapcsolat, elérhetőség" menüpontjában feltüntetett telefonszámon (fazekas tábor)
legkésőbb május 22-ig érdeklődjön, ezután e-mail-en űrlapot küldünk. Az űrlapot kitöltve, visszaküldve részvételi
szándékát elfogadottnak tekintjük.
Fazekas István, fazekas
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Bűnelkövetőket keres
a rendőrség
Nádudvaron az elmúlt bő egy hónap (február 28. és március 23. között) tíz bűncselekmény történt: egy
súlyos testi sértés, egy önbíráskodás,
egy magánlaksértés, egy kiskorú elhelyezésének megváltoztatása, egy
zaklatás és öt lopás. A bűncselekmények többségét a vagyon elleniek,
azon belül is a lopások teszik ki.
Ismeretlen elkövető a kerítést kivágva bement az Elepi úton található
egyik kft. telephelyére, s onnan szivattyút, villanymotort és akkumulátorokat tulajdonított el.
Március 2-án 11 óra után egy helyi
lakos a Kossuth téri üzletközpontban
lévő sportboltból valamint a cipő és ruhaüzletből 28 970 Ft értékben különböző termékeket tulajdonított el.
Március 4-én 10 és 13:30 óra között
ismeretlen elkövető a Fő utcán lévő általános iskola egyik öltözőszekrényéből
egy NOKIA 5230 típusú mobiltelefont
tulajdonított el.
Március 6-án ismeretlen elkövető a
Fő utcai Fészek sörözőben egy őrizetlenül hagyott táskát a benne lévő értékekkel együtt eltulajdonított.
Március 11-én 7:30 és 14 óra között
a Kövy Sándor Általános Iskola előtti
kerékpártárolóból ismeretlen elkövető
egy lezárt állapotban leállított kerékpárt
tulajdonított el.
Március 19-re virradóan ismeretlen
elkövető a Hajdú utca egyik ingatlana
vaslemez kerítésének egy részét levágta
és elvitte.
Kérem a lakosságot, hogy aki az eseményekkel kapcsolatban érdemleges információval bír, hívja a körzeti megbízottakat, polgárőröket vagy a
rendőrkapitányság ügyeletét az alábbi
telefonszámokon:
Szőllősi József r.zls
körzeti megbízott 06 30/382-6578
Szabó László r. ftőrm
körzeti megbízott
Nádudvar Rendőrőrs
06 54/480-225 vagy
+36/30-382-6614
Rendőrkapitányság Ügyelete
06 52/558-510 vagy 107, illetve 112
ingyenesen hívható kapcsolási számok.

Új beruházás a Polyductnál
Közel egy éve költözött a Polyduct
Zrt. fémszerelő brigádja új, püspökladányi telephelyre. A cégprofil bővülése ill.
a megrendelések növekedése egyre nagyobb feladatot rótt a fémes brigádra, az
itthoni műhely kezdett kicsivé válni. Az
EU-komfortos, télen is jól fűthető új
üzemcsarnokban szívesen és jókedvvel
dolgozik az áttelepült hatfős brigád. Tágas munkaterület, az előzőnél jobb munkakörülmények és munkafeltételek, korszerű és ízlésesen berendezett kiszolgáló
helyiségek teremtik meg a dolgozók jó
közérzetét. Pályázaton több hasznos gépet, pl. szemcseszóró berendezést, csőhajlító gépet, kompresszort és hengerlő
gépeket sikerült beszerezni.
S. L.

Ne váljunk áldozattá!
Táskájára mindig vigyázzon, rövid időre se hagyja őrizetlenül!
Szórakozóhelyre csak olyan tárgyakat, okmányokat és annyi értéket
vigyen magával, amire feltétlenül
szüksége van.
Iskolába és szabadidős tevékenység helyszínére csak olyan tárgyakat
vigyen, amire feltétlenül szüksége
van. Értéktárgyait zárja öltözőszekrénybe vagy adja át a foglalkozást
vezetőnek, tanárnak.
Legyen óvatos a közterületen is!
Pénztárcáját, mobiltelefonját és
egyéb értékeit ne tartsa mások számára látható és elérhető helyen! A
táskáját, annak zsebeit zipzárazza
vagy gombolja össze, a pénztárcát
ne a vásárolt áruk tetején tartsa, tömegközlekedési eszközökön és forgalmas helyeken különösen figyeljen, a táskáját tartsa az ölében!
Kerékpárt csak megbízható személytől vásároljon, ne utcai árustól,
italboltban és annak környékén. Legyen gyanús, ha túl olcsón kínálják,
s tegyen azonnal bejelentést a rendőrségre! A bűncselekményből származó tárgy vásárlója is bűncselekményt – orgazdaság, bűnpártolás –
követ el. Ha tolvajtól vásárol, ezzel
ösztönzi a lopásokat, s lehet, hogy
legközelebb Önt lopják meg!
Ha gyanús körülményt (lassan
haladó, esetleg kivilágítatlan jármű,
házakba bekopogtatók, bekérezkedők, házról házra járók, árut olcsón
megvételre kínálók, gyanús zajok,
kutyaugatás, stb.) észlel, ne késlekedjen, jegyezze fel a részleteket
(például a rendszámot) és tegyen
azonnal bejelentést a fenti telefonszámok valamelyikére, akár neve elhallgatásával is, mert csak így, közösen szoríthatjuk vissza a bűncselekményeket a lakókörnyezetében.
Dr. Gali Sándor r. alezredes
mb. kapitányságvezető
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Kézilabda NB II.: csapataink
az alsóházban folytatják
Férfi és női csapatunk is a rájátszás alsó házában folytathatja az idei pontvadászatot, ez
mindkét együttes esetében az
alapszakasz utolsó fordulójában
dőlt el.

Baranyai Sándor és felesége

Gyerekkorától
a gépek érdeklik
Baranyai Sándor egyáltalán
nem vágyik a közszereplésre, most
is csak hosszas unszolásra vállalta
a szereplést rovatunkban. Pedig
sok mondanivalója lenne, amit
azonban szűk társaságban, családi
körben beszélnek meg.

pedig állattartással foglalkoznak.
Ezek így együttesen biztosítják azt,
hogy egész évben legyen munka a
cégnél. Az állandó, folyamatos
munka a talpon maradásuk feltétele.
A gépparkot is a piaci kereslet alapján állították össze.

Felesége, Zsom Erika jóval nyitottabb, vállalkozásuk ügyintézése is
inkább az ő feladata.

Van utánpótlás

Több lábon állni
A városszerte sokak által ismert
Baranyai Sándor már gyerekkorában
magába szívta a gépzsír szagát, gépkezelő édesapja mellett volt alkalma
közelebbről megismerkedni a különféle járművekkel, alkatrészeikkel.
Ám mégis húsipari tanulmányokat
folytatott, s ebben a szakmában is
kezdett dolgozni fiatalon. Majd őstermelőként átnyergelt a mezőgazdaságra. Ezüst-, majd aranykalászos
gazdaként 2002-ben indították be a
családi gazdaságot, megalapították a
METESZ Kft.-t, ahol azóta is dolgoznak. Manapság már húsz – egy
kivételével – nádudvari kolléga segíti a munkájukat, a három pilléren
álló vállalkozásban. Egyrészt növényt termesztenek, másrészt mezőgazdasági bérmunkát végeznek helyben és a környéken, harmadrészt

A Baranyai családban már most
látszik, hogy idővel lesz kire hagynia a vállalkozást a 47 éves családfőnek, hiszen a három gyermek legidősebbike, az egy szem fiú, Sándor
(vagy ahogyan a családban hívják:
Saci), középiskolai tanulmányait
Karcagon végezte, most pedig végzős mezőgazdasági mérnök hallgató
a Debreceni Egyetemen, s már évek
óta sokat segít édesapjának a munkában. A lánygyermekek közül a 20
éves Zsanett Hajdúszoboszlón a közgazdasági szakközépiskolában végzett, jelenleg andragógus hallgató
szintén Debrecenben. Kitti a legkisebb, 12 éves és hatodikos az általános iskolában, s mazsorettezik.
(Baranyai Sándor a Helyi Hólabdát Nagy Sándorné Baranyai Anikónak, a Nagy ABC vezetőjének adja
tovább.)
Szöveg és fotó: Marján László
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A hölgyek a Hajdúböszörmény
ellen csak egy döntetlent értek el,
s mivel a felsőházi folytatáshoz
legalább háromgólos győzelem
kellett volna, így maradt az alsóház, azaz legjobb esetben is a 6.
helyet szerezheti meg az idén
Vida Gergő alakulata. A rájátszást
két győzelemmel kezdő társaságnak erre minden esélye meg is
van.
– Kiváló, közönségszórakoztató mérkőzésen igazságos döntetlen született a Hajdúböszörmény ellen – tekintett vissza az
összecsapásokra Vida Gergő
edző. – Védekezésünk nem tudott
felnőni a támadásunk mellé, hiányzott az a kis plusz, amely a
mérkőzés megnyeréséhez kellett
volna. Örömteli volt látni a sok
nézőt, akik szurkoltak és összefogtak egy nemes cél érdekében.
Ózdon osztálynyi különbség volt
a két csapat között a mi javunkra.
Védekezésben rengeteget ütköztünk, nem hagytunk rést a falunkban, miközben az átlövéseiket a
kapusunk rendre hatástalanította,
s ezekből pedig gyors indításgólokat szereztünk. A Jászberény elleni hazai mérkőzés kedvezőtlen
előjelekkel indult: két alapjátékosunkat is nélkülözni kellett betegség miatt. Ezúton is jobbulást kívánunk Zoványi Szilvinek és
Beke Csillának. Utánpótlásunk
erejét jelzi, hogy ennek ellenére is
magabiztosan nyertünk a harcias
vendégek ellen. Bosszantó volt
ugyanakkor a kihagyott ziccereink száma, amelyeket ki kell javítanunk a következő mérkőzésekre
– értékelt Vida Gergő.
A férfiak az alapszakasz utolsó
körében a DKSE II. vendégeként
vereséggel búcsúztak az alapszakasztól. A rájátszásra vitt pontok
ismeretében hatalmas harc vár a
társaságra a bennmaradás kiharcolásáért.
– A DKSE II. tulajdonképpen
az NB I/B-s csapattal állt fel ellenünk – kezdte a hátrahagyott
meccsek elemzését Kovács Ferenc edző. – Az első félidőben
még csak-csak tudtuk tartani magunkat, ám már ekkor is látszott a
két csapat közötti különbség, ami
a végére ki is domborodott. Újfa-

luban sajnos semmi nem jött öszsze a számunkra, érthetetlen módon leblokkolt a csapat, így esélyünk sem volt egy jó eredmény
elérésére. Ez egy ilyen nap volt. A
Szoboszló elleni hazai rangadón
aztán végre megmutattuk, hogyan
is tudunk egységesen, igazi csapatként küzdeni. Mindenki hozzátette a maga részét a sikerhez,
igazi csapatgyőzelmet arattunk.
Ezúton is köszönjük a nézők lelkes biztatását – értékelte a társaság teljesítményét Kovács Ferenc.
Legvégül megjegyzésként említjük meg, hogy a rájátszás alsóházának az utolsó három helyezettje
esik ki a bajnokságból, így férfi
csapatunk jelenleg kieső helyen
áll.
Eredmények
Nők
Nádudvar–Hajdúböszörmény
32–32 (16–15). Ld.: Szilágyi Mónika 11, Faragó Fanni 6, Erdei
Alíz 5. (Ifi: 34–38). Ózd–Nádudvar 24–33 (10–17). Ld.: Beke
Csilla 7, Faragó Fanni 6, Szilágyi
Mónika 5. (Ifi: 12–28). Nádudvar–Jászberény 26–22 (12–13).
Ld.: Faragó Fanni 7, Szőnyi Dorina 7, Szilágyi Mónika 6. (Ifi:
33–30).
Férfiak
Debreceni KSE II.–Nádudvar
37–21 (14–12). Ld.: Horváth Imre
9, Ifj. Rásó Tibor 5. (Ifi: 30–26).
Berettyó MSE–Nádudvar 36–23
(16–10). Ld.: Horváth Imre 8,
Szabó Gyula 5. (Ifi: 27–25). Nádudvar–Hajdúszoboszló 21–16 (98). Ld.: Horváth Imre 7, Ifj. Rásó
Tibor 5. (Ifi: 29–26).
A bajnokság alsó házának
állása
Nők
1. Nádudvar
2. Derecske
3. Jászberény
4. Ózd
5. Füzesabony

10
10
11
11
10

8
7
4
2
1

1
2
0
2
3

1
1
7
7
6

314-248
313-251
266-291
283-327
246-305

17
16
8
6
5

3
3
6
5
6

287-271
274-281
288-293
253-263
302-296

13
13
9
9
8

Férfiak
1. Berettyó MSE
2. Nyíregyháza II.
3. Hajdúszoboszló
4. Nádudvar
5. Mezőtúr

11
10
11
10
10

5
6
4
4
4

3
1
1
1
0
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Megverték a magyar bajnoki címvédőt!

Üres
az íjász-kassza

Szépen csillogott a lányok nyakában az érem
Egyre figyelemre méltóbb eredményeket érnek el a legkisebb kézilabdás lányok, akik Kövy DSE néven
versenyezve immár országos viadalon is letették a névjegyüket: megverték a korosztályos magyar bajnokot!
Több szép siker fűződött az elmúlt
hónapban Vida Gergő tanítványai nevéhez. Közülük a 2000-ben született társaság a Debreceni Sportiskolásokat is
megelőzve megnyerte a megyei gyermekbajnokságot, s készülhet az országos

folytatásra. Az 1999-es csapat – amely
tulajdonképpen a 2000-es gárda java három 1999-es születésű lánnyal kiegészülve – március utolsó hétvégéjén bravúros teljesítménnyel második helyen
végzett egy kétnapos országos tornán.
Ezt Szentesen rendezték meg 3. Kiss Bálint Utánpótlás Kupa néven. A mieink
korosztályában kilenc csapat vett részt.
A csoportmeccsek során az első ellenfél
a tavalyi korosztályos magyar bajnok(!)
Óbudai KSI volt. A nagyképű fővárosiakat alaposan megleckéztették lányaink,
s végül 15–13-ra nyertek. Ezt követően

a Hódmezővásárhelyt 15–10-re, a Békéscsabát 18–9-re(!) győzték le. Ezzel
megszerezték a csoportgyőzelmet, s bejutottak a döntőbe. Az ellenfél a másik
ágról bejutott Angyalföldi SI, a Vasas
utánpótlás csapata volt. Ezt a csatát 24–
19-re végül a fővárosiak nyerték meg,
ám az ezüstérem így is nagyon szépen
csillogott a lányok nyakában. S hogy
mennyire terjed a kis csapat jó híre? A
szentesi tornán ott sem volt a Fradi, ennek ellenére néhány nappal később már
ők is invitálták egy villámtornára a Vidacsapatot.

Veszélybe került Kiss Zsigmond további sikeres sportpályafutása, a hazai és nemzetközi sikerekkel büszkélkedő nádudvari
íjász anyagi gondokkal küzd.
– Az idei edzőtáborok, a felkészülési versenyek, valamint a néhány héttel ezelőtti Európa-bajnokság kétszázezer forintba
kerültek, és ezzel sajnos kimerült
a versenyzésemet fedező kassza –
árulta el a válogatott kerettag
sportoló. – Nem panaszkodni akarok, hiszen az emberek szeretnek,
szurkolnak nekem, és támogatnak
is, ami nagyon jól esik. Csak a
tényt szerettem volna megosztani
mindazokkal, akik figyelemmel
kísérik az eredményeimet. Merthogy sokan vannak. Sőt vannak,
akik a versenyeimre is eljönnek
drukkolni. Így volt ez a már említett budapesti teremíjász Európabajnokságon is, ahol a hangos
szurkolásnak is köszönhetően az
előkelő 8. helyet sikerült megszereznem, míg a versennyel párhuzamosan lebonyolított Magyar
Bajnokságon az 5. helyen végeztem. S bár érmet ekkor nem sikerült szereznem, ám egy héttel később fájdalomdíjként megnyertem
a szabadtéri Keleti Régiós-bajnokságot Debrecenben. Sajnos a
jövőt illetően nagyon pesszimista
vagyok. Ősszel világbajnokság
lesz Ausztriában, s addig a válogatott edzőtáborozásai mellett számos országos versenyen is rajthoz
kellene állnom, ám mindez jelenleg nagyon kétséges – kesergett
Kiss Zsigmond, aki elárulta, hogy
akár különböző idénymunkák elvállalásával is megpróbálja előteremteni a versenyzéséhez szükséges pénz.

Futball: hazai fiaskó után idegenbeli diadal
Az ősszel megszerzett 14 ponttal, a
10. helyről rajtolva kezdhette meg a
tavaszi pontgyűjtést városunk futballcsapata a megyei II. osztályú bajnokságban.
Sajnos azonban a szezonnyitó meccs
igencsak keserűre sikeredett, hiszen az
5. helyezett Hajdúhadház alaposan keresztülhúzta a mieink pontszerzési számítását. Már a félidőben is a vendégek
vezettek 2–1-re, s az előnyük a lefújásra
tovább duzzadt, így a vége 5–2 lett oda.
Csapatunk mindkét találatát Nagy II.
Sándor szerezte. Ráadásul az ifi csapatunk is kikapott 2–1-re. – Idény eleji
formát mutattunk, nem tudtuk felvenni
a játék ritmusát, miközben a vendégek
jól használták ki a szellős védekezésünkből adódó lehetőségeiket. A győ-

zelmük megérdemelt volt, bár a gólarányt túlzottnak tartom – tekintett viszsza az összecsapásra Szkupi Tibor edző.
A második tavaszi játéknapon, a 12. helyezett Egyek vendégeként aztán sikerült kiköszörülni a csorbát. Mindvégig
fegyelmezett, taktikus játékkal Tőzsér
Tamás két találatával 2–1-re nyertek a
fiúk. – Motivációban, akaratban és játékban is felülmúltuk a hazaiakat, az
eredmény az egyekiekre nézve volt hízelgő, a helyzetek alapján nagyobb arányú is lehetett volna a sikerünk – elemezte játékukat Szkupi Tibor. S mivel
az ifisták is begyűjtötték a három pontot (0–1), így elmondható, hogy kiválóan sikerült az egyeki túra. Ezzel csapatunk a 15. forduló után a 9. helyet
foglalja el a tabellán. Végül egy meglepő hír: Mikepércs csapata váratlanul

visszalépett a bajnokságtól, ezért az
együttes hátralévő mérkőzésein a 3 bajnoki pontot 3-0-ás gólkülönbséggel az
ellenfelek megkapják.
A Megye II. állása
1. Józsa SE
15
2. Monostorpályi
15
3. Nyírábrány
15
4. Hajdúdorog
15
5. Hajdúhadház
15
6. Nyíracsád
15
7. Görbeháza
15
8. Vámospércs
15
9. Nádudvar
15
10. Fülöp
15
11. Józsai SZTSE
15
12. Egyek
15
13. Sáránd
15
14. Mikepércs visszalépett

12
11
10
8
8
7
5
5
5
4
4
2
1

1
2
3
4
3
2
5
3
2
3
1
2
0

2
2
2
3
4
6
5
7
8
8
10
11
14

47-16
51-18
44-21
34-18
35-17
33-31
28-37
25-30
29-36
28-34
25-49
16-45
16-56

37
35
33
28
27
23
20
18
17
15
12
8
3

Két fronton az Akarat SK hölgykoszorúja
Két fronton kezdte meg a tavaszi
szezont az Akarat SK hölgykoszorúja.
A megyei pontvadászat mellett a Szenior Magyar Bajnokság küzdelmei is
megkezdődtek az együttes számára. A
megyei sorozatot két hazai meccsel
kezdte a társaság. Előbb a Hajdúszo-

boszlótól 24–17-re, majd a listavezető
Debreceni SC-SI fiataljaitól 41–18-ra
kapott ki csapatunk. A szenior bajnokság első játéknapján Tökölön lépett pályára a Rásó-alakulat.
A mieink három meccset játszottak.
Eredmények: Szigetszentmiklós–Nád-

udvar 17–7, Nádudvar–Alsózsolca
4-18, GG Senoriták Balatonszemes–
Nádudvar 14-5.
A szenior-bajnokság második játéknapjára június 4-én, Dabason kerül sor,
ahol további két összecsapás vár a társaságra.

SAKK

Feketén-fehéren
Vereséget szenvedett idei első
fellépésén NB II-es sakk-csapatunk, amely a Karcag vendégeként
7,5–4,5 arányban kapott ki. A mieink közül Antós Zoltán, Vass
László, Czina Péter és Tóth Tamás
nyert, Pinczés Gyula remizett. Ezzel együttesünk a 7. fordulót követően 27,5 ponttal a sereghajtó
helyen áll. Sajnos a megyei csapatbajnokságban sem megy sokkal jobban.
Eredmények: Nádudvar II.–
Hajdúböszörmény II. 4,5–5,5.
D. Betű SE–Nádudvar II. 7–3.
Nádudvar II.–P.MÁV 4–6, Hajdúszoboszló SSE–Nádudvar II.
8,5–1,5. Nádudvar II.–Hajdúszoboszlói Sakkiskola 3–7. Megyei
csapatunk a 9. játéknap után a 9.
helyen áll.
Szöveg és fotó:
Faragó László
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HÚSVÉT ELŐTT

A reménység ünnepe

Újra Labdagála !
Június 25-én, szombaton újra megrendezzük, immár negyedik alkalommal a Jótékonysági Labdagálát. Ismét
meghirdetjük a teremlabdarúgó és a kézilabda bajnokságot, amelyre várjuk a
csapatok jelentkezését mindkét sportágban. Nevezni április 30-ig lehet az
Akarat Sportkör honlapjáról letöltött
nevezési lapon, melyet a Polgármesteri
Hivatal 1-es szobájában kell leadni (nevezési lap itt is kérhető). A nevezési díj
20 000 forint csapatonként.
A Labdagála részletes programjáról
a Nádudvari Hírek következő számaiban, az Akarat Sportkör honlapján és
plakátokon számolunk be.
A Szervezők

A művelődési központ
programjaiból
Április 16-án, (szombaton) 17 órátólFehér Rózsa Népdalkör 10 éves jubileumi műsora.
Április 19-én, (kedden) 18 órától Világjárók előadássorozat. Dr. Pécskay
Zoltán előadása. Antarktisz. (A belépés ingyenes!). A következő előadás,
a Kamilla fesztiválon: El Camino.
Április 20-án, (szerdán) FÖLD NAPJA
2011. Élő Föld – élőkép alkotása az
ÁMK előtti téren.
17 óra 30-tól Öko-mozi: Mikrokozmosz – Füvek népe. A legérdekesebb
lények itt élnek közöttünk, csak le
kell hajolnunk, hogy meglássuk
őket! Vetítés a színházteremben.
Május 14-15 (szombat-vasárnap).
Gyermek Agykontroll Tanfolyam 814 éveseknek.
Szeretné, ha gyermeke:
– nyugodtabb lenne?
– hatékonyabban, több kedvvel tanulna?
Ismerje meg az agykontroll nyújtotta
lehetőségeket!
Április 20-án, (szerdán) 17:30 órától
Ingyenes Gyermek Agykontroll ismertető előadás.
Április 22-én, (pénteken) 10-12 óráig
Húsvéti Játék-Tár-Ház. Téma: tojásfestés, tojástartó és húsvéti koszorú
készítése. A tojásfestéshez, kérjük
tojást hozzanak magukkal!
Májusi beharangozó….
Május 16-22. Kamilla fesztivál. Boldogság? Természetesen! Kiállítás
Szegedi Katalin meseillusztrációiból, előadások, nádudvari kétpróba,
dr. Csikai Erzsébet és V. Kulcsár Ildikó a Nők Lapjától.
Május 29-én (vasárnap). Sárkányos
gyermeknap vidámpark, lovag- és királylányavatás, Süsü a sárkány! Szeretettel várunk mindenkit!

Egy ősi orosz hagyomány szerint a
keresztények húsvét reggelén kivonultak
a temetőbe a szeretteikhez, örömteli
hangulatban elénekelték az ünnephez
kapcsolódó dalaikat, elmondták imáikat, majd hangos nevetésbe kezdtek, s
közben boldogan kérdezgették egymást:
„Feltámadt az Úr?”, melyre rögtön érkezett is a meggyőződéses válasz: „Valóban feltámadt!” S tették ezt addig,
amíg szívből jövő kacagásuktól ki nem
csordult a könny a szemükből.
Kinevették a halált, mely Krisztus
feltámadása által bizonyítottan legyőzetett. Szinte minden népnél számtalan
szokás kötődik a húsvéthoz még a kereszténységet megelőző időkből, hiszen
a tavaszt, a természet újjáéledését évezredekkel ezelőtt is megünnepelték. Bulgáriában például ilyenkor tojásbirkózást tartanak, amelynek lényege, hogy
akinek a legtöbb tojást sikerül összetörnie, az lesz a legegészségesebb az esztendőben. Az első piros tojással megdörzsölgetik a gyerekek arcát, hogy
egészségesek legyenek, de egy a veteményesbe is kerül, hogy megvédje azt a
jégveréstől. Nálunk a nagyhét forgatókönyve évszázadok óta ugyanaz: a pénteki szigorú böjtöt követően, a nagyszombat esti feltámadásig a lányok,
asszonyok hímes tojásokat készítenek
(mely az élet, az újjászületés, a termékenység szimbóluma), sonkát főznek,
melyet a körmenet utáni vacsorán tálalnak a családnak. Hétfő pedig a locsolkodásé, illetve ajándékozásé. Elsőként a XIII. században egyébként a
macedónok ünnepelték festett tojások-

kal a húsvétot, s e szokást a Közel-Keletről visszatérő keresztes lovagok terjesztették el Európában.
A közelgő ünnep kapcsán sok mindenen elgondolkozik az emberfia. A hagyományok és értékrendek elporlásának idejét éljük, s bátran kijelenthetjük,
hogy e kedvezőtlen folyamatot a kereskedelmi televíziózás beindítása jelentős
mértékben felgyorsította. A mai fiatalok
nagy részének alig vagy egyáltalán
nincs fogalma arról, hogy mit is ünneplünk húsvétkor, viszont a VV4-ben folyó
eseménytelen eseményekből naprakészek az információik. Míg a tradíciókat
őrző és ápoló hívők ilyenkor – a világ
minden részén – a Messiás feltámadásának ünnepét várják, addig mások
(több millió magyar televíziónéző!) az
önként vállalt luxusbörtön-létet alkohol
nélkül elviselni képtelen hiszterika, Éva,
és a hasonlóan minősíthetetlen életvitelű, bevallottan a testéből élő, bizarr
pornófilmekből ismert Gigi „vérre menőnek” beharangozott párbajára készülnek. No comment. Téma lezárva.
Visszakanyarodva az eredeti témához
azt gondolom, hogy a ma emberének
egyetlen lehetősége a hit újrafelfedezése. Erre a húsvét, mint a remény ünnepe, kiváló alkalmat kínál. A krisztusi
energiákban merítkezve újjáteremthetjük önmagunkat és feltöltődhetünk. De
csak akkor, ha a saját életünket éljük, s
nem másokét figyeljük. S ha hisszük Jézus halála előtti (az utolsó vacsorán elhangzott) utolsó, illetve feltámadását
követő első mondatát: „Ne féljetek!”
Hassó Adrienn

2011. április

MOZI
Április 19. kedd, 19 óra
CSAK SZEXRE KELLESZ
Színes, szinkronizált amerikai
romantikus vígjáték.
Szereplők:
Natalie Portman, Ashton Kutcher,
Cary Elwes, Kevin Kline.
Emma és Adam ősrégi barátok, akik
egy reggel majdnem mindent
elrontanak azzal, hogy lefekszenek
egymással. A barátságuk megóvása
érdekében egyezséget kötnek, mely
szerint a kapcsolatuk kötöttségek
nélküli, de egymásba szeretniük
nem szabad…
(Korhatár:
12 év alatt szülői felügyelet!)
22. péntek, 19 óra
A LÁNY, AKI A TŰZZEL
JÁTSZIK
Színes, svéd-dán-német krimi.
Szereplők:
Noomi Rapace, Michel NyQvist,
Lena Endre.
Tényfeltáró riport megjelentetésére
készül a kérlelhetetlen
szókimondásáról ismert folyóirat,
a Millennium. Hogyan kerülnek
Svédországba a prostitúcióra
kényszerített fiatal külföldi lányok?
Kik a futtatók?
(Korhatár:
16 év alatt szülői felügyelet!)
29. péntek, 19 óra
BOSZORKÁNYVADÁSZAT
Színes, feliratos,
amerikai
sci-fi thriller.
Szereplők:
Nicolas Cage,
Ron Perlman,
Claire Foy.
Amikor Behman és
Claire Foy
(Fotó: Internet) Felson az évekig tartó
háborúzás után
hazatérnek, észreveszik, hogy
szülőföldjükön gyilkos pusztítást
végzett a pestis.
Az egyházi vezetőknek meggyőződésük,
hogy a járványért
egy boszorkánysággal vádolt lány
a felelős. Emiatt arra utasítják a két
férfit, hogy a furcsa lányt vigyék egy
elhagyatott kolostorba,
ahol a szerzetesek egy ősi szertartás
segítségével leveszik majd az átkát
a vidékről.
(Korhatár:
16 év alatt szülői felügyelet!)
Jegyár: 400 Ft
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