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

ennek révén a város értékeit növelő,
maradandó eredményeket értek el.
Pro Urbe Emlékérem évente legfeljebb kettő adományozható.
Az elismerések odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására
a képviselő-testület előkészítő bizottságot jelöl ki, amelynek tagjait – a város köztiszteletben álló polgárai, különböző intézmények, egyesületek,
érdekközösségek, stb. képviselői közül – név szerint kérik fel javaslattételre. Az előkészítő bizottság a javaslatát a közvéleményt is figyelembe
véve alakítja ki.
Ezúton kérjük a város lakóit, segítsék a bizottság és a képviselő-testület
munkáját azzal, hogy a március 15-i
nemzeti ünnepen átadásra kerülő
Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem elismerésekben részesülő személyekre javaslatot tesznek. Ajánlásaikat írásban küldhetik el vagy lezárt
borítékban zárt urnába helyezhetik el
a Polgármesteri Hivatal 1. számú irodájában, a városi elismerések odaítélését előkészítő bizottságnak címezve,
február 25-én 12 óráig.
A Kövy Sándor-díj a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb
időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerését szolgálja.
Odaítéléséről a jelöltek szakmaterületét érintő testületek szakmai közvéleményének figyelembevételével dönt
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi valamint az Oktatási-, Kulturális,Sport és
Idegenforgalmi Bizottság.

Az idén négy nádudvari „jó tanuló, jó sportoló” általános iskolást és két
gimnáziumi tanulót jutalmaztak elismerő oklevéllel és kupával Debrecenben
a Megyeházán. Czina Ferenc, Kiss Viktória, Burkovits Dóra, Czibere Fanni
(képünkön) a Kövy Sándor Általános Iskola tanulói; Szabó Dániel és
Kiss Rebeka a hajdúszoboszló Hőgyes Endre Gimnáziumba járnak
(7 oldal)

Ára: 99 Ft

Búcsú Nádudvari Nagy Jánostól
Életének 89. évében elhunyt Nádudvari Nagy János népi író, akit január 25-én temettek el református
szertartás szerint.

Hét verseskönyv szerzőjét, a népi
irodalom ápolóját és gazdagítóját sokan kísérték el utolsó földi útjára. (5.
oldal)

János bácsi elköszönt. ,,Már a Mennybe vágynék, a szép másvilágba;
Ahol fő törvény még Jézus igazsága” (részlet egyik legutolsó verséből)

Gazdagodott a Kövy
A Kövy Sándor Általános Iskola
kilencszáz tanulójából több mint hatszázhetvenen használhatják napi
rendszerességgel az újonnan kapott
számítógépeket és programokat.
Az intézmény diákjainak 56 százaléka hátrányos helyzetű, így számukra a korszerű számítástechnikai

eszközök csak az iskolában érhetők
el. Az iskola ehhez a fejlesztéshez a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Programnak köszönhetően ingyenesen jutott hozzá, az új eszközállomány összértéke csaknem 43 millió forint (42 948 556 forint).
/3. oldal.

A diákok szeretik a segítő taneszközöket (Fotó: Varga Ildikó)
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Nádudvari Hírek

Fogjunk össze egy nemes célért!
A defibrillátor sok infarktusos beteg életét meghosszabbíthatná
Tisztelt Nádudvariak! A „Mindent
a családért” Nádudvari Nagycsaládosok Egyesülete és a Tegyünk Nádudvarért Egyesület közösen gyűjtést
kezdeményeztek – Beke Imre polgármester úr védnökségével –, egy újraélesztő készülék (defibrillátor) megvételére a lakosság számára.
Mint mindenki tudja, napjainkban
sajnos nagyon gyakoriak a szívmegállással járó betegségek. Ezért elengedhetetlen lenne a város számára, hogy az
egészségügy rendelkezzen egy ilyen készülékkel.
A készülék a Központi Orvosi Rendelőintézetben lenne elhelyezve.
Ma Magyarországon a leggyakoribb
halálok – mintegy 51 százalékban – a
szív- és érrendszeri megbetegedések.
Az adatok riasztóak, hiszen a 65 év
alatti népességben az uniós átlag 2-3
szorosát mutatják. A 35 év felettieket
sújtó heveny szívizominfarktus egyik
leggyakoribb tünete az esetek 30 százalékában a hirtelen szívleállás. A 35 év

alattiak esetében e tünetek jellemzően
genetikai, vírusos szívizomgyulladás illetve egyéb okokra, esetleg szívizomtraumára vezethetők vissza.
Minden újraélesztés nélkül eltöltött
perc körülbelül 8-10 százalékkal csökkenti a túlélési esélyt! Az öt percen belül elkezdett szakszerű ellátástól várható károsodás nélküli felépülés. Tíz
perc eltelte után ez az esély minimális.
Akármilyen gyorsan telefonál, akármilyen gyorsan jönnek a mentők: 4-5 perc
alatt valószínűleg nem tudnak a helyszínre érkezni. (Az európai norma 15
perc!)
Hirtelen szívmegálláskor az újraélesztő készülék használata bizonyos
esetekben akár 70 %-kal növelheti a túlélés esélyét.
Fontos, hogy egyetlen nádudvari lakost se veszítsünk el azért, mert nincs
egy mindenki számára elérhető készülék városunkban. Tisztelettel kérünk
mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten
támogassa az újraélesztő készülék vásárlását adományával.

Feltétlen számítunk a város lakosságára e nemes cél érdekében!
Köszönjük, hogy eddig már 186 000
Ft-ot sikerült az Önök adományaiból
összegyűjteni. Ahhoz, hogy a készüléket biztosan megvehessük, még 600
000 Ft-ra van szükség. Az adományokat a következő számlaszámra kérjük
befizetni:
Tegyünk Nádudvarért Egyesület
Bankszámlaszám:
60700074—10001442—
00000000
Számlavezető bank neve: Kaba és
Vidéke Takarékszövetkezet.
Számlavezetőbank címe: 4181 Nádudvar, Fő út 92.
Közleményrovatba írandó:
ÉLETMENTŐ KÉSZÜLÉK
Fejesné Tóth Gabriella elnök
„Mindent a családért” Egyesület
Nádudvari Nagycsaládosok Egyesülete
Beke Imre polgármester
Dr. Koroknai-Bokor Erzsébet elnök
Tegyünk Nádudvarért Egyesület

Segítesz? Mert mi igen
Szomorú, ha megbetegszik valaki,
újabb és újabb kihívások, megpróbáltatások elé állítja a családot. Ha gyermek,
kisgyermek betegszik meg, még inkább
összeszorul az emberek szíve-gyomra és
esetleg elgondolkoznak rajta, hogyan
tudnának segíteni. Természetesen sokat
jelent a jó szó, az együttérzés, de azt nem
lehet kenyérre, vitaminra, útiköltségre
váltani. Ezért is dicséretes és figyelemre
méltó ez a kezdeményezés – melyet fiatal anyukák indítottak –, hogy Bencét és
családját biztosítsák szeretetükről, aggódásukról, a családdal való törődésről,
még ha olykor forintra is kell váltani ezeket az érzéseket a család boldogulásához.
Segítesz? Mert mi igen – címmel január 22-én a Nádudvari Nagycsaládosok Egyesülete és a Nádudvari Ficánka
Egyesület jótékonysági napot kezdeményezett az Ady Endre Művelődési Központban Ludman Bence gyógyulásának
támogatásáért! A nap programjai között

A tulajdonosok
kötelessége
Nádudvar Önkormányzata felhívja
az ingatlantulajdonosok és -bérlők figyelmét arra, hogy a helyi környezet és
természet védelméről szóló 10/2004
(IV. 30.) Ök. sz. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján kötelesek gondoskodni
az ingatlanok előtti járdaszakasz folyamatos tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv, járda
melletti zöldsáv esetén az úttestig terjedő teljes terület) síktalanításáról,
gyomtalanításáról a gyalogos közlekedést akadályozó gallyak eltávolításáról.
Aki nem takarítja le az ingatlana
előtti járdaszakaszt, az szabálysértést
követ el. A kiszabható bírság legmagasabb összege 30 000 forint.

Hasznosuló
támogatás
A 2008-as gazdasági évben az MVH
által meghirdetett fiatal mezőgazdasági
termelők számára nyújtandó támogatás
jogcímén a 2053426701 számon pályázati támogatást nyertem, ennek köszönhetően elindítottam gazdaságomat,
melyben földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozom, amelyet folyamatosan bővítek.
Baranyai Sándor
Nádudvar Béke u. 2/a
Krancz Béla

KÖSZÖNTŐ

Az összegyűlt adományok átadása (Fotó: magánarchívum)
szerepelt mesemondás, verselés, mondókázás, gyermek activity, mesefilmvetítés, kézműves foglalkozás, arcfestés
stb. Az e napon gyűjtött pénzt és tárgyi
adományokat január 25-én átadtuk az

édesanyának nagy örömmel, s abban a
hitben, hogy Bence mielőbb hazaérkezik egészségesen saját környezetébe!
(Minden családnak köszönjük, hogy
hozzájárult Bence gyógyulásához.)

A képviselő-testület üléséről
A képviselő-testület soros ülését tartotta január 27-én. Első napirendi pontként a képviselő-testület megtárgyalta a
2010. és 2014. közötti ciklusra vonatkozó gazdasági, pénzügyi programját,
az ún. ciklusprogramot, melyet kiegészítésekkel március 31-ig újra elő kell
készíteni megvitatás és elfogadás végett.
Második napirendi pontként a testület a polgárőrség 2010. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót hallgatta meg és
fogadta el. Minden hozzászóló megállapította, hogy a polgárőrök áldozatos
munkája nélkül a település közbiztonsági helyzete, közlekedésbiztonsága
sokkal rosszabb lenne. Nem szabad arról sem elfeledkezni, hogy a belvíz elleni védekezésben is aktívan részt vesznek a polgárőrök.
A mezőőrség beszámolóját is megtárgyalták a képviselők. Azzal mindenki egyetértett, hogy a mezőőrség
fontos munkát végez, de a tárgyi felté-

2011. február

teleket is javítani kell, hogy a költséghatékony munkavégzés feltételei is biztosítva legyenek.
A „különfélékben” a testület a Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását tárgyalta és fogadta el a
rendeletet. A vállalkozókat terhelő kommunális adóról szóló rendeletét a testület hatályon kívül helyzete, mert a rendeletalkotásra felhatalmazást adó jogszabályt az Országgyűlés szintén
hatályon kívül helyezte. A nádudvari temetőről és a temetkezés rendjének szabályairól szóló rendeletet a képviselőtestület nem módosította, ezért a 2010.
évi kegyeleti közszolgáltatási díjak érvényesek. A testület a díjak 5 százalékos emelésére tett javaslatot nem támogatta. A 2011. évi ivóvíz- és csatornadíjak emelését, amely egyébként a koncessziós szerződésben évenként ütemezve van, a 2011. januári 6-i képviselő-testületi ülésen a képviselők minő-

sített többségben nem szavazták meg,
így azt az önkormányzatnak kell kifizetnie fogyasztók helyett az új díjmegállapító rendelet elfogadásáig.
Képviselői kérdésre a polgármester
arról tájékoztatta a testületet, hogy Nádudvar város esélyegyenlőségi tervének
átdolgozása folyamatban van. A fizikoterápiás kezelés és a rendelés megindítása már nem sok időt igényel, mert a
működéssel kapcsolatos költségeket tudomásul vette az önkormányzat, már
csak a reumatológus orvossal kell megállapodni, illetve az ÁNTSZ-nek kell
kiadnia az érvényes működési engedélyt az önkormányzat és a Kenézi kórház számára külön-külön.
A TIVIZIG 600 millió Ft összegben
végeztetett kotrási munkákat a belvízlevezető csatornákon azért, hogy a felgyülemlett víz akadálytalanul lefolyhasson.
Dr. Sós Csaba

Végre újra tavaszodik,
még, ha ez most nem is látszik.
A Mecseken a hóvirág
már újra kinyílik.
Az ibolya,
és a tulipán, a párja,
e három,
a tavasz legelső virága.
S, mert olyan finom,
nemes, és egyszerű,
Talán ezért adjuk át,
mint a nőnap virágát.
Hiszen e naphoz,
ez illik igazán,
mert, nem csak ma,
kéne, hogy imádják.
A férfiak sorsát,
és örök gondját,
az életünk sóját,
magát a csodát.
Ezért ma köszöntjük,
ezzel megtiszteljük,
és, mindig szeretjük,
őket.
A titokzatosan egyszerű,
terhesen is gyönyörű,
anyákat és szeretőket,
vagyis, a nőket!
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Fazekas Ferenc
újabb
elismerése

Nádudvari Hírek

Gazdagodott
az általános iskola

Fazekas Ferenc fazekas népi iparművész, a nádudvari Népi Kismesterségek
és Szolgáltató Mesterségek Szakiskolájának fazekas szakoktatója magas színvonalú, hagyományt és művészi kivitelezést ötvöző kézműipari munkájával
tavaly „Nádudvari feketekerámia” termékével elnyerte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által tíz évvel
ezelőtt alapított „Magyar Kézműves
Remek” címet.
A pályázaton hatvan alkotó vett
részt, közülük a magas színvonalú munkájukért 26-an részesültek a fenti elismerésben. A megyénkből pályázó Fazekas Ferenc a kitüntetettek közül is
kiemelt első hat alkotó között szerepelt,
ennek eredményeképpen termékei forgalmazásánál jogosult a „Magyar Kézműves Remek” cím használatára.

Fazekas Ferenc népi iparművész
termékei ezután
„kézműves remekeknek” számítanak

KÉPVISELŐINK

Juhász Sándor

A tanárok és diákok boldogan vették tulajdonukba a modern eszközöket
(Fotó: Varga Ildikó)

Fazekas Ferenc az oklevéllel

3

„A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai
struktúra fejlesztése Nádudvar Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményekben”
– ezt a címet viselte az a sajtóközlemény, amelyet az önkormányzat
és az általános iskola által tartott
sajtótájékoztatón az újságírók rendelkezésére bocsátottak. Ebből –
valamint Beke Imre polgármester
és Boros Lajosné igazgatónő szavaiból kiderült –, hogy immár a
legmodernebb eszközökkel tanulhatnak februártól a nádudvari iskolások. A település 43 millió forintot nyert az oktatásban használt
számítástechnikai eszközök beszerzésére, s emellett a pedagógusok speciális képzése is szerepel a
projektben.
A Kövy Sándor Általános Iskola mintegy 900 tanulójából több
mint 670-en használhatják majd
napi rendszerességgel az új gépeket és programokat. Az intézménybe járó diákok 56 százaléka
hátrányos helyzetű, így számukra
a korszerű számítástechnikai eszközök csak az oktatási intézményben érhetők el. Az iskola eddig
nem rendelkezett az oktatásban is
használható, megfelelő számú számítógéppel. A TIOP-os pályázatnak köszönhetően az oktatásnak és
a mindennapi életnek is részévé
válhat a modern informatika: a
számítógép, az interaktív tábla és
számos elektronikus tartalom, így
az internet is. Az új eszközöket a
diákok 35-40 pedagógus irányítása
mellett használhatják.
A Társadalmi Infrastruktúra

Operatív Program első számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja. A prioritás
egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az „intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az
informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az „Intelligens
iskola-program” nemcsak az informatikai készségek, hanem – a
többi közismereti tárgyba beépülő
infokommunikációs technológia
támogatású pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben
biztosítja. A fejlesztés így – az
óvodák kivételével – minden közoktatási intézmény számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen
feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének, és hozzájárul
a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.
A település életében nem volt
még hasonló fejlesztés, ami az oktatás tartalmi és infrastrukturális
feltételeit egyszerre javította volna. Az Európai Uniós támogatásnak köszönhetően a nádudvari iskolások számára is elérhetőek
lesznek azok a korszerű taneszközök, amelyek segítségével gyorsabban és hatékonyabban el tudják
sajátítani a kötelező tananyagot.

1949-ben születtem Nádudvaron. Az általános iskola elvégzése után a debreceni Tóth
Árpád Gimnázium biológia-kémia tagozatán
érettségiztem 1968-ban. Szakmai gyakorlati
időmet a Biogal Gyógyszergyárban töltöttem, ahonnan 1969 februárjában vonultam be
katonának. Leszerelés után (1971. február), a
nádudvari Áfésznél, majd a Vörös Csillag
TSZ kereskedelmi osztályán dolgoztam.
1973 márciusában kerültem át az akkor alakult Kukorica és Iparinövény Termelési
Együttműködéshez (KITE), s az átalakulásokat követően is a KITE Zrt.-ben dolgozom.
Kezdettől az export-import területén tevékenykedem, ezen belül a vám szakterületen.
Ebben kezdtem el tovább képezni magamat,
előbb alap-, majd közép- és felsőfokú vámkezelői képesítést szereztem. Évek óta, és jelenleg is vám-csoportvezető a beosztásom.
Társadalmi funkcióim: a KITE Zrt. delegáltjaként tagja vagyok a Nádudvar Művelődéséért és Sportjáért Alapítvány háromtagú
kuratóriumának, alelnöke a Tegyünk Nádudvarért Egyesületnek, elnöke a Sporthorgász
Egyesületnek.
2006 óta vagyok önkormányzati képviselő, ez a második ciklusom. 2006-2010 között az egészségügyi és szociális bizottság elnökeként dolgoztam, az októberi választások
után a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi valamint az egészségügyi, ifjúsági
és szociális bizottságoknak vagyok a tagja.
Legfontosabb feladatnak a város és intézményei működőképességének fenntartását
valamint a kötelező feladatok maradéktalan,
a vállalt feladataink zömének fenntartását és
megvalósítását tartom. Vállalt feladatainkat
úgy kell meghatározni, hogy összhangban legyenek a város teherbíró képességével. Ez
lesz az egyik legnehezebb teendő, hiszen a
vállalt feladatok azok, amiket a lakosság elvár, de ezekre nincs sem normatíva, sem
egyéb külső forrás, teljes egészében a város
saját bevételeiből, azaz a mi (lakosság), és a
vállalkozások helyi adók formájában történő
befizetéseiből kell finanszírozni. Jelenleg 17
különböző területen van az önkormányzatnak
önként vállalt feladata. Csak néhány példa:
beiskolázási és étkezési támogatás, iskolatej,
átmeneti segély, közgyógyellátás, temetési
segély, első lakáshoz jutók támogatása, tüdőszűrés, fizikoterápiás ellátás, labor működtetése, sportegyesületek támogatása. Ezekre
sok tízmillió forintot fordít a város. Már az
elmúlt ciklusban is kiemelten foglalkoztam a
fizikoterápiás kezelések valamint a második
fogorvosi körzet, ezen belül az iskolafogászat
mielőbbi beindításával, s úgy érzem, közreműködésemmel sikerült előrelépést elérni, a
megvalósulás sem várat sokat magára. Folytatni kell a folyamatban lévő, és részben
megnyert beruházások megvalósítását (pl:
szennyvízberuházás III. üteme, városközpont
korszerűsítés). A belterületi utak felújítása és
karbantartása mellett a külterületi (mezőgazdasági) utak karbantartására is nagyobb odafigyelést, és természetesen anyagi ráfordítást
kell eszközölni, ami természetesen lakossági
segítség nélkül nem megy. A jövőben több
segítséget kell nyújtanunk a vállalkozások, a
kistermelők a mezőgazdaságból élők problémájának megoldásához.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik szavazataikkal lehetővé
tették, hogy folytathassam megkezdett munkámat, és kérem Önöket, hogy problémáikkal, javaslataikkal forduljanak hozzám bizalommal.
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Kis horgászok karácsonya

Kilenc diák versenyzett
A Sporthorgász Egyesület Nádudvar 1960 vezetősége gyermekhorgászait december 23-án játékos vetélkedőre invitálta. A vetélkedő eredményeképpen különböző horgászfelszerelések találtak gazdára.
A karácsony ünnepe, szellemisége
(szeretet, gondoskodás) adta az ötletet,
ezért összegyűjtöttük a gyerekek számára a felnőtt sporttársak ajándékba kapott, felesleges, sosem használt, a horgászathoz kapcsolódó felszereléseit
(bot, damil, orsó, szerelék, műcsali,
horgászláda stb. ). A nyereményhalmazt
a már jól ismert, az egyesület programjaiban aktívan részt vevő sporttársak

szolgáltatták. Összegyűlt számos horgászbot, orsó, szerelékes láda, szék, ernyő, különböző tárgyak.
A vetélkedő napján mindössze 9
gyermek jelentkezett a 27 tagból, ők viszont készen álltak a megmérettetésre,
lázasan készültek a horgászat szabályaiból, halismeretből, méretmennyiségi korlátozásból, tilalmi időkből és a
helyi horgászrendből.
A gyermekek a Nagy László által
összeállított, 20 kérdésből álló tesztlapot töltötték ki, a vártnál jobb eredménnyel. Minden kérdésre teljesen jó
válasz nem született, de egyaránt 19
pontot ért el Kiss Csaba és Apagyi
Ákos. Közülük az előbbi volt a felké-

szültebb a holtversenyt eldöntő kérdésben, így ő választhatott először a botok
és orsók közül.
Apagyi Ákos volt a második, Szabad
József a harmadik 17 ponttal, negyedik
Garai Ádám, aki meg is könnyezte a jó
eredményét. Ötödik Gidai Attila, következők sorrendben: Nagyfejeő Patrik,
Szathmári Imre, Garai Attila, Nagy János. Miután a botok és az orsók gazdára
leltek, a maradék szereléken is osztozhattak a gyermekek.
Minden horgásztársának boldog új
évet kíván:
A SHE Nádudvar 1960
vezetősége

A „Zöld Nád” csapat sikere
Derekasan helytállt, és első helyezést ért el a „Zöld Nád” csapat a
„Kölcsönkapott Föld” nevű regionális környezetvédelmi verseny február
3-i döntőjén, amit a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskolában rendeztek meg.
„A földet az unokáinktól kaptuk kölcsön!” mottóval rendezte meg a Kéve
Közösségfejlesztő és Szabadművelődési Alapítvány a Kölcsönkapott Föld
című vetélkedősorozatát, a fenn tartható
fejlődés és a környezet megóvása témában, ahol három nagyszülőből és három unokából álló csapatok versengtek
egymással.
A vetélkedősorozat három levelező
fordulóval vette kezdetét, de a versenyzők folyamatosan bekapcsolódhattak
egészen a harmadik forduló lezárásáig,
december 31-ig. A régiós döntő januárban kezdődött, ahol a levelezős forduló
öt legjobb csapata vehetett részt.
A nyíregyházi regionális döntőn
észak-alföldi csapatok viaskodtak egymással. A kiváló szereplést ösztönözte
a lelkes hét fős szurkolótábor jelenléte
is. A második helyezést elért ellenfeleket 6 ponttal tudták maguk mögött. A
hat helyen megrendezett regionális
döntő után a győztesek részt vesznek az
országos döntőn, Székesfehérváron.

A nyíregyházi versenyt megnyert csapat: Lovász Simonné, Szatmári Sándor,
Apagyi Györgyné, Szatmári Dániel, Soós Enikő, Boros Imréné
A megmérettetés célja, hogy a nagyszülők és tanulók kézen fogva, együtt
tegyenek Földünk jövőjéért. A versenyen olyan témák szerepeltek, mint a
fenntartható fejlődés, a szelektív hulladékgyűjtés, a megújuló energiaforrások, környezetbarát háztartás.

A csapat tagjai (a Kövy Sándor Általános Iskola tanulói): Soós Enikő,
Szatmári Dániel, Szatmári Sándor, valamint a Fehér rózsa énekkar tagjai:
Apagyi Györgyné, Boros Imréné és Lovász Simonné. Felkészítőjük Boros
Erika környezetvédelmi ökológus volt.

A kisbojtárok élete
és a pusztai-tanyasi
iskolák
Az idén következő VII. Nádudvari Pásztornap kapcsán elgondolkodtam azon, hogy mi is történt ez
alatt a hét év alatt, mire is volt jó,
amit 2004-ben elkezdtünk. Volt egy
álmunk, egy rendezvény, egy ünnepnap, ami egy jó cél érdekében
megmozgatja a város lakóit. Mi volt
ez a cél? Megismerni múltunk egy
szeletét, felkutatni azokat az embereket, akik még itt élnek közöttünk,
s emlékeznek egykori életükre, sőt
ma is gyakorolják azt, amit gyerekkorukban kezdtek el tanulni, a pásztoréletet.
Meg szerettük volna mutatni,
hogy ez a tudás igazi érték, amire
vigyáznunk kell. Nem csak az a fontos, hogy ezt a kincset megőrizzük,
de büszkének kell lennünk rá, s
megmutatni másoknak is! Megérte
a sok befektetett energia, sokat kaptunk az évek során. Először is megtanultuk, hogy az összefogásban
mekkora erő rejlik. Maroknyi csapat, 10-12 ember sok önkéntes munkája, együttgondolkodása nyomán
halad előre az ügy évről évre, s mire
elérkezik április közepe, már csaknem háromszáz ember ügyködik
azon, hogy meg tudjuk valósítani az
elképzelt célokat. Csodálatos pásztorembereket ismertünk meg, akik
idős korukat meghazudtoló, hihetetlen lelkesedéssel és alázattal dolgoznak velünk, s mutatnak példát a
fiataloknak. Hogy sikerült rájuk irányítani a figyelmet, rangot adni a
pásztoréletnek, s a fiatalok is elismeréssel, tisztelettel tekintenek a
kemény munkára, a szakértelemre.
Évről évre új témákat vetünk fel,
melyek kapcsán sok értékes anyag,
információ kerül felszínre, csodálatos fotók, élettörténetek, tárgyi emlékek, dokumentumok. Fontos ezek
megőrzése, rögzítése, gondozása.
Nagy felelősség ez, amelyhez valószínűleg nem elég a Nádudvar Turizmusáért Egyesület lelkes civil
tagjainak ereje. Mára összegyűlt
annyi anyag, amelynek gondozásával, megőrzésével, méltó elhelyezésével foglalkoznunk kell. Jó lenne,
ha olyan helyen lennének, ahol
megmutathatnánk az ide látogató turistáknak is. Meg kell találnunk az
anyagi forrást és a segítőket ehhez a
feladathoz is, de bízunk benne,
hogy sikerül, hiszen az is csodálatos
ebben a munkában, hogy annyi új
barátot találtunk itt, Nádudvaron és
a környező településeken is.
Az idei Pásztornap témája: a kisbojtárok élete és a pusztai, tanyasi
iskolák bemutatása. Kérünk mindenkit, aki valaha ilyen iskolában
tanított, tanult, emlékeivel, megőrzött fotóival, tárgyaival segítsen nekünk, hogy idén április 15-én és 16án ismét szép ünnepünk legyen!
Várjuk a megkeresést minden
kedden 17 és 18 között a művelődési központban, vagy a mobiltelefonszámomon: 06-30-2329-544.
Pavluskáné Sulyok Júlia
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Nádudvari Nagy János
emlékezete

Szép lelkében az ének

Szatmáriné Asztalos Julianna középen (Fotó: magánarchívum)
A magyar kultúra napja alkalmából, január 21-én életmű-kiállítása nyílt Szatmáriné Asztalos Juliannának Kabán a Mácsai Sándor
Művelődési Házban. Népünk sorsa,
a Himnusz szellemisége, a magyar
kultúra szívügye Asztalos Julikának,
s mi sem természetesebb, hogy az
énekkar tagjaként nyitáskor énekli a
Himnuszt. Őt Nádudvaron is majd’
mindenki ismeri, hiszen több mint
negyven évig tanított a városban, s
úgy szeretett itt lenni, hogy vállalta
az utazgatást, szülővárosával, Kabával sem cserélte fel Nádudvart.
Nincs abban semmi csoda, hogy kocsisor indult innen is a megnyitóra.
A helyiekkel együtt zsúfolásig megtelt a kiállítóterem, a jelenléttel, érdeklődéssel is kifejezve a megbecsülést.
Szatmáriné Asztalos Julianna
Debrecenben a Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumban érettségizett, a
Felsőfokú Tanítóképzőben szerzett
diplomát. Neves művészektől tanult,
tagja volt a Bíró Lajos és Félegyházi
László festőművészek vezette Medgyessy Képzőművészeti Körnek, a
megyei rajztanári stúdiónak, amit
Bíró Lajos mellett Török Anikó festőművész vezetett, a Makrai Zsuzsa
által irányított alkotótábornak Nyírbátorban. Közben Egerben rajzszakos diplomát szerzett, s jelenleg is
tagja a Bánszky Pál Alkotó Körnek
és a kabai alkotótábornak.
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Tíznél több csoportos kiállításon
vett már részt, de ez az első önálló
kiállítása. Témában, technikában és
műfajban sokszínűséget mutat a tárlatanyag. Láthatunk akvarellt, tollrajzot, rézkarcot, grafikát, cinkkarcot, linómetszetet, olajképet.
Néztük képein a tanyát, a gémeskutat, a régi tűzhelyet, s közben
szinte hallottuk Julika hangját:
„édesapám azt mondta, hogy a legfontosabb a család, az otthon, az
összetartás”. A munkácsi, szentendrei, füzéri tájképek kapcsán hogy’
ne jutott volna eszünkbe, mennyire
fontosnak tartja ő a haza és múltunk
megismerését. S vajon miért készült
kép a nádudvari református parókiáról, s miért olyan könnyen áttekinthető, tiszta formájában és színeiben? Ráismertünk az alaposságra is, az aprólékos kidolgozásra,
minden alkotásban a személyes
érintettségre.
Pappné Székely Éva, a kabai
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója kulcsszavakat mondott a megnyitón Julikáról: „érthetőség, egyszerűség, érzelmek, egyéniség, szépség, érték”. Igen, szép, értékes kiállítással örvendeztetett meg bennünket az alkotó.
A kiállítás február 18-ig volt látható a Mácsai Sándor Művelődési
Házban.
(Kné)

Január 25-én elkísérték utolsó
útjára családjának tagjai, barátai,
tisztelői, ismerősei a kiváló népi
írót, Nádudvari Nagy Jánost, akit
a volt nádudvari református lelkész, Dani László búcsúztatott el a
földi élettől. Az írószövetség részéről Bényei József költő mondott
méltató szavakat, elhelyezve a jeles lírikust a népi irodalom színes
palettáján. Ifj. Hegedűs Lóránt
politikus is lerótta kegyeletét a koporsó mellett.
Nádudvari Nagy János költészete
nem csak a szűkebb tájhazában s a
megyében volt ismert, akadtak tisztelői az országban sokan, akik szívesen olvasták a népi írókat, költőket. A szocializmus évtizedeiben
„verseiben kifogásolták az egyszerűséget, a közérthetőséget”, s nem
tartottak igényt sem őszinte magyarságára, sem keresztényi hitvallására.
A falunak, a sárréti tájnak szépségeit, népének mindennapi küzdelmeit, örömeit szólaltatták meg a versei. Baranyi Ferenc költő azt tartotta
róla: „népköltő ő bizony, de a javából. Olyan természetes egyszerűséggel buggyan belőle a vers, mint a
füttyszó a munkájába mélyedt mesterlegényből.” Tiszta emberségével, példamutató emberszeretetével
őrizte a falu, a nehéz sorsúak mindennapjainak értékeit. Sok költeményében jajdult fel a világféltés, aggódott az emberiségért, a jövőnkért.
Lelkiismeretünket ébresztő, szomorú sorsunkat fájlaló poéta volt, moralitásának fő tétele volt: a közösségért élni, szólni.
A költő szülei szegényparasztok
voltak, így – miként Sinka István –
nem is gondolhatott a továbbtanulásra. Napszámos, gazdasági cseléd,

irodaszolga, majd szervező könyvtáros volt. A földosztás juttatta birtokhoz, a család számára ez jelentette a kenyeret, majd húsz évig a
téeszben kasza- és kapaforgatóként
dolgozott. Őszinte szókimondásának következményeként állandóan
szemben úszott az árral, így több kötetnyi dédelgetett kéziratából is csak
1991-ben jelent meg egy csokorra
való. A 138 verset magába foglaló
válogatás tisztelgés volt a nehéz
mezőgazdasági munkában edződött,
háborúk poklát megízlelt, a hadifogolytáborok szörnyűségeibe belekóstolt, hitében ingathatatlan, becsületben megőszült poéta előtt.
Ezután haláláig még hat kötete látott
napvilágot.
Egyik legszebb, s talán legismertebb verse közlésével búcsúzunk a
kiváló népi írótól, Nádudvari Nagy
Jánostól.
ÓHAJTÁS ÔSSZEL
Egy kis melegség kéne még
a gyorsan tűnô nyári fénybôl,
a lelkem borzadva fél a
közelgô tél zord hidegétôl.
Egy kis gyöngédség kéne még,
felvidító, igazi jóság,
hiszen élni kell akkor is,
ha nem hajt a vágy, a csók-mohóság.
Egy kis megértés kéne még,
nem zord szavak hideg pengéje,
amik úgy döfnek belém, mint
bárány szívébe a hentes kése.
Egy kis szeretet kéne még,
hisz ez az élet íze, sója:
mi lényünket a végső úton
a nagy bukásoktól megóvja.

Andrásiné Tóth Piroska tárlata
az Élettudományi Galériában
Nem akármilyen kiállítóhelyen kerültek közszemlére a nádudvari alkotó
diópác- és pasztellképei, olaj- és vízfestményei, Cserép Zsuzsa kulturális
menedzser a Debreceni Egyetem rangos
képzőművészeti fórumán adott lehetőséget a megmutatkozásra. Az Élettudo-

mányi Galériában február 12-én, szombaton délután nyílt meg a tárlat, amit Erdei Sándor újságíró nyitott meg. A képzőművészt leginkább természeti témák
ihletik meg, számos csendéletet is kiállított, missziójának tekinti a sárréti tájhaza szépségeinek megörökítését.

Kommunikáció határok nélkül
A „Kommunikáció Határok Nélkül Plusz” román-magyar határ
menti projekt négy képzési moduljának első állomását rendezték meg
Debrecenben január utolsó előtti hetében.
A 18 hónapos pályázat keretében
összesen hatvan Hajdú-Bihar és Bi-

har megyei települési újságíró, szakember, véleményformáló kommunikációs képzése zajlik. Céljuk, hogy
saját településük és egyben a térség
ismertségét javítsák. Nádudvarról
Marján László vesz részt a projektben, amely március végén Nagyváradon folytatódik.

Személyes hangvétellel búcsúzott Dani László
(Fotó: dr. Sutus Lenke)
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H E LY I H Ó L A B D A

H E LY T Ö R T É N E T

Akinek az eladótér az élete

Szabó Magda
és Nádudvar

A Helyi Hólabda előző alanya, Lovasné Mezei Sára felnéz rovatunk
mostani szereplőjére, Feketéné Czibere Erikára. Ez sem kis elismerés,
ám az, hogy a munkatársai, beosztottjai ugyanígy vélekednek, talán
még nagyobb, s mindezt eddigi munkájával vívta ki magának.
Ha valaki azt mondja, Feketéné Czibere Erika, mindig az a kép ugrik be,
hogy mosolygósan áll a bolt kasszájában, és szorgosan kezeli a pénztárgépet.
Nem véletlen, hiszen hiába vezet egy
közel húszfős céget, szombatonként
még egy-egy műszak erejéig visszaáll
kedvenc posztjára. Szereti a kereskedelmet, ehhez ért, bevallása szerint
mást nem is tudna csinálni, igaz, manapság már több a kevésbé szeretett
cégvezetői feladat. Végigjárta a ranglétra minden fokát az elmúlt 28 évben,
a szakmunkás tanulótól, a boltvezetőhelyettesen át a boltvezetőig. Mindezt
az ÁFÉSZ, a hajdúszoboszlói Bocskai
ABC és a Hajdú-Szövker Rt. kötelékében tette, két gyeses időszakkal „tarkítva”, s „mellékesen” levelezőn leérettségizett, s elvégezte a Szolnoki
Kereskedelmi Főiskolát is.
Második gyermeke másfél éves volt,
amikor ő anyaként vállalkozóvá vált,
hogy ne kelljen minden nap 40 km-t
utazni a munka miatt. Előbb a Kabai
utca derekán lévő kiskocsmát és a mellette kialakított kisboltot üzemeltették
2000-től három éven át. Közben a Kabai utca és a Fő utca sarkán lévő Kis
ábécét bérelték, majd vették meg pályázat útján. 2008-ban nyitották meg a
Tolbuhin utcai CBA Forrás élelmiszerboltot. Férjével, Fekete Gáborral – aki
2005-ben megvált az azóta bezárt kabai
cukorgyártól – megosztják a feladatokat. Erika irányítja a 18 fős nagy üzletet, míg párja a kisebbik, 5 fővel üzemelő egységet felügyeli.
Sok a munka, jó a légkör
Ekkora létszámnál már szükség van
üzletvezető-helyettesekre is, akikre
nyugodtan rábízható a napi, heti üzletmenet. Lovas Margit fiatal kora ellenére
a legrégebbi munkatársa Erikának, talán ezért is lett a „jobb keze” az újabbik
helyen. Mancika szerint ez a hivatás rugalmas hozzáállást kíván, de kellő munkaszeretettel a nehézségek is áthidalhatók. Az akcióknál nagyon kell fi-

Régebbi lapszámainkban
gyakran olvashatták Borsodi
Nagy János nádudvari kötődésű írásait. Most ismét jelentkezett egy Szabó Magda írónőhöz és településünkhöz kötődő
gondolatébresztővel.

Feketéné Czibere Erika a pénztárban érzi magát legjobban
gyelniük, főleg mikor több fut egyszerre. Februárban is kezdődik egy: a
vásárlók megválaszthatják a hónap dolgozóját, aki pénzjutalomban, míg három
szerencsés szavazó vásárlási utalványban részesül. A Kis ábécé kisfőnöke Bökönyiné Csonka Anikó, aki két és fél
éve van e helyen, s hamar Erika másik
„szárnysegédévé” nőtte ki magát. Ő sem
ma kezdte: ’97 óta kereskedő. Anno
több helyre is felvették, de nem akart eljárni más településre, s úgy érzi, ez a cég
stabil alapokon áll, biztos munkahelyre
lelt, ahol szeret is dolgozni.
Multipótló
A Forrás indításakor többen attól tartottak, hogy tönkreteszik a többi helyi
kisboltot, pedig az épületet tulajdonló,
és az árukészlet 80 százalékát biztosító
Kerekes Kft.-vel közös szándékuk éppen az volt, hogy azokat szoktassa viszsza a helyi vásárlásra, akik eljárnak a
közeli nagyobb városok, multinacionális vállalatok hiper- és szupermarketébe. Ezt a széles áruválasztékkal igyekeznek elérni, próbálnak megfelelni
minden célcsoportnak. Van, aki csak az
olcsóbb, akciós termékeket engedheti
meg magának, míg mások a prémium
minőséget preferálják. Nádudvaron jelenleg ők tartanak a leghosszabban
nyitva: reggel fél hattól este nyolcig, de
a csúcsidő délelőtt fél nyolctól tizenegyig és délután négytől hatig érzékelhető. Az akciókat is nagyon kedveli
mindenki, a prímet a születésnapi szerencsekerék viszi. Manapság már a biztonságra sem lehet panasz, főleg mióta
beüzemelték az áruvédő kapukat a lopás minimálisra csökkent.
Próbál segíteni

Lovas Margit

jót bulizni a Jégtörő bálba, ahol ő állja
az összes költséget, csupán a kísérők
belépő díját fizetik maguknak. Ezt a
rendezvényt már hetekkel előre emlegetik is a hölgyek, hiszen mindig jól érzik magukat, s már várják is következőt.

Legyen az saját dolgozója, vagy idegen, Erika minden hozzá fordulónak
próbál – adott lehetőségek és keretek
közt – segíteni, ha nemes ügyről van
szó. Rendezvényeket, csoportokat, intézményeket is támogatott már. Kolléganőit (csak hölgyek vannak jelenleg a
csapatban) pedig évek óta meghívja egy

Bökönyiné Csonka Anikó
Párjával egyetemben szegény családból származnak, s mindent, amit eddig elértek két kezük munkájával teremtették elő a Mátyás király utcai
kisházból indulva, amire méltán lehetnek büszkék, akárcsak gyermekeikre
Nagyobbik lányuk, Edina 19 esztendősen elsőéves az agráron, Debrecenben,
kereskedelem-marketing szakon; középiskolában, Pallagon, közgazdasági
szakon évfolyamelső volt. A kisebbik,
Anita most végzi az általános iskola
ötödik osztályát; ő is jól tanul, többször
részesült igazgatói dicséretben. E mellett egy örökmozgó: jelenleg mazsorettezik, de kipróbálta már a néptáncot és
kick-boxot is. A Helyi Hólabda továbbításában is szerepet játszik a családi tapasztalás: Mészáros Gáborné Varju Edit
tanítónő a mellett, hogy Erikát is tanította egykor, kisebbik lánya osztályfőnöke is volt az elmúlt négy évben, s a
gyermekekhez való hozzáállását nem
csak ők csodálják.

Nemrég mutatta be ismét a
Magyar Televízió Szabó Magda
Régimódi történet című nagysikerű négyrészes filmjét. Ebben az
is érdekes volt, hogy többször
említették Álompuszta nevét.
Gyanítottam, hogy én ezzel a
névvel találkoztam mint nádudvari határterülettel. Tekintettel
arra, hogy a regény Debrecenben,
illetve Hajdú-Bihar megyében
játszódik, utánanéztem az adatoknak. Aki a regényt elolvasta,
Álompusztán kívül csaknem tucatszor találkozik Köselyszeg nevével is mint a főszereplő Jablonczayak birtokainak helyszínével. A Köselyszeg akkor Debrecenhez tartozott, de mivel Nádudvar jóval közelebb esett, mint
Debrecen, ezért szinte kizárólag
nádudvari emberek művelték meg
a birtokot. (Édesanyám a köselyszegi Hegedűs-tanyán született,
ezért debreceni születésűként
anyakönyvezték.)
Szabó Magda édesanyja Jablonczay Lenke volt. Ugyanennek
a családnak egyik leányági leszármazottja pedig Jablonczay
Jozefa, aki a nádudvari Halassy
Flóriánhoz ment feleségül. A Halassy családnak is hatalmas birtokai voltak Nádudvaron. Mindkét
család régi nemesi hagyományokkal bírt. Az 1848-49-es forradalomban játszott szerepük miatt súlyos anyagi hátrányt és
börtönbüntetést is szenvedtek.
Ezt az adalékot figyelemfelkeltésnek írtam, hogy minél többen
olvassák el Nádudvaron is ezt a
gyönyörű regényt. Nem fogják
megbánni.
Borsodi Nagy János

Az írónő
Szöveg és fotók: Marján László
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Nádudvari Hírek

„Életünk és jövőnk a kémia”

Hírek, tudnivalók
horgászoknak
Rendes évi és egyben vezetőségválasztó közgyűlését január 29-én
tartotta a Sporthorgász Egyesület
Nádudvar 1960. Az elnöki, a gazdaságvezetői és a bizottsági beszámolókat követően került sor az új vezetőség megválasztására (5 éves időtartamra), mivel a réginek a mandátuma most januárban lejárt. A vezetőségben két helyen történt változás,
miután Gonda János sporttársunk
úgy döntött, hogy 26 évi gazdaságvezetői tevékenységét átadja a fiatalabbaknak. A tagság az eddigi vezetőségi tagot, Nagy Lászlót bízta meg
a gazdaságvezetői teendők ellátásával, s helyette Danka Ferencet választotta be a vezetőségbe. A nagyobb változás a bizottságokban
történt. A fegyelmi bizottságba teljes
egészében új tagokat választottunk, s
a felügyelő bizottságban is változások történtek. Az eddigi elnök, Kerti
József is átadta a stafétabotot a fiatalabbaknak. Ez úton is megköszönjük
mindkét horgásztársunk sok éves társadalmi munkáját, kívánunk nekik
nagyon jó egészséget és eredményes
horgászatot.
Az új vezetőség, és a bizottságok
összetétele: elnök Juhász Sándor, titkár Boros Imre, gazdasági vezető
Nagy László, tagok: Danka Ferenc,
Danka István, Ó Nagy Sándor, Tasi
Gábor. Felügyelő bizottság: elnök
Brósch László, tagok: Virágh Miklós,
Mészáros János.
A fegyelmi bizottság elnöke Kiss
Miklós, tagjai Simon József, Hirzics
Miklós.
A közgyűlés meghatározta ez évi
feladatait, elfogadta a költségvetést
és a versenynaptárat. Fontosabb változások: a Hortobágyi Nemzeti Park
a Hortobágy folyó nádudvari szakaszára szóló éves jegy árát 8000 Ft-ról
9500 Ft-ra emelte. Az egyesületnél
áremelés nem történt, a 70 év feletti
horgászainknak ezen túl nem csak az
állami horgászengedély lesz ingyenes, hanem a vezetőség javaslatára a
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közgyűlés úgy döntött, hogy a tagdíjat és a tavakra szóló engedélyt is ingyenessé tesszük. Az eddigi 15 000
Ft-os tagsági díjat (mely magába foglalta az I-II. tó díját is), megosztotta
a közgyűlés. Évi 5000 Ft lett a tagdíj,
a tavak ára pedig 10 000 Ft. Azok az
új belépők, akik a tavakra is akarnak
engedélyt váltani, egyszeri 5000 Ft
tókarbantartási díjat fizetnek.
Évente kétszer környezetvédelmi
napot tart az egyesület, melyre alkalmanként 500-500 Ft költségtérítést
kérünk, melyet az engedély kiváltásakor kell megfizetni. Aki a környezetvédelmi napon megjelenik, és dolgozik (például szemetet szed), a
munkák végeztével a helyszínen
visszakapja a térítési díjat. Ezt azért
kellett bevezetnünk, mert sajnos a
tisztelt horgásztársak többsége (hogy
elkerülje a költségtérítési díjat) csak
megígérte, hogy részt vesz ezeken a
napokon, de 15-20 főnél több (a 140150-ből) nem jött el.
A közgyűlésen meghívott vendégként részt vett Ludman Lajos, a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője is, aki
tájékoztatást adott a jelenlévőknek a
városközpont rehabilitációja során
érintett I. sz. tó (a református templom mögött) körül tervezett változásokról (építkezésekről).
A közgyűlés résztvevői, látván a
tervet, úgy döntöttek, hogy tavasszal
lehalásszák a tavat, a halakat áthelyezik a II. sz. (a temető előtti) tóba, és
a további telepítéseket az I.sz. tóba
attól teszik függővé, hogy a tervezett
változásokat követően a horgászat
szempontjából milyen viszonyok alakulnak ki a tóban és a tó körül.
Tisztelt Horgásztársak! Az új vezetőség nevében kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget, és sokkal
jobb horgászszerencsét, mint 2010ben volt.
Juhász Sándor
elnök

Az év választását az indokolja, hogy
száz éve, 1911-ben Marie Curie-t tüntették ki a kémiai Nobel-díjjal. Ezt a díjat ő akkor egyedül kapta, de nyolc évvel korábban, 1903-ban férje, Pierre
Curie és Henri Becquerel társaságában
fizikai Nobel-díjat is kapott. Ezzel Marie Curie két rekordot is tart: ő az egyetlen nő, aki két Nobel-díjat kapott, és az
egyedüli tudós, akit kémiai és fizikai
Nobel-díjjal is kitüntettek.
A nemzetközi év célja egyrészt a kémiai tudományok szerepének elismertetése a fenntartható fejlődés és az emberiség jólétének biztosítása területén,
másrészt a közösség, különösen az ifjúság érdeklődésének felkeltése a kémiának mindennapi életünkben betöltött
szerepe iránt.
A Kövy Sándor Általános Iskola
csatlakozott a Magyar Kémikusok
Egyesülete Által meghirdetett iskolai
kísérlet akcióhoz, melynek mottója:
„Vízzel tüzet – tűzzel vizet!”

Az akcióban részt vevő iskolák azonos idősávban, január 26-án 11-től 15ig tartották rendezvényeiket, mellyel
kezdetüket vették a „Kémia Nemzetközi Éve – 2011” programok. Az ott készült képeket a www.kemia-eve-2011.
mke.org.hu oldalon lehet megnézni,
ahol szavazni is lehet a legjobban sikerültekre. A helyi programon látványos
kísérleteket mutattak be az iskola kémia
szakos tanárai. A közönséget bevonva,
érdekesen közelítették meg a kémia, a
víz és tűz tulajdonságait.
Az akció célja, hogy a diákokban tudatosuljon a kémia szerepe az emberiség egyik legfontosabb kincsének, a
tiszta víznek az előállításában, tágabb
értelemben pedig a kémia hasznát és az
emberi civilizáció fenntartásában való
nélkülözhetetlenségét üzeni a fiatal generáció számára.
Szöveg és fotók: Varga Ildikó

Az alkoholszonda nulla értéket mutat

Iskolai
versenyeredmények
A Fazekas Mihály Általános Iskola
keresztrejtvényfejtő versenyén Ludman
Sejla (8.d), Hegedüs Csilla (8.b) I. helyezést, Burkovits Dóra, Szaniszló
Franciska (7.b osztályos tanulók) III.
helyezést értek el. Angol nyelvből Nagy
Fanni, Erdei Zsanett (7. a osztályos tanulók) VI. helyen végeztek.
A Hajdúböszörményben megrendezett országismereti versenyen (német)
Burkovits Dóra, Nemes Nikolett, Szaniszló Franciska (7.b osztályos tanulók)
az I. helyen, osztálytársaik: Dobos Boglárka, Husi Renáta, Lovas Rita pedig a
III. helyen végeztek. A lányokat felkészítette: Cziberéné Nagy Katalin és Fejesné Csűrös Kinga.

A Budaörsön megrendezett Országos Mozgásfesztivál Döntőjében step
kategóriában Böszörményi Fanni (6.b),
Burkovits Dóra (7.b), Iván Vivien
Emese (8.b), Nagy Fanni (7.a), Nagy
Fruzsina (7.c ) tanulók csapata a II. helyen végzett. Edzőjük Örvendi Sándorné.
A Hajdú-Bihar megyei Egyéni Sakkolimpiai Bajnokságon, a 3. korcsoportban Komáromi Tibor (6.a) osztályos tanuló II. helyezést ért el. Edzője
Baranyai Antal.
A versenyzőknek és felkészítőiknek
szívből gratulálunk!
(V. I.)

A tanulók jobban kedvelik a kísérleteket, mint a dolgozatírást
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Nagy Kornél: „nagyon egységesek voltunk”
Versenyben maradt az olimpiai
részvételért folyó harcban a magyar férfikézilabda válogatott,
amely a Svédországban megrendezett világbajnokságon teljesítette a kitűzött célt, s megszerezte
a hőn áhított 7. helyezést.
A csapat tagja volt a nádudvari
Nagy Kornél is, aki miatt városunkban talán a szokásosnál is többen
követték nyomon a vb eseményeit,
illetve nemzeti csapatunk produkcióját.
– A nádudvariak nevében is gratulálok Neked ehhez a kiváló szerepléshez, gondolom, maximálisan
elégedett vagy a csapat világbajnoki produkciójával.
– Köszönöm, valóban elégedett
vagyok, hiszen a vb előtt vakon aláírtam volna ezt a 7. helyezést, s ezzel így volt valamennyi csapattársam. Persze az igazsághoz tartozik,
hogy menet közben megjött az étvágyunk, s az 5-6. helynek jobban
örültünk volna. A saját szempontomból ugyanakkor már koránt sem
volt ilyen sikeres a vb.
– Előzetesen sokan úgy gondolták, hogy a fiataloknak, így számodra is kiváló kiugrási lehetőséget
nyújt majd ez a torna.
– Az én esetemben sajnos nem
így lett. Nem játszottam eleget,
vagy ha pályára kerültem, nem mindig a posztomon játszhattam. Eleinte Mocsai Tamás cseréjeként jobbátlövőben kaptam lehetőséget. Azt
tudni kell, ha egy játékos nem a
megszokott helyén szerepel, nem
tudja, vagy csak ritkán képes a maximumot nyújtani. Ez sajnos nekem
sem sikerült. Aztán ahogy a középdöntőkre megérkezett Perez, még
jobban csökkent az esélyem a tartós
pályára kerülésre. Persze így is kap-

Nagy Kornél címeres mezben a vb-n

tam minden találkozón lehetőséget,
ám akkor már vagy elúszott a
meccs, vagy biztosnak tűnt a győzelmünk. Ennek ellenére nagyon
dolgozott bennem a bizonyítási
vágy, ám nagyon nehéz pár perc
alatt ezt realizálni. Ilyenkor sokkal
nagyobb a játékosban az eredménykényszer, s a túlzott akarás nem
mindig hat jó irányban. Mindettől
függetlenül nagyon büszke vagyok
rá, hogy ennek a társaságnak a tagja
lehettem.
– Az összetartás a pihenőidőkben
is jellemezte a válogatottat?
- Igen, nagyon. Sokkal jobban,
mint korábban. Ez annak is köszönhető, hogy sok olyan fiatal alkotta a
csapatot, akik már korábban is sokat
játszottak együtt a Dunaferr-ben, illetve a korosztályos válogatottakban. Így Törő, Császár, Zubai, Mik-

ler, Iváncsik Tomi, Schuch Timuzsin, Harsányi, no és én is nagyon
egy hullámhosszon voltunk. Egyébként sem volt most jellemző ránk a
klikkesedés, ami azért korábban
nem mindig volt így. Ehhez a maghoz csatlakozott mindig egy-két
idősebb játékos, akik aztán ha baj
volt a pályán, kisegítették a csapatot. Az biztos, hogy nagyon egységesek voltunk, ez volt a fő záloga a
jó teljesítményünknek, no meg a
győzni akarás. Ha kikaptunk, akkor
sem uralkodott el rajtunk a rossz
hangulat, mindig a következő feladatra koncentráltunk.
– Ki volt a szobatársad Svédországban?
- Évek óta, így már az utánpótlás
válogatott meccseken is Schuch Timuzsinnal laktunk egy szobában,
így most is ő volt a szobatársam.

Kézilabda NB II.: folytatódik az alapszakasz
Közel kéthónapos szünet után
folytatódik az NB II-es kézilabdabajnokság alapszakaszának küzdelemsorozata. Csapataink január elején kezdték meg a felkészülést a
folytatásra.
A tréningek mellett a férfiak és a nők
is pályára léptek edzőmeccseken, illetve villámtornákon. A Kiss Zsolt által
irányított férfi gárda előbb egy hazai
rendezésű négycsapatos erőpróbán szerepelt. Együttesünk mellett a Balmazújváros, a Bőcs és a Püspökladány öltött szerelést. A mieink előbb az újvárosiakkal meccseltek, s 29-25 arányban
nyertek, majd a döntőben a Bőcs ellen
egy mindvégig izgalmas összecsapáson
35-35 arányú döntetlent értek el. A tornagyőzelem sorsát eldöntő hétméteres
dobások hihetetlen izgalmakat hoztak,
az első sorozat után nem volt döntés,
majd a „hirtelen halál” szakaszból végül a bőcsiek jöttek ki jobban, így ők

ünnepelhettek. Ezt követően Berettyóújfaluba volt hivatalos a társaság, ahol
a hazaiak mellett a Püspökladány volt
az ellenfél. A mérleg egy döntetlen és
egy vereség volt. Végül a DKSE NB
I/B-s csapata vendégeskedett egy edzőmeccs erejéig városunkban.
A hölgyek a Derecskével játszottak
egy oda-visszavágós páros meccset.
Idegenben háromgólos vereséggel, hazai pályán négygólos győzelemmel
zártak Bekéék. A felkészülés így mindkét csapatunk számára sikeresnek volt
mondható, így jöhetett a bajnoki
pontvadászat. A február 12-én, lapzártánk után sorra került idei első forduló
egyben a bajnokság 15. fordulója volt.
A 7. helyezett hölgyek az említett játéknapon a Nyíradony vendégeként
léptek pályára. A szintén 7. helyezett
férfiak Mezőtúron kezdtek. Az alapszakasz egyébként március első hétvégéjén ér véget, míg a rájátszás két héttel később, március 19-én rajtol, s tíz

hétvégén keresztül, egészen május
21-ig tart.
Az alapszakasz
további menetrendje
Férfiak
Február 12., 17.30:
Mezőtúr–Nádudvar
Február 19., 12.00:
Nádudvar–Fehérgyarmat
Február 26., 12.00:
Nádudvar–Mátészalka
Március 6., 13.30:
DKSE II.–Nádudvar
Nők
Február 12., 18.00:
Nyíradony–Nádudvar
Február 19., 14.00:
Ózd–Nádudvar
Február 26., 15.00:
Füzesabony–Nádudvar
Március 5., 16.00:
Nádudvar–Hajdúböszörmény

– A Himnusz alatt mindig idegesebbnek tűntél a többieknél.
– Pedig csak a szokásos, egészséges versenydrukk dolgozott bennem. Sokan mondták már, hogy a
többiekkel ellentétben én szinte
„végig táncolom” a Himnuszt. Ezt
én nem veszem észre, biztosan belülről jön, ám már az utánpótlás válogatott meccseken is mindig így
koncentráltam a mérkőzésekre.
– A középdöntős szakaszban nem
tartottál attól, hogy a csapathoz
csatlakozó Perez helyett te leszel a
kimaradó játékos?
– Nem, mi már előre tudtuk,
hogy ki helyett kerül be a keretbe
Carlos.
– Melyik meccs volt a legemlékezetesebb?
– A Németország és a Lengyelország elleni mérkőzések örök emlékek lesznek a számomra. Ezeken
voltunk a legegységesebbek. A lengyel meccs előtt bizonyára óriásinak tűnt a körülöttünk lévő feszültség, de csak a kívülállók számára. A
csapat belülről nagyon nyugodt
volt, akkorra már óriási önbizalommal bírtunk.
– Már „csak” egy akadály van
hátra a londoni olimpiáig.
– Én nagyon bízom benne, hogy
ez a csapat ki tudja majd harcolni az
olimpiai részvételt az utolsó kvalifikációs tornán. Svédországban megszereztük rá az esélyt, és élni akarunk vele. Mindenképpen ott szeretnék lenni Londonban, ha kell,
még a játéklehetőségről is lemondok a továbbjutás érdekében.
– Mennyi szabadság járt a sikercsapat tagjainak?
– A hazaérkezést követően két és
fél napot tudtunk itthon pihenni,
utána megkezdődtek Veszprémben
az edzések.

Jól tanultak,
jól sportoltak
Az idén is kiosztották Hajdú-Bihar
megye „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntetéseit. A Megyeháza Árpád termében
megtartott ünnepségen nádudvari ifjú
tehetségek is elismerésben részesültek.
A kitüntetésre azok a diákok pályázhattak, akik legalább 4,8-es tanulmányi
átlaggal rendelkeztek, s e mellett kiemelkedő sporteredménnyel büszkélkednek.
Városunkból az alábbi tanulókat díjazták: Czina Ferenc (lovaglás), Kiss
Viktória (aerobik), Burkovics Dóra (aerobik), Czibere Fanni (aerobik), Szabó
Dániel (kézilabda), Kiss Rebeka (aerobik), Lovas Réka (aerobik), Varsányi
Nóra (kézilabda).
Szöveg és fotó:
Faragó László
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Halmozták az érmeket
a diáksakkozók
Folytatták az elmúlt évek sikersorozatát az idén is a megyei sakk diákolimpia egyéni és csapatversenyein
a nádudvari gyerekek. A csapatversenyek során egy-egy arany-, ezüst-,
és bronzérem, míg az egyéni döntőkben három arany-, három ezüst-, és
egy bronzérem volt a termés.

A Főnix-kupa legeredményesebb nádudvari csapata a 4. helyen végző 1995-96-os gárda volt (Fotó: Faragó László)
Nagyon pici hiányzott a nádudvari
éremszerzéshez az idei, immár negyedik alkalommal megrendezett
debreceni Főnix-kupa nemzetközi
utánpótlás kézilabdatornán.
A 96 együttest felvonultató, háromnapos viadalra négy csapatot – három
leány és egy fiú gárdát – nevezett be a
Kövy DSE. Közülük két leány együttes
is nagyon közel került az éremszerzéshez. Az 1995-96-os korosztályban szereplő Vida-tanítványok három tavalyi
országos döntős csapatot is „kifogtak”.
A későbbi győztes Debreceni SC-SI 95’
ellen nem volt esélyük, az Orosházát
alaposan megszorongatták, míg a DSCSI 96’ ellen egy ki-ki meccsen, némi bírói „ellenszélben” buktak el minimális
különbséggel. A Vasas utánpótláscsapatát, az Angyalföldi SI-t, valamint a
Csepelt és a Kassát ugyanakkor magabiztosan győzték le. Így végül a 4. he-

lyen végeztek. Érmet tehát nem nyertek, ám egy különdíjat bezsebeltek. A
gólkirályi címet a 43 találatot elérő Faragó Fanni érdemelte ki. Rá, illetve
Szőnyi Dorinára és Karacs Jázminra fel
is figyelt Szarka Éva, a Fradi és egyben
a magyar serdülő válogatott edzője.
Mindhármuk játéka nagyon megtetszett
a szakembernek, olyannyira, hogy Szőnyi Dorinát és Karacs Jázmint időközben már meg is hívta az 1996-os születésű játékosokból álló serdülő válogatott edzőtáborába. De visszakanyarodva a Főnix-kupára, a lányok teljesítményének értékét növeli, hogy mind a
hat meccsüket csere nélkül voltak kénytelenek végigjátszani, miközben az ellenfelek 16-18 fős keretekkel álltak ki.
A 2000-es korosztályú leány csapat
sem állt messze az éremszerzéstől,
mindössze egyetlen góllal kellett volna
többet lőni az Ózd hálójába a csoportmeccsek során. Ám ez sajnos nem si-

került, s mint utólag kiderült, a 24-24es döntetlen a borsodiakat repítette a
háromcsapatos döntőbe, lévén, hogy ők
nagyobb arányban verték meg az Ikervár alakulatát. A mieink így csalódott
csoportmásodikként csak a 4-6. helyekért folytathatták, ahol aztán a 6. helyet
szerezték meg.
A Főnix-kupa legnépesebb mezőnye
a lányok 1997-98-as korcsoportjában
gyűlt össze: itt 17 alakulat „feszült”
egymásnak. Ebben a rendkívül erős mezőnyben egy felejthetetlen győzelmet
begyűjtve végül a 12. helyet szerezték
meg a mieink.
A Kiss Zsolt által felkészített 199798-as fiú csapat sem panaszkodhatott
kevés ellenfélre, lévén, hogy 15 gárda
nevezett be a tornára. Együttesünk
ugyancsak egy győzelmet elérve végül
mind a két debreceni sportiskolás csapatot megelőzve a 12. helyen zárta a
tornát.

A csapatversenyeket Hajdúböszörményben, az egyéni döntőket Debrecenben rendezték meg. Előbbin a Czina
Péter, Tóth Tamás, Kiss Péter alkotta
alsó tagozatos fiú csapat hatalmas fölénnyel szerezte meg a megyei bajnoki
címet a 13 résztvevő együttes közül.
Csapatunk fölényét jelzi, hogy a megszerezhető 21 pontból 20,5 pontot begyűjtött, azaz esélyt sem kaptak az ellenfelek. Ugyanebben a korosztályban
a Vida Nikolett, Czina Eszter, Forgó
Anikó, Forgó Erika összetételű leány
csapat is remekül szerepelt, a debreceni
Huszár Gál DSK mögött a második helyen végzett. A már említett bronzérmet
a felső tagozatos fiúk gyűjtötték be. A
csapat tagjai Komáromi Tibor, Győrfi
Péter, Czina Ferenc, Nagy Péter voltak.
A Debrecenben megrendezett egyéni
döntőkben a legnagyobb sikert az
U8-as korcsoportban Vida Nikolett érte
el, aki megvédve a tavalyi bajnoki címét, az idén is az első helyen végzett.
Az U10-es korcsoportban ugyanakkor
két nádudvari srác – Tóth Tamás és
Czina Péter – viaskodott az aranyéremért, s végül holtverseny alakult ki közöttük. A bajnoki címet végül egy külön
partiban döntötték el egymás között,
amit Tóth Tamás nyert meg, így ő képviselheti majd ebben a korosztályban
Hajdú-Bihar megyét az országos döntőben. Az U14-esek között Dudics Zoltán ugyancsak aranyéremnek örülhetett.
Az ezüstérmeket a már említett Czina
Péter mellett az U12-es korosztályban
Komáromi Tibor, valamint az U18-as
kategóriában Bényei Piroska érte el. Az
U8-as lányok mezőnyében Czina Eszter bronzéremnek örülhetett. Valamenynyi versenyszámban a megyei bajnokok
képviselhetik majd megyénket a Szombathelyen megrendezésre kerülő országos fináléban.

Régiódöntőben
a lányok is

Árvai Mártont
80. születésnapján
sok szeretettel köszöntötte családja

A fiúk után a lányok is sikeresen vették az Erima országos
utánpótlás kézilabda-bajnokság
megyei sorozatát, három korosztályban is kiharcolták a régió
döntőbe jutást. Az 1996-os, az
1997-es és az 1999-es korcsoportú csapataink egyaránt második helyen végeztek a Debreceni
SC-SI hasonló korosztályú gárdái mögött, megelőzve berettyóújfalui és hajdúnánási csapatokat. Így Vida Gergő tanítványai
várhatják a Békés megyében
sorra kerülő régió döntős folytatást, ahol három megye legjobb
hat-hat csapata mérheti össze tudását.

Vida Nikolett megvédte címét
(Fotó: Faragó László)
Cikkek: Faragó László
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Az Ady Endre Általános Művelődési
Központ programjaiból
Február 17-én (csütörtökön) 14 órától
olvasási verseny 2. osztályosoknak.
Február 17-én, (csütörtökön) 17 órától
Nagy Sándor Zoltán grafikusművész
rézkarcaiból rendezett kiállítás megnyitója. A kiállítást megnyitja: Kácsor Zsolt író, újságíró. A kiállítás látogatható: március 19-ig.
Február 18-án, (pénteken) 14 órától
„Farsang Zsuzsival és Orsival” interaktív gyermekműsor. Jegyár: 400 Ft.
Csendes Istvánt és feleségét köszönti
50. házassági évfordulójuk alkalmából
szerető családjuk

Az év hala a kősüllő

Az év madarához hasonlóan minden
évben szavazni lehet az év halára. A
kezdeményezés célja, hogy felhívják a
figyelmet a védelemre szoruló halfajokra. A közvéleménykutatás során a
Magyar Haltani Társaság honlapján lehetett szavazni az ott jelölt halfajokra.
A december 31-én lezárult szavazáson
a kősüllő győzött a réticsík és a harmadik helyezett sujtásos küszt előtt. A kősüllő nevével ellentétben nem igényel
köves aljzatot, sőt olyan iszapos helyeken is megél, melyet a küllemében és
életmódjában hasonló, de nagyobb rokona, a süllő elkerül. Kizárólag Európában, főleg a Fekete-és Kaszpi-tengerbe ömlő folyók vízrendszerében
honos. Hazánkban a nagyobb tavainkban és folyóinkban is megtalálható, de
előfordulása ezekben sem gyakori. A
sebezhető halfajok közé tartozik, ezért
az Év Hala címmel remélhető, hogy nagyobb védelemben részesül. A horgászok nagy része egyetért azzal, hogy a
kősüllő legkisebb fogható mérete 20 helyett 25 centiméterre, a naponta elvihető
mennyiség pedig a jelenlegi 3 kilogrammról 3 darabra változzék.

Február 19-én, (szombaton) 10-12
óráig farsangi játék-tár-ház; téma:
farsangi álarcok készítése.

Február 22-én (kedden) 18 órától a Világjárók előadássorozat keretébenVetró Mihály és Farkas Gergő vetítettképes beszámolója Kirgizisztánról. (A belépés díjtalan!)
Február 22-től angol nyelvtanfolyam
indul kezdők és szóbeli alap- vagy
középfokú nyelvvizsgára készülők
részére. Jelentkezni az 54/480-730
valamint az info@adyamk.hu e-mail
címen lehet február 21-ig. Az első
megbeszélés és ingyenes szintfelmérés február 22-én 17 órától. Kezdő
csoport: 600 ft/óra, nyelvvizsgás
csoport: 900 ft/óra, 6 fő jelentkezése
esetén kedvezmény!

Tavaszi Színház
Március 19-én, szombaton 19 órától
a Bánfalvy Stúdió lép fel az Ady Endre
Művelődési Központ színháztermében.
Bánfalvy Ági és Harmath Imre főszereplésével láthatjuk a Jövőre, veled,
ugyanitt 1. című romantikus vígjátékot
két részben. Jegyár: 2000 Ft, az előadás
napján: 2500 Ft.
Doris (Bánfalvy Ági), boldog házasságban élő asszony a kaliforniai Oakland-ből. George (Harmath Imre) nős
könyvelő New Jersey-ből.
A férfi és a nő véletlenül fut össze
egy kaliforniai tengerparti fogadóban,
ahová Doris egy vallási közösséghez,
míg George egy üzleti partneréhez érkezik. Találkozásuk másnapján arra ébrednek, hogy egymás karjaiban töltöt-

Bánfalvy Ági és Harmath Imre
ték az éjszakát. Különös szerelmi kapcsolat kezdődik kettejük között, amely
minden évben egy közösen eltöltött hétvégében ölt testet. De vajon meddig
mehet ez így?

Fájó szívvel emlékezünk

halálának
első évfordulója alkalmából.
„Hírtelen halálod megtörte szívünket,
örökké őrizzük drága emlékedet.
Kegyetlen volt a sors,
hamar elvett tőlünk,
de szíved emléke itt marad közöttünk.
Örök az arcod, nem száll el a szavad,
minden mosolyod a lelkünkben marad.
Nyugodj csendesen,
legyen békés álmod,
Találd meg odafenn
az örök boldogságot.”
Szerető családod:
bánatos feleséged,
gyermekeid és unokáid

MOZI
Február 18. péntek, 19 óra
SZERELEM ÉS MÁS DROGOK
Színes, szinkronizált amerikai
romantikus vígjáték.
Szereplők: Jill Clayburgh,
Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway
(Korhatár: 16 év alatt
szülői felügyelet!)
22. kedd, 19 óra
UTÓDOMRA ÜTÖK
Színes, szinkronizált amerikai
filmvígjáték.
Szereplők: Robert De Niro,
Ben Stiller, Dustin Hoffman,
Barbra Streisand
(Korhatár: 12 év alatt
szülői felügyelet!)
25. péntek, 19 óra
ÜVEGTIGRIS 3
Színes, magyar filmvígjáték.
Szereplők: Rudolf Péter,
Reviczky Gábor, Gáspár Sándor,
Csuja Imre

Az Üvegtigris sztárjai:
Reviczky Gábor, Horváth Lajos Ottó,
Rudolf Péter, Csuja Imre, Szarvas József,
Gáspár Sándor

Egy fogpiszkáló, egy lövés,
egy megkeseredett orvos és egy jókor
érkező luxuskocsi – ennyi elég, hogy
Lali meghozza élete nagy döntését:
mindent maga mögött hagy és lelép.
Az álomautóra azonnal felfigyel az
álomnő, Lali játszani kezdi a nagymenőt, és elkezdődik élete legnagyobb
kalandja, élete talán legjobb nőjével…
(Korhatár: 16 év alatt
szülői felügyelet!)
Március 1. kedd, 19 óra
ZÖLD DARÁZS
Színes, szinkronizált
amerikai akcióthriller.
Szereplők:
Cameron Diaz,
Seth Rogen,
Edward Furlong
(Korhatár:
16 év alatt szülői
Cameron Diaz
felügyelet!)

MEGEMLÉKEZÉS

APAGYI ISTVÁNRA
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Táncos magyarok – ez volt a címe a hatvanadik születésnapját ünneplő
Magyar Állami Népi Együttes műsorának, amelyben egy januári estén
gyönyörködhetett a nádudvari közönség

(Forrás: www.port.hu)

Gyilkost kerestünk a vacsorán

NÁDUDVARI HÍREK
Városi közéleti lap

Újszerű kezdeményezésen vettek
részt januárban a színházbarátok.
Agatha Christie nyomán gyilkos vacsorára szólt a meghívás, ahol étkezés után
interaktív színházi előadáson nyomozhattunk a gyilkos után. Maguk a színészek is jól szórakoztak, hiszen a „nyomozók” kérdéseire úgy kellett rögtönözve válaszolniuk, nehogy időnap
előtt elárulják a gyilkos személyét.
Fodor Zsóka volt az est
egyik főszereplője

Jegyár: 400 Ft

Lapalapító:
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