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A megye legjobban felszerelt Kitüntetések március 15-én
általános iskolája
A képviselő-testület március 3-án,
széleskörű közvélemény-kutatás és bizottsági javaslat után döntött a városi
kitüntetések díjazottjairól.
Ismét választott díszpolgárt a testület – Krucsó Zsolt sportoló személyében. Nádudvar Város Önkormányzatának Pro Urbe emlékérmét Fazekas
Ferenc fazekas népi iparművész és a
Mozgáskorlátozottak Hajdú-bihar megyei Egyesülete Nádudvari Csoportja
kapja. Kövy-díjjal Fazekas István nyugdíjas fazekas szakoktató, népi iparmű-

Használatba vették a nádudvari iskolások az interaktív táblákat. 43 millió
forintból 20 darabot állítottak be a
Kövy Sándor Általános Iskolában és
100 számítógéppel is gazdagodott az

vészt, Nagyné Urbán Julianna iskolaigazgató-helyettest és Zsom Józsefné
pedagógust tüntetik ki. A díjazottaknak
ezúton is gratulálunk!
A díjakat Beke Imre polgármester
adja át azon ünnepség keretében, amely
szokás szerint március 15-én zajlik, s
amelyen az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc hőseire, vívmányaira emlékezünk. Az ünnepségen a Kövy Sándor Általános Iskola diákjai idézik fel a
163 évvel ezelőtti történelmi események mozzanatait.

intézmény. Ezzel a - rendkívül sok hátrányos helyzetű diákot oktató - nádudvari intézmény lett a legjobban felszerelt iskola Hajdú-Bihar megyében./4.
oldal

Jégtörés sztárokkal
Február 12-én rendezte hagyományos Jégtörő Bálját az Ady Endre Általános Művelődési Központ. A jó hangulatról az X-Faktor döntősei, Shodeinde Dorka és Vastag Tamás gondoskodtak. Az est házigazdája Fazekas
Laci, a Rádió FM 95 műsorvezetője
volt, az Old Boys zenekar pedig hajnalig játszotta a talpalávalót. Ismét nagy
sikere volt a fotósaroknak, ahol mindkét sztárfellépő készségesen pózolt a

vendégekkel. Rengeteg autogramot
osztottak, cserébe több apró ajándékot
és rajzokat kaptak a rajongóktól. Az éjféli tombolasorsoláson sokan jártak szerencsével, köszönhetően a nagylelkű
felajánlásoknak, amit ezúton is nagyon
köszönünk. A jeget ezúttal sajnos nem
sikerült megtörni, de nagyon jó hangulatú estét töltöttünk együtt, s ez a fontos.
Hermann Mónika

Lázas készülődés az ünnepre (Fotó: Varga Ildikó)

Programok
a nemzeti ünnep alkalmából
Március 14-én (hétfőn) fáklyás felvonulás Lukács Dénes sírjához. Gyülekező, fáklyák átvétele 18 órakor az Ady
Endre ÁMK előtt.
Március 15-én (kedden) 10 órától
ünnepi istentisztelet a Református
templomban, igét hirdet Őz Lajos lelkész.
10.45-től Ünnepi műsor, városi kitüntetések átadása a művelődési köz-

pont színháztermében. Ünnepi beszédet
mond Arnóth Sándor országgyűlési képviselő és Beke Imre polgármester.
A kitüntéseket városunk polgármestere adja át.
A műsorban közreműködnek:
Liszt Ferenc Kórus, Kövy Sándor
Általános Iskola.
12.30-tól koszorúzás a Lukács Dénes-emlékműnél.

A tartalomból

Sokan temettük a telet; a bált Beke Imre polgármester nyitotta meg
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Iskolaigazgatói
pályázat
Nádudvar Városi Önkormányzat a ,,Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Kövy Sándor Általános Iskola igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2011.
augusztus 1–2016. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar
megye, 4181 Nádudvar, Fő út 133.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: Az
intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltató feladatainak ellátása, alapító okirat
szerinti feladat ellátása, önállóan működő
intézmény vezetése, kapcsolattartás a fenntartóval.
Illetmény és juttatások: Az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a ,,Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a(z) végrehajtásáról kiadott további jogszabályok
rendelkezései szerint rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
● Főiskola, pedagógus végzettség,
● Magasabb vezetői gyakorlat: legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
● Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
● Pedagógus szakvizsga,
● Magyar állampolgárság,
● Büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
● Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,
● a pályázati feltételekben meghatározott okiratok hiteles igazolása,
● 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
● Az intézmény vezetésére vonatkozó
szakmai és vezetői program a helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
● Hozzájárulás, hogy pályázati anyagát a véleményezésre jogosultak megismerjék,
● Adatvédelmi nyilatkozat,
● Nyilatkozat, hogy nyilvános, vagy
zárt ülésen tárgyalható-e a pályázat.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011.
augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2011. május 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferenczikné Karacs
Angelika nyújt a 06-54-529-017-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
● Postai úton, a pályázatnak a Nádudvar Városi Önkormányzat címére történő
megküldésével (4181 Nádudvar, Fő út
119. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 1760-1/2011., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
A hatályos jogszabály alapján, a pályázati eljárásban közreműködők véleményezését követően Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2011. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
● Oktatási és Kulturális Közlöny,
● Nádudvari Hírek című újság,
● Hajdú-Bihari Napló.
A munkáltatóval kapcsolatban további
információt a www.nadudvar.hu honlapon
szerezhet.

Nádudvari Hírek

2011. március

Fontos ügyekben döntöttek
A képviselő-testület február 17-én
rendkívüli ülést tartott. A közintézmények energetikai korszerűsítésével kapcsolatban meghallgatott egy tájékoztatót, amelyet az AERD Zrt. munkatársai:
Kovács Kolos és Szalai Gyula tartottak.
A tájékoztató szerint jelentős fejlesztési, megtakarítási lehetőségek rejlenek
a közintézmények elhasznált, rossz hatásfokkal energiát termelő vagy felhasználó fűtési rendszerének korszerűsítésében. A korszerűsítéssel olcsóbb
üzemeltetés, önkormányzati tőke befektetése nélküli fejlesztés valósítható
meg hosszú távú megtérülés mellett.
A képviselők meghallgatták Kertész
Attila városi főépítész előterjesztését a
település szerkezeti terv valamint a helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása kapcsán. A településszerkezeti tervet a testület határozattal fogadta el. A
HÉSZ módosításáról rendeletet alkotott
a képviselőtestület.
A testület – élve az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet adta felhatalmazással – a kormányrendeletben
meghatározottaknál 50 százalékkal kedvezőbb szabályozást alkotott meg az új
építésű ingatlanokra vonatkozó parkoló
számítási szabályokra.
Az államháztartási törvény felhatalmazásával élve megalkották azt a rendeletet, amely az önkormányzat költségvetési rendeletét képező táblázatok,
mellékletek tartalmát pontosan meghatározza a következő évek költségvetésének megalkotása során.
A képviselő-testület február 24-én
tartotta soron következő rendes ülését.
Első napirendi pontként a 2011. évi
költségvetési rendeletet fogadták el a
képviselők. A központi állami normatíva a 2010-eshez képest idén 35 millió
Ft-tal csökkent, az intézmények támogatása azonban a lehetőségekhez képest
nőtt. A költségvetés célja, hogy senkit
ne kelljen elküldeni a munkahelyéről. A
2011-es gazdasági évben takarékos gazdálkodásnak kell érvényesülnie.
Második napirendi pontként a képviselők a Kincsesház támogatására szavaztak meg 500 000 Ft-ot az idei évi
rendezvények biztosítására.

A testület a 2011. évi költségvetéshez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést elfogadta.
A Kövy Sándor Általános Iskola
igazgatói állására kiírt pályázatot a képviselők elfogadták.
A helyi környezet és természetvédelméről szóló önkormányzati rendelet
módosítását, amely a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról és az alap felhasználásának szabályairól szól, a képviselő-testület elfogadta.
Ezt követően a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskolájában és az Alapfokú Művészeti Iskolában alkalmazható térítési és tandíjakról szóló rendeletek módosítását
tárgyalta és fogadta el a testület.
A 2010. évi költségvetést a III. negyedévben bekövetkezett pénzeszközátvételek, állami támogatások összegével kellett módosítani. A módosítást a
testület támogatta és elfogadta.
A szennyvízhálózat kiépítésének III.
üteméről szóló pályázathoz kapcsolódva az önkormányzat a Nádudvari
Református Egyházközség tulajdonában levő Csukás utca megvásárlásáról
döntött.
A mezőőri járulékról szóló rendeletmódosítást a testület támogatta és elfogadta.
A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítást a képviselők támogatták.
Az önkormányzati intézmények helyiségeinek bérletére vonatkozó szabályzatot levették a napirendről és felkérték az előterjesztőt, hogy azt módosítva a következő testületi ülésre ismét
terjessze elő.
A képviselő-testület március 3-án
tartotta következő – rendkívüli – ülését.
Az ülésen a nádudvari 2. sz. fogorvosi
körzet feladatainak ellátásáról szóló
szerződés módosításához a képviselők,
egyetértve a feladatot majd ellátó Green
– Logistic Kft.-vel, hozzájárultak.
Ezt követően zárt ülésen a Díszpolgári cím, a Pro Urbe emlékérem és a
Kövy-díj díjazottjairól döntöttek a képviselők.
Dr. Sós Csaba

Szigorú egészségvédelem
Füst nélkül kellemesebb – lassan tíz
éve már, hogy ezzel a szlogennel dohányzás elleni kampányt kezdeményezett az egészségügyi kormányzat. Ez az
akkori, és több későbbi kezdeményezés
is zátonyra futott a dohánylobbi hatására.
A legújabb hírek szerint ennél sokkal
drasztikusabb kezdeményezésre szánta
el magát a parlament, tudniillik be akarja
tiltani a dohányzást a zárt helyeken, többek között a vendéglátó-ipari egységekben, a kórházakban stb. A dohányosok
persze tiltakoznak, a nem dohányzók
örömmel üdvözlik a kezdeményezést.
Nem lehet figyelmen kívül hagyni azonban azokat az adatokat, amelyek a fenti
javaslatot megelőzték.
Nem szabad szemet hunyni a tények
felett, hogy évente 30 ezer ember – egy
„egész Szentendre” – halála köszönhető a
dohányzásnak, s egy kimutatás szerint
minden harmadik budapesti gyermek
szenved környezete, szülei dohányzásától.
Egyik ismerősöm vetette fel, hogy
nem tartom-e igazságtalannak, hogy míg

a dohányosok tíz perc szünetet tartanak,
hogy elszívhassák cigarettájukat, addig
neki, nem dohányzónak dolgoznia kell.
Ez is egyfajta megközelítése a témának,
és meglehet, hogy jogos is.
Hasonló törvényeket bevezetett államok sora bizonyítja, hogy csökkent a
hirtelen szívhalál és agyi „történések”
száma a dohányzás korlátozásával.
Csökkennek a tüdőbetegségek szövődményei, kevesebb gyógyszerre, kórházi
kezelésre van szükség, s ez a társadalomnak is nyereség. Szó van róla, hogy
bizonyos leszokásban szerepet játszó
gyógyszereket ingyenesen hozzáférhetővé tesznek a jövőben. Nem feledhetjük
azonban, hogy a legfontosabb dolognak
– vagyis a dohányzásról való leszokásnak – a fejben kell eldőlnie. Amíg valaki
szilárdan nem lesz eltökélt a leszokásban, addig nincs az a gyógyszer, segítő
tapasz, amellyel sikeres lenne a cigarettáról való lemondás. Pedig érdemes
lenne, füst nélkül tényleg kellemesebb.
Dr. Sutus Lenke

DÍSZPOLGÁR

Krucsó Zsolt
1964. november 26-án született Tiszafüreden, de pár év múlva családja visszaköltözött Nádudvarra. Az általános iskola
befejezése után tanulmányait a debreceni
Fazekas Mihály Gimnázium matematika
tagozatán folytatta és az érettségit követően, a debreceni Ybl Miklós Műszaki Főiskola építőgépész szakán 1986-ban szerzett diplomát.
Pályakezdőként, rövid biharkeresztesi
kitérő és a másfél éves sorkatonai szolgálat befejezése után ismét Nádudvarra került, a KITE Zrt.-nél helyezkedett el.
A sportot már gyerekkorában megszerette. Az iskolai évek alatt, majd a munka
mellett is minden szabadidejét a sportnak
szentelte. Többek között jó pár évig –
90-es évek elején – a nádudvari kézilabda
egyesület játékosa is volt.
30 évesen váratlanul, egy mindmáig ismeretlen eredetű betegség támadta meg,
ami után 10 éven keresztül próbálta, igen
nagy erőfeszítések mellett, ugyanazt az
életmódot – munka, sport – folytatni. Sokan még saját környezetében sem vették
észre, hogy komoly beteg. Aztán 2004
májusában megtörtént a már nagyon várt
májátültetés.
A 18 órás életmentő műtét utáni 1-2
hónapos lábadozást követően, a felépülése
érdekében, újra elkezdte a rendszeres testmozgást, mivel a szervátültetett emberek
számára a mozgás, a sportolás az egészséges életmód a beültetett szerv hosszabb
túlélését biztosítja, csökkenti a szerv kilökődésének lehetőségét, és enyhíti a nélkülözhetetlen gyógyszerek mellékhatásait.
Az úszás volt az a sport, amit a gyors
rehabilitáció érdekében már a kórházban
is javasoltak. Mivel már gyerekkorában
megtanult úszni, így elkezdte az azóta is
tartó, heti 8-10 kilométereket jelentő, és
kemény kitartást igénylő úszóedzéseket.
Rövid időn belül sikerült jó eredményeket
elérnie a hazai szervátültetettek versenyein és a szenior úszóversenyeken is. A
szintidők teljesítésével a Magyar Szervátültetettek Szövetségének válogatott úszója
lett, ami lehetőséget adott arra, hogy világversenyeken is részt vehessen.
Eredményei a világbajnokságokon:
– 2005: London (Kanada): 2 negyedik,
2 ötödik helyezés,
– 2007: Bangkok: 2 ezüst, 1 bronzérem,
– 2009: Brisbane: 3 ezüst, 2 bronzérem.
Eredményei az Európa-bajnokságokon:
– 2006: Pécs: 1 arany, 2 ezüstérem,
– 2008: Würzburg: 6 aranyérem,
– 2008: Dublin: 3 ezüst, 1 bronzérem.
Emellett 2008-ban a Magyarország Év
Sportolója választáson 3. helyezést ért el,
míg 2009-ben átvehette az Önkormányzati Minisztérium Elismerő Oklevelét.
A következő világverseny júniusban,
Göteborgban sorra kerülő XVIII. Transzplantáltak Világjátéka lesz, melyre jelenleg
is heti 3-4 úszóedzéssel készül. Célja a

még hiányzó világbajnoki aranyérem
megszerzése!

2011. március

Nádudvari Hírek
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Mozgáskorlátozottak
Egyesülete

Nagyné
Urbán Julianna

A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar
Megyei Egyesülete 1980-ban alakult,
nádudvari csoportja 1985 óta működik.
Nádudvaron 260 tagja van jelenleg az
egyesületnek.

1989-ben az
egri Ho Si Minh
Tanárképző Főiskola matematikakémia szakán kapott
diplomát.
Elmondható róla,
hogy az eddigi
munkája során a
pedagógiai
munka minden
fokozatával megismerkedett. Friss diplomásként állandó helyesítőként Füzesgyarmaton kezdett dolgozni, majd három fiú gyermek születése után
1998-tól a Kövy Sándor Általános Iskolában helyezkedett el. Napközis nevelőként, tanítóként, s mint az osztályfőnöki munkaközösség vezetője jutott
el 2008-ban a felsős igazgatóhelyettesi
posztig.
Pedagógiai munkájára, szakmai fejlődésére a tenni akarás, a továbblépés
jellemző. Innovatív egyéniségéből eredően állandóan benne van a megújulni
vágyás, új hatékony módszerek megismerése. Alig várja, hogy ezeket kipróbálhassa, és a tanuló ifjúságnak, a kollégáinak továbbadhassa. Ezáltal számtalan továbbképzésen vett részt, számítástechnikai szoftverüzemeltető képzéstől a „hatékony együttnevelés” módszeréig.
A Kövy Sándor Általános Iskolában
a kompetenciaalapú oktatás bevezetésének, kiépítésének fáklyavivője. Szervező és alkotó készségével aktív részese
az iskolai élet minden mozzanatának.
Kollégái, munkatársai szeretik őszinte, tiszta egyéniségét, mellyel az iskolai
közösség igazi „csapatjátékosa”. Így
juthatott el egy nagy közösség vezetéséig, az igazgatóhelyettesi rangig. Tenni
akarása a közösségért töretlen, szívén
viseli az iskola minden gondját, baját.
Kollégái mindezek alapján érdemesnek
tartották felterjeszteni őt a Kövy-díjra.

Fazekas Ferenc

Apagyi Györgyné, a közösség vezetője
A nádudvari Mozgáskorlátozottak
Egyesülete rendszeresen szerepel helyi,
megyei és országos kulturális rendezvényeken és vetélkedőkön. Legutóbb a
Kölcsönkapott Föld elnevezésű országos vetélkedőn jeleskedtek. Szinte minden nádudvari rendezvényen színvonalas műsorral lép fel énekkaruk. Saját
maguk szervezik a programokat, kirándulásokat, találkozókat más települések
hasonló tevékenységet végző csoportjaival. A kirándulások során megismerik
az ország természeti értékeit és a neves
látnivalóit. A csoport tagjai közül sokan
nem tudnának egyénileg eljutni ezekre
a helyekre. A hétköznapi összejöveteleken készülnek a fellépésekre. A Fehér
Rózsa énekkaruk országosan is elismert, ezüst népzenei minősítéssel rendelkezik. Szinte minden évben színesítik a városnapi programot. Az év jeles
napjait is megünneplik együtt, figyelemmel kísérik egymás hétköznapi
életét.
A Mozgáskorlátozottak Egyesülete,
olyan civil szervezet, amely nemcsak a
kulturális életben tölt be szerepet. Az
összetartozás érzését, a játékos kedvet,
a kimozdulás igényét, a célt és elfoglaltságot is jelenti nagyon sok embernek.
Apagyi Györgyné csoportvezető 10
éve fogja össze a csoportot. Minden
szerda délután tart ügyfélfogadást a művelődési központban. Kérelmeket lehet
benyújtani hozzá lakás akadálymenetesítésre, közlekedési támogatásra, telefonbeszélgetési támogatásra, segédeszköz pályázatra és kiíratására, valamint
fogyatékossági támogatásra. Ő szervezi
az ortopéd szakrendelést is. Kiemelkedő munkája révén sok embernek
nyújt segítséget.

Az egyesület Fehér Rózsa énekkara

1955-ben született Nádudvaron. A
szoboszlói Hőgyes-gimnáziumban érettségizett, majd édesapja műhelyében
kezdett dolgozni. 1977-ben Kaposvárott
elnyerte a „Szakma kiváló művelője” címet. 1979: a nyíregyházi Országos Népművészeti Pályázaton ezüst plakettet kapott. NIT nívódíjas lett, elvégezte a
Népművészeti Akadémiát, majd 1980ban szakmunkásvizsgát tett Pécsett.
1981-ben megkapta a népi iparművész
címet, családot alapított. Felesége orvos, két gyermekük és két unokájuk született. 1986 végéig a Népművészeti és
Háziipari Szövetkezetnek volt a tagja,
azóta önállóan dolgozik.
Hét évig vezette a Hajdú-Bihar megyei Népművészek Egyesületének fazekas szekcióját, majd a 2000 őszén átadott műhely szakmai vezetője lett.
Egy évig a fenti egyesület megbízott,
majd 2001 februárjától választott elnökeként tevékenykedett közel tíz évig.
2001 decembere óta a NESZ Elnöksége Szakmai Tanácsadó Testületének
tagja, 2002-től az Országos Fazekas
Szakmai Bizottság elnöke, 2004-től pedig az Országos Zsűri Bizottság tagjának is megválasztották.
Itthon és külföldön számtalan alkalommal volt kiállítása. Részt vett a debreceni Nemzetközi Fazekas Fesztivál
létrejöttében és lebonyolításában.
2004-ben az „Észak-alföldi Régió
ajánlásával”, 2005-ben „Hajdú-Bihar
megye Kitüntetett Minőségi Terméke”,
2011-ben a Magyar Kézműves Remek
címet érdemelte ki. Népi játszóházi foglalkozásvezetői vizsgát tett, majd népijáték és kismesterségek oktatója képesítést szerzett. Lengyel testvérvárosunk,
Urzedow 2006-ban díszpolgári címet
adományozott a két város fazekas hagyományainak ápolásáért, a kapcsolat
létrejöttéért végzett munkájáért.
2008-ban a Magyar Köztársaság
Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült; a népművészetért végzett tevékenységéért Király Zsiga díjat kapott.
Szeptember óta a szakiskola fazekas
szakoktatója, igyekszik tanulóit nem
csak a fazekassággal, hanem a népművészettel is megismertetni. 16 éven át
önkormányzati képviselő volt, tevékenykedett több bizottság tagjaként,
majd az egészségügyi és szociális és
idegenforgalmi bizottságok elnökeként.
Négy évig volt a megyei önkormányzat idegenforgalmi bizottságának
külsős, valamint az önzetlenségi díj kuratóriumának tagja. A Minőségi Termék-díj tanácsának tagja, és számítanak
munkájára a hortobágyi Leader Nonprofit Kft. döntéshozó testületében is. A
Nádudvar Turizmusáért Egyesületben
főleg a pásztornapok szervezésében
munkálkodik.

Zsom Józsefné
Zsom Józsefné
1972 óta tanít a
Kövy Sándor Általános Iskolában.
Pályafutását tanítóként kezdte.
Munkáját 1982től gyógypedagógiai tanárként a
mai napig az eltérő tantervű tagozaton összevont tanulócsoportban végzi. Közben pedagógiai
megújulásként 1999-ben a Bessenyei
György Tanárképző Főiskolán magyar
nyelv és irodalom szakos tanári diplomát kapott.
A pedagógiai munka legszebb, legnemesebb, de legnehezebb részét vállalta, a tanulásban akadályozott, tanulási nehézséggel küzdő, sajátos nevelési
igényű tanulók oktatását. Jól ismeri a
fejlesztéskorrekció pedagógiáját, a szellemileg sérült gyerekekkel való bánásmódot. Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett környezetben nevelkedő gyermekekre. Következetes nevelőmunkájának eredménye-

ként nagyon sok problémával küzdő tanulót juttatott el a 8. osztály elvégzéséig. Figyelemmel kíséri volt tanítványai sorsát. Szakmai tapasztalatait,
kapcsolatait szívesen megosztja kollégáival, véleményére bármikor számíthatott a tantestület.
Munkakapcsolata a Nevelési Tanácsadóval, áthelyező bizottsággal eredményes volt. Munkatársai, kollégái és a
szülők szeretik, tisztelik. Most „egy
nagy útra” készül, nyugdíjba szeretne
menni, hogy unokájával együtt élhesse
meg a nevelés legszebb pillanatait. Iskolájának alkalmazotti közössége érdemeit tisztelve, elismerve terjesztette fel
a Kövy-díjra.

Fazekas István
1949-ben született Nádudvaron
a több száz éves
fazekas-hagyományokkal bíró
Fazekas család második gyermekeként. A fazekasság fortélyait édesapja műhelyében
sajátította el.
1967-től lett tagja a budapesti Népművészeti Háziipari Szövetkezetnek és
a szakmunkásvizsga letétele után 1984ig maradt ott bedolgozóként. 19841992 között szellemi szabadfoglalkozásúként önállóan alkotott. Közben
rendszeresen zsűriztette munkáit. 1971ben elnyerte a „Népművészet Ifjú Mestere” címet, majd 1981-ben népi iparművész lett. Munkája mellett kiállításokra, bemutatókra készült, számos hazai és külföldi településen mutatkozott be. Rendszeresen szerepel
szakmai pályázatokon, ahol több értékes díjat nyert, kétszer NIT nívódíjban
is részesült.
1975-ben családot alapított, felesége
a helyi általános iskola ma már nyugdíjas tanára. Gyermekei közül István szintén a fazekas mesterséget folytatja. Zsuzsa lánya pedagógus, intézményvezetőhelyettesként neveli a gyermekeket.
Alapító tagja az 1992-ben létrehozott
Népi Kismesterségek és Szolgáltató
Mesterségek Szakiskolájának. Fazekas
szakoktatóként tizennyolc éven át szívvel-lélekkel tanított. Tanítványai közül
többen magas színvonalon művelik a
mesterséget. 1998-ban játszóházi- és
szakkörvezetői, valamint szakoktatói
képesítést szerzett. Többször szervezte
az országos Ifjúsági Kézműves Pályázat fazekas szekcióját, nyaranta fazekas
táborokat vezetett. Rendszeresen részt
vesz lengyel testvérvárosunk fazekas
fesztiváljain. Szabadidejében szívesen
gyűjt régi tárgyakat, melyeket be is mutat kiállítótermében. Bekapcsolódott a
Nádudvar Turizmusáért Egyesület munkájába, tevékenyen részt vesz a pásztornap szervezésében és lebonyolításában.
A Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat 2010. november 23-án Kölcsey Ferenc-díjat adományozott számára a népművészet és népi iparművészet terén több évtizeden át végzett
kiemelkedő színvonalú tevékenysége
elismeréseként.
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Az alapítás óta kiadott
városi díjak
Díszpolgárok

Kövy-díjasok

1997. Szabó István nyugalmazott
tsz-elnök,
1998. Ezt a címet nem adták ki,
1999. Korcsmáros Sándor
polgármester,
2000. Dr. Mészáros János
kutatóprofesszor,
2001. Dr. Balázs György professzor,
2002. Mészáros Sándor
nyugalmazott tsz-elnök,
2003. Szathmári János sportoló,
2004. Kovács Imre fuvolaművész,
2005. Novákné Dr. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár,
2006. Dr. Borsos Antal egyetemi
tanár,
2007. Jan Wozniak, Urzedow város
polgármestere,
és Tomasz Wyka, az Urzedow-i
művelődési ház igazgatója,
2008. Ezt a címet nem adták ki,
2009. Ezt a címet nem adták ki,
2010. Dr. Kóti Ferenc nyugalmazott
körzeti orvos.

1996. Tóth Andor pedagógus,
Tóth Andorné pedagógus,
Kerti Józsefné pedagógus,
Ludmanné Papp Ilona
pedagógus,
1997. Kalmár Erzsébet jegyző,
Vargáné Balázs Mária óvónő,
Szatmáriné Asztalos Julianna
pedagógus,
1998. Baranyai Antal sakkedző,
Bogdán Balázsné védőnő,
Kovácsné Beke Mária
pedagógus,
1999. Vollay Elemér iskolaigazgató,
Garai Istvánné dajka,
Papp Lajosné köztisztviselő,
2000. Dr. Sutus Lenke háziorvos,
Csaláné Tóth Klára óvónő,
Kerti József pedagógus,
2001. Boros Lajosné pedagógus,
Jakabné Beké Gyöngyi
GAMESZ-vezető,
Hornyák Lajos kézilabdaedző,
2002. Juhász Sándorné pedagógus,
Majoros Jánosné
köztisztviselő,
Szkupi Tibor labdarúgóedző,
2003. Böszörményi Lajosné
óvodavezető,
Holda József gondnok,
Kroppné Nagy Piroska
pedagógus,
2004. Mészáros Józsefné Molnár
Ilona pedagógus,
Miklóssy Márta pedagógus,
Szatmári Imréné Csontos
Katalin köztisztviselő,
2005. Kiss Lászlóné Baranyai
Zsuzsanna pedagógus,
Láposi Eszter köztisztviselő,
2006. Aranyosné Nagy Erzsébet
körzeti ápoló,
Silye István Gáborné óvónő,
Tóthné Csetneki Ilona
köztisztviselő,
2007. Dománné Baranyai Etelka,
az Ady Endre Ált. Műv.
Központ igazgatója,
Novák Józsefné pedagógus,
Varga Éva tagóvoda-vezető,
2008. Fazekas Istvánné pedagógus,
dr. Becsy István gyógyszerész,
Dankáné Láposi Anikó
óvodapedagógus,
2009. Dr. Győrvári Istvánné
laboráns,
Baranyai Etelka tanítónő,
2010. Lengyel Lászlóné pedagógus,
Hegedűs Andrásné
óvodapedagógus.

Pro Urbe emlékérmesek
1997. id. Fazekas Lajos fazekas,
dr. Kóti Ferenc körzeti orvos,
1998. NAGISZ RT.,
dr. Fejes Ferenc állatorvos,
1999. Lantos András citerás,
Nádudvari Nagy János költő,
2000. Pálfi Lajos pedagógus,
Fazekas Lajos fazekas,
2001. Őszirózsa Nyugdíjasklub,
Liszt Ferenc Kórus,
2002. Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr
Szövetség Nádudvari
Szervezete,
Kövy Sándor Általános Iskola
nevelőtestülete,
2003. Dr. Király Zoltán háziorvos,
dr. Lamos Zoltán
gyermekorvos,
2004. Sári Györgyné nyugalmazott
óvodavezető,
Futó Imre kulacskészítő,
2005. Stefanovics Elemér naív
művész,
2006. Galánfi András művészeti
vezető,
Vollay Elemér iskolaigazgató,
2007. Kéknefelejcs citerazenekar,
Napköziotthonos Óvodák
és Bölcsőde közössége,
2008. KITE ZRt.,
2009. Szociális Szolgáltató
Központ,
Reformátusok Idősek
Otthona,
2010. Ady Endre ÁMK Mazsorett
csoportja.
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Gyarapodott
az
általános iskola
A Kövy Sándor Általános Iskola
informatikai eszközfejlesztésre nyert
pályázaton mintegy 36 millió Ft-ot.
Az iskola 20 új interaktív táblával
és száz számítógéppel gazdagodott.
A pályázatot még 2008-ban írták ki
hátrányos helyzetű települések iskolái számára – mondta Boros Lajosné igazgató a Beke Imre polgármesterrel és Dr. Arnóth Sándor
országgyűlési képviselővel február
23-án tartott sajtótájékoztatón.
A pályázati körbe a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek
Szakiskolája is bekerült, így összesen
43 millió Ft értékben szerezhettek be
számítástechnikai eszközöket. A támogatottság 100 százalékos volt. A sikeres közbeszerzési eljárás nyertese a
Full–Tec Kft. volt, amely vállalta,
hogy január 20-ra teljesíti vállalt kötelezettségeit. A tanári karból 45-en
kaptak 10 órás továbbképzést arról,
hogyan kell használni az új eszközöket. Az 1. és 2. évfolyam kivételével
minden teremben van már interaktív
tábla. A tehetséggondozás eszköztára
bővült a mostani fejlesztéssel. Már
150 számítógép van az iskolában. Az
új eszközök lekötik a gyerekek figyelmét. Olyan animációkat lehet például fizika és kémia órán bemutatni,
amelyek a molekulák szintjén képesek
megjeleníteni a tananyagban leírtakat
a diákok számára.
Új lehetőségek nyílnak a tanításban
a tanárok előtt. Ezekkel az eszközökkel sikerült felkelteni olyan gyerekek
érdeklődését is a tanulás iránt, akiket
korábban nem lehetett bevonni a tanórai munkába. A hátrányos helyzetű
gyerekek ezekkel új ismeretekre tesznek szert, tovább fejlődhetnek, lépést
tesznek a modern világ ismereteinek
elsajátításához. A tanulók büszkék az
új eszközökre, vigyáznak rájuk. Motiváló erő, hogy csak a jó választ adó
dolgozhat a tanóra alatt ezekkel.
Arnóth Sándor kiemelte: a technika
mellett fontos a tanári kar minősége
is, változatlanul meg kell tanítani írniolvasni a gyerekeket. Nem szabad,
hogy a technika varázsában elvesszen
gyerek s tanár. Ez a fejlesztés a nádudvari gyerekek ismereteinek szintjére, ami mindig is jó volt, további pozitív hatással lesz. Az iskola ereje a
tanárok kezében van.
Beke Imre polgármester elmondta,
hogy a támogatás mértéke miatt ez az
elnyert összeg „talált” pénz, amelyet
jó és hasznos célra fordított az iskola.
A gyerekek manapság már az interneten néznek utána a tanulnivalónak.
Ehhez nyújt segítséget a most kapott
lehetőség. Főleg a hátrányos helyzetű
gyerekeknek, akiknek otthon nem áll
rendelkezésre komputer. Az előrelépést azonban a jól képzett szakemberek és a tanítást segítő korszerű eszközök együtt jelentik.

Dr. Sós Csaba

KÉPVISELŐINK

Korcsmáros Sándor
„Pályafutásomat tanítóként kezdtem Nádudvaron a kösélyszegi, kis
létszámú összevont iskolában; matematika-testnevelés szakos tanárként folytattam az I. sz. Általános
Iskolában. 1969-tól 1977-ig a
II. számú Általános Iskola, majd
1985-ig a két iskola összevonásával létrehozott intézmény igazgatójaként dolgoztam. Az egyre növekvő követelmények miatt egyetemi végzettséget szereztem a Kossuth Lajos Tudományegyetemen.
A közszolgálati lépcsőket végigjárva 1970-1985-ig társadalmi
tanácselnök-helyettesként kezdtem, majd négy évig a nagyközségi tanács elnöke lettem, míg
1989-ben a városi tanács elnökévé
választottak. 1990-2006-ig a város
polgármestereként vettem részt a
település fejlesztésében. Négy cikluson át a megyei önkormányzat
közgyűlés tagjának, a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége oktatási bizottságának elnökévé, majd a Magyar Olimpiai
Bizottság tagjává választottak.
Szívesen emlékszem vissza az
elért eredményeinkre: szilárd burkolatú utak, iskola, óvoda építése,
szakiskola létrehozása, fürdő felújítása, hulladéklerakó és szennyvíztisztító építése, rendőrőrs létrehozása, polgárőrség megszervezése, intézmények átszervezése.
Jelen ciklus legfontosabb feladatainak tekintem a közszolgálat
terén szerzett tapasztalataimmal
segíteni az önkormányzat munkáját, a város biztonságos működtetését. A városfejlesztési dokumentumok részletesen meghatározzák
a feladatainkat: munkahelyek létesítésének támogatása, a szennyvízprogram befejezése, kultúra és
sport támogatása, a helyi adottságokra (gyógyvíz, népművészeti
hagyományok) épülő turizmus fejlesztése, mint a régió vezető agrártelepülése az intenzív mezőgazdasági struktúra fejlesztése, az alternatív jövedelemszerző tevékenységek támogatása. A jólét és szabadság nélkülözhetetlen része a tudás.
Biztosítani kell minden tanuló számára a minőségi oktatást.
Meggyőződésem, hogy csak az
itt élők és dolgozók összefogásával
tehetjük igazi otthont nyújtó várossá Nádudvart. Pártállástól függetlenül mindannyiunk közös érdeke, hogy a gazdaság visszafejlődése megálljon és a település arculata pozitív irányba változzék.”
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Családi esték a Színtérben
Másodszor rendeztük meg Szakiskolánkban mint a Jövő Záloga TISZK
egyik tagiskolájában a TÁMOP2.2.3.B-09/1-2009-0007 pályázat támogatásával a családi estéket. A fórummal
az a célunk, hogy elősegítsük a szülők
és az iskola együttműködését a tanulók
érdekében. „A tanulókért a tanulókkal”
program keretein belül a szülők, a tanítványok kötetlen beszélgetésen találkozhattak az iskola pedagógusaival, vezetőivel és a TISZK szakembereivel pályaválasztási tanácsadóval, pszichológussal, esélyegyenlőségi szakértővel.
A szülők feltehették a pedagógusoknak,
szakértőknek kérdéseiket gyermekükkel és az iskolával kapcsolatban, a diá-

kok pedig véleményezhették az iskolai
életet. Beszélgettünk beilleszkedési nehézségekről, igazolatlan hiányzással
kapcsolatos törvényi változásokról, általános, alapvető viselkedési normákról.
A szülők elmondhatták, hogy mit
várnak a szakképzési rendszertől, milyen számukra az ideális tanár. Az ideális iskola, az ideális tanár, az ideális
diák és az ideális szülő ismérveinek
összegyűjtésénél kiderült, hogy bármelyik fél szempontjából vizsgáljuk a kérdést, az alapértékek, a követendő magatartások és elvárt személyiségjegyek
megegyeznek.
Baranyai Etelka
ÁMK-igazgató

Szalagtűzős diákok Kiss Tamás osztályfőnökükkel

Szalagtűző a Szakiskolában
Már hagyomány iskolánkban, hogy
a tanév második felének első napjaiban
ünnepélyes keretek között tűzünk szalagot a szakmai vizsgák előtt álló tanítványainknak. Hasonló cselekvések a
néphagyományokban is fellelhetők,
például a legényavatásban, amikor a legények szalagokat tűztek a botjukra, a
kalapjukra. Feltámadást, új életre ébredést ünneplő szokás ez, ahol a szalag, a
növényzet leveleinek, virágainak ősi
jelképe.
E szalaggal hívjuk fel a figyelmet a
kevés időre, ami hátra van a tanévből a
vizsgák, a ballagás előtt. E tanév végén
a panziós, falusi vendéglátó szakma tanulói tesznek szakmai képesítő vizsgát:
9 nappalis és egy estis diákunk.
A két tanév során megismerkedtek e
szakma tanulói az idegenforgalom alapismereteivel, tanultak élelmiszer-higiéniáról és a munkakörnyezet biztonságáról, családi vendéglátásról, elméletben
és gyakorlatban ételkészítést, takarítást
sajátítottak el. Felkészítést kaptak vállalkozás alapítása, indítása, fejlesztése
témában. Ismereteket szereztek a lakásgondozás, állattartás, terítés, felszolgálás területein. Szerepelt a tananyagok
között munkavédelem, ház körüli teendők s a falusi turizmus. Modern tankonyhánkban a népi ételkészítés fortélyaival, kertünkben növénytermesztéssel, gyógynövényekkel, műhelyeinkben

kézművességgel ismerkedtek a fiatalok,
tanultak angolul, s megismerkedtek a
falusi vendéglátáshoz fontos néprajzi
ismeretekkel is.
Napjainkban, amikor a szakmai vizsgák tételei is előkerültek, ki-ki felmérhette, milyen óriási az az ismeret, amit
birtokolnia kell ahhoz, hogy a megszerzett szakmájából később hivatás legyen.
Kiss Tamás költő gondolatait választották az ünnepi meghívó mottójául:
„Nem fontos, hogy az országúton poroszkálva haladjunk, / Fontosabb tán,
hogy magunk után egy-két lábnyomot
hagyjunk.”Az, hogy a diákok egy-két
lábnyomot hagynak maguk után az iskolában és Nádudvaron, az szinte biztos. Szívesen fogunk emlékezni azokra
a városnapokra, ahol a falusi vendéglátók kemencében sült kenyérlángossal
kedveskedtek az ide látogatóknak, vagy
az iskolában megtartott hagyományos
disznótorra, ahol nekik – hisz ez tananyag – oroszlánrészt kellett vállalni.
Ha látogató jött az iskolánkba – legyen
az mongol nagykövet, kulturális államtitkár, országgyűlési képviselő – az iskolánkban tett látogatások kedves és
emlékezetes színfoltja volt a falusiak terített asztala, és szíves vendégfogadása.
Baranyai Etelka
ÁMK-igazgató

A matematika bűvöletében
A Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Alapítvány, a Magyar Tehetséggondozó Társaság kémiai és környezetvédelmi szekciója idén is meghirdette a Curie tehetségkutató matematikaversenyt. Területi fordulóját a
Kövy Sándor Általános Iskolában rendezték meg, ahol hat iskola tanulói versenyeztek 3-8. évfolyamokon. Ezt a
versenyt négyfordulós levelezős verseny előzte meg.
A szervezők célja a tanulók érdeklődésének felkeltése játékos feladatokon
keresztül a matematika iránt, a feladatlapok rendszeres határidőre történő elkészítésével pontos rendszeres munkára
nevelés. A levelezés során segítséggel
dolgozó tanulók a helyszíni fordulókon
legyenek képesek önálló feladatmegoldásra.

A nádudvari diákok
eredményei
Kiss Péter 4.c II. hely (tanár: Gál
Ilona), Kocsis Botond 4.d II. hely (Mészáros Judit), Czina Ferenc 5.c II. hely
(Majoros Jánosné), Pinczési Anna Réka
5.a III. hely (Fejesné Csűrös Kinga),
Baranyai Hanna 5.c V. hely (Majoros
Jánosné), Boros Viktória 5.a VI. hely
(Fejesné Csűrös Kinga), Modrovics
Gergő 6.c III. hely (Varga Ildikó), Komáromi Ákos 6.c IV. hely (Varga Ildikó), Bodnár József Zoltán 6.c V. hely
(Varga Ildikó), Cseh Sándor 7.c II. hely
(Majoros Jánosné), Szathmári Bettina
7.c III. hely (Majoros Jánosné), Nyikos
Alexandra 7.c VI. hely (Majoros Jánosné), Hegedüs Csilla 8.b III. hely
(Kohári István).

A szülők elmondták, mit várnak az oktatástól

Disznótor és farsang
A tél végi farsangi népszokások között fontos szerepe van a disznótornak.
A Népi Kézműves Szakiskola tanárai és
diákjai negyedik alkalommal elevenítették fel ezt a hagyományt. A falusi
vendéglátást tanulók irányításával évszázados módszereket használva dolgozták fel a NAGISZ Zrt. szakképzési
támogatásaként kapott disznót. A szalmás perzselést, a hagymás vér készítését, a pecsenyesütést, a hurka- és kolbásztöltést a gyakorlatban is kipróbálhatták a diákok, s az ínycsiklandó illatok tanúsága szerint sokáig emlékezetes marad az esemény.
A télűző szokások gyakorlása – kiszebábu-készítés, fánksütés – mellett
népmesét dolgoztak fel a szakiskolások.
Az eseménydús nap kiszeégetéssel és
tánccal, télűző hangulatban zárult, az
eseménynek csak a nap főszereplője, a
disznó nem örült.
Vetró Mihály
gyakorlati oktatásvezető

Gépesített perzselés

Na, fránya tél, neked már véged! (Fotók: magánarchívum)
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Ne váljunk áldozattá!

Generációk szeretett tanítója
Jóleső érzés volt, hogy egy ilyen nyitott szemmel járó, jó gondolkodású embertől – mint egykori tanítványa, Feketéné Czibere Erika – vehette át a
hólabda-stafétát – vélekedett Mészáros
Gáborné Varju Edit. 1974-ben kezdett
el tanítani, és elevenen él benne a kép:
a rá következő évben az ő osztályába
járt egy magas, szőke kék szemű leányka, ő volt a kis Czibere Erika. A fiatal Varjú Edit éppen hogy június második csütörtökén leérettségizett a nagy
múltú, alapos tudást adó debreceni Református Kollégium Gimnáziumában,
már édesapját kereste a helyi iskola
igazgatója, hogy hétfőn kezdjen a lánya
nyári napköziben. 18 évesen, szinte
még diákként élte meg azt a nyarat a
7-14 évesek társaságában: együtt focizott, ping-pongozott velük, s ezt a lurkók nagyon élvezték; kéthetente fürdőbe is vitte őket. Szíve szerint Szegedre ment volna tanárképzőbe testnevelés-földrajz szakra, de újra megjelent
a „sulivezér”, s további tanításra kérte.
A családi kiadásokra való tekintettel –
két fiatalabb testvére még tanult –, elvállalta a munkát.
Emlékek glédája
A Sinkókertben kezdett, negyedikes
osztállyal, s bizonyítékul már mutatja is
a gondosan rendezett album fekete-fehér, néhol már sárguló fotóit. Minden
archoz társítja a nevet is ízibe’, így 36
esztendő távlatából is. Bizony, több
mint három és fél évtized egy helyen, s
ha a jelenlegi jogszabályok nem változnak, mostani kis elsős csapata lesz az
utolsó, akit felkészít a felsőbb évfolyamokra.
Jelenleg kényszerpihenőn van, de az
egésznapos, iskolaotthonos 1.d osztályos apróságok nagyon várják már viszsza: tanúsítja ezt az asztalon díszelgő
míves üdvözlő lap is, melyet épp aznap
készítettek Editke néninek – jó érzés,
hogy visszavárják, s kollégái is sűrűn
érdeklődnek állapota felől. A család is
segítőkész.
Férjével, Mészáros Gáborral szeretetben nevelték fel két fiukat, a két és fél
éves Lilla apukáját, a krisztusi korban
lévő Gábort, s a 29 éves Gergőt. A két
Gábor a Nagisz Zrt.-ben dolgozik, míg
a kisebbik fiú a Hage-Invest Kft.-ben,
ott, ahol egykoron az ő házuk állott.

Mészáros Gáborné Varju Edit
Időközben a tanítóképző főiskolát is
elvégezte, méghozzá ugyanabban az
épületben, ahol egykor leérettségizett.
Két gyermekszülés között az akkori iskolaigazgató kérésére két évig óvodásokkal foglalkozott, majd napköziseket
okított.
Óvodában is dolgozott
„Követelek tőled, mert szeretlek” –
osztja meg tanítványaival minden év
elején ars poeticáját, hiszen vallja Osvát Ernő szavait: „a tudást nem lehet
ajándékba kapni”. – S hogy milyen a jó
diák? Legyen kicsit huncut, eleven,
értse a humort! Ne legyen feltétlenül
eminens, de értse a tananyagot! Egyébként minden gyerekben van valami szerethető – csillog a tanítói tekintet –, a lényeg, hogy közösen sajátítsák el a
tanulnivalót. Akit az ő osztályába sodort
az élet, azt úgyis mindig a sajátjának
érzi.
Rokonok
Lokálpatriótaként kívánja, hogy
Nádudvarból ne váljon alvó falu, legyen
élhető város, szülessen sok szép, okos
gyerek, s ne azon kelljen a fiataloknak
gondolkodniuk, merre költözzenek el
innen, hogy megélhetésre leljenek!

Ennyi tanév alatt bizony már generációkat tanított az írás-olvasás tudományára. Sok szülőt, s később annak gyerekét is tanította, néhányan a teljesség
igénye nélkül: Horváth Judit és Kiss
Dalma, Lódi Magdolna és Baranyai
Roland, Papp Ildikó és Szabó Rita, Czibere Erika és Fekete Anita, Horváth Piroska és Horváth Vivien, Nyitrai Mária
és Guti Nikolett, valamint Burkovics
Balázs és Kovács Beáta. Testvérek is
megfordultak a keze alatt szép számmal, közülük néhány: Nagyfejeő Benjamin és Martin, Tóth Kinga és Aletta,
Kiss Petra és Adrienn, Somogyi Natán
és Jázmin, Horváth Vivien és Kristóf,
Nagy Mónika és Gergő, Kiss Ibolya
Zsófia és Veronika, illetve Kovács Dávid és Renáta.
Kedvenc történetét is megosztja velünk. A nyelvtan rejtelmeibe vezette be
tanítványait, ekképpen: „a mondatokat
és tulajdonneveket mindig, mindörökre
nagybetűvel kezdjük”. „Ámen!” – reflektált egy a hittanban is elmélyedt kisdiák.
(Mészáros Gáborné Varju Edit – családjával teljes egyetértésben – Baranyai
Sándor mezőgazdasági vállalkozónak
továbbítja a hólabdát, habár személyesen nem is ismeri, csupán jó híre jutott
el hozzá.)
Szöveg és fotó: Marján László

Krisztina, a fakanál művésze
A IV. Bodor Béla Gasztronómiai
Emlékversenyt január 30-án rendezték
meg a hajdúszoboszlói Árpád uszodában. A korábbihoz képest sokkal többen
jelentkeztek a megmérettetésre, főként
tanulók. Ez utóbbiak kategóriájában
egy nádudvari kislány, Jenei Krisztina,
a szoboszlói Bocskai István Szakképző
Iskola diákja lett az első helyezett.
Krisztinától kicsikartunk ez alkalomból egy vallomást: „Amikor kicsi
voltam, sokat segítettem szüleimnek a
főzésben, főleg az ízesítésben. Sokat tanultam tőlük, így tetszett meg a szakács
szakma. A Bocskai István Szakképző
Iskolában sokat tanulok. Elégedett vagyok a szaktanárommal, rengeteg is-

Jenei Krisztina (Fotó: magánarchívum)
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meretet kapok tőle. Ez volt az első versenyem, s még szeretnék nagyon sok
versenyen részt venni, ahol hasonló
eredményt érhetek el. Sikeres szintvizsgán vagyok túl, amin ötöst kaptam.
Szeretnék érettségizni, diplomát szerezni, s ha ez nem sikerülne, akkor
mennék vissza Olaszországba, ahol egy
hónapig voltam szakmai úton (jó viszszajelzést kaptam). Sok tervem van a
szakmámmal, ebben szeretnék dolgozni. Most a felkészítőm a gyakorlati
helyemen az oktatóm volt, Szennyesi
Mátyás, a „chefem”. Sokat köszönhetek neki, hisz nagyon sok mindent megtanított velem, és még szeretnék még
többet tanulni tőle.

Egyre nő a vagyon elleni bűncselekmények száma, az elkövetőknek akár Ön
is áldozatává válhat. Ezúton szeretnénk
a figyelmet felhívni a Hajdúszoboszló
Rendőrkapitányság területén jól ismert,
trükkös lopásokra, melyekre az elmúlt
időszakban Nádudvaron is akadt példa:
A Dózsa György utca egyik lakásába
február 15-én 10.20 óra körül ismeretlenek megjelentek azzal, hogy az áramszolgáltatótól érkeztek, és közölték,
hogy az e címen lakóknak túlfizetésük
van, ezért visszaadnak 4500 Ft-ot, de
csak 5000 Ft-os bankjegyük van és abból vissza kellene adni. Ezután elterelték
a tulajdonos figyelmét azzal, hogy mérést végeznek a lakásban, s az asztalon
lévő készpénzt eltulajdonították. A bűncselekménnyel okozott kár: 110 000 Ft.
A trükkös tolvajok ellen hatékonyan
védekezhet, ha megfogadja az alábbi tanácsokat!
Ne engedjen be idegeneket sem az
udvarra, sem a lakásba, s ne is álljon velük szóba! Ha arra hivatkoznak, hogy a
különböző óraállásokat szeretnék leolvasni, mindig kérjen igazolványt, az
esetlegesen viselt egyenruhájuk ne tévessze meg! Ha túlfizetése lenne, a szolgáltatók erről levélben értesítik Önt, s
nem készpénzben, hanem a következő
havi számlából kerül levonásra, jóváírásra az adott összeg. Ne higgye el azt
sem, hogy pénzt szeretnének váltatni, a
mellékhelyiséget használni! Azt se higygye el, ha egy nyereményjáték nyerteseként keresik fel, mert a céljuk az, hogy
az Ön pénzét megszerezzék!
Sok feltöltő kártyás mobiltelefonnal
rendelkező személyt keresnek meg azzal, hogy kisorsolták a nevét, s nagyobb
összegű nyereményt nyert, melynek átvételéhez csupán egyetlen teendője van,
vásárolnia kell telefonfeltöltő kártyát, és
a kódot telefonon keresztül beolvasni.
Soha senki nem szervezett ilyen nyereményjátékot, a kód beolvasásával a feltöltő kártyáról a csalók az összeget a saját telefonjukra töltik fel, megkárosítva a
hiszékeny sértettet.
A mozgó árusokat ne engedje be. Az
általuk kínált árut az utcán, vagy a szomszédok által jól látható helyen nézze
meg! Ha gyanús dolgot észlel, azonnal
értesítse a rendőrkapitányságot!
Ha egyedül van otthon, idegennek ne
nyisson ajtót! Ne higgyen nekik, bármilyen ürüggyel is próbálnak bejutni!
Fontos, hogy idősebb rokonaihoz, ismerőseihez, szomszédaihoz is eljussanak ezek a tanácsok, hisz a megtévesztésen alapuló bűncselekmények elsősorban őket érintik, mivel hiszékenyebbek, s könnyebben áldozatává válnak az
effajta bűncselekményt elkövetőknek!
Figyeljenek egymásra, nyújtsanak segítséget az időseknek, fogjanak össze a
szomszédokkal, figyelmeztessék egymást, ha bűncselekményre utaló körülményt észlelnek! Szükség esetén hívják
az alábbi telefonszámok egyikét:
Szöllősi József r.zls körzeti megbízott
06 30/382-6578; Szabó László r. ftőrm
körzeti megbízott (még nincs) Nádudvar
Rendőrőrs 06 54/480-225 vagy +36/30382-6614.
Rendőrkapitányság Ügyelete 06
52/558-510 vagy 107, illetve 112 ingyenesen hívható kapcsolási számok.
Tegyünk együtt a biztonságunk érdekében!
Dr. Gali Sándor r. alezredes
mb. kapitányságvezető
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Egyszerűen, becsülettel
Helyben született, de férjével évtizedeket élt Tiszaburán, ám a szíve hazahúzta Geszti Sándorné Tóth Juliannát. Az idős asszony a Református
Idősek Otthona lakójaként ünnepelte
90. születésnapját, s e jeles alkalom-

ból Réz Szilárd, a város alpolgármestere köszöntötte őt a helyiek nevében,
március 4-én. „Egyszerű, de becsületes életet éltem” – foglalta össze dióhéjban a kilenc évtizedet Juliska
néni.

Hegedűs Gyuláné családjával és a polgármesterrel (Fotó: Marján László)

Kilenc évtized egészségben
A 90 éves Hegedűs Gyuláné Kocsis
Juliannát köszöntötte 90. születésnapja
alkalmából Beke Imre polgármester
március 3-án, családi körben. A három
fiúgyermeket felnevelő kétszeres dédnagymama sosem volt beteges, és a legboldogabb akkor volt, mikor a család-

ban mindenki egészséges volt, s mindenki együtt volt. Tavaly óta a menyénél, Erikánál lakik, akivel mindig nagyon jól megértették egymást, s most is
nagyon jó hozzá – összegzi a kilenc évtizedet, a kiváló szellemi frissességnek
örvendő Hegedűs Gyuláné.

A 90 éves Geszti Sándornénak emléklapot ad át Réz Szilárd alpolgármester
(Fotó: Marján László)

„Leg-döntőben” a Zöld Nád

ARANYLAKODALOM.
Molnár Sándor és Erdei Margit
február 18-án ünnepelték
50. házassági évfordulójukat
családjuk körében

A Székesfehérváron február 14-én
megrendezett LEG-ek döntőjével lezárult a „Kölcsönkapott Föld” vetélkedősorozat. A döntő 6 régió legjobbjainak
részvételével zajlott. A versenyt hatalmas érdeklődés övezte, szinte zsúfolásig megtelt a Barátság Háza. A csapatok
fej-fej mellett küzdöttek a LEG- ÖKOSABB csapat megtisztelő címéért. A
nádudvari Zöld Nád csapat a harmadik
helyen végzett. A nagyszülők digitális
fényképezőgépet, míg az unokák egyegy kerékpárt vihettek haza. Mindenki
jól érezte magát a majd’ hat hónapig
tartó versenysorozat alatt. Reméljük, a
jövőben lesz még módunk hasonló vetélkedő kapcsán együtt játszani a mostani csapatokkal. Abban is bízunk, hogy
azok is kedvet kaptak a játékhoz, akik
most még csak a nézőtéren foglaltak helyet.
Szöveg és fotó: Boros Erika

Beszél az emberről,
ahogyan beszél
A Városi Könyvtárban minden év
februárjában az olvasás, és a szép kiejtés kerül előtérbe. Február 8-án,
kedden délután zajlott a Kazinczyverseny városi döntője.

A megérdemelt oklevél

Tanulj angolul!
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.
Az első alkalommal ingyenes
szintfelmérés.
Kezdő csoport: 600 Ft/óra.
Nyelvvizsgás csoport:
900 Ft/óra.
6 fő jelentkezése esetén kedvezmény!
Tanfolyam helye: művelődési
központ.
A „legökosabbak” között a nádudvariak

Két korcsoportban hirdetett eredményt a zsűri:
Az 5-6. osztályosok a Hadak útja
című műből olvastak fel egy részletet:
1. Jankó Erzsébet 5.b,
2. Nagy Angéla 6.a,
3. Ádám Anett 6.d és Czina Ferenc
5.c,
4. Nagy Edina 5. d és Szabó Tímea
5.a.
A 7-8. osztályosok Dóra Zoltán Valentin-nap egy kis aggodalommal című
művének hangos olvasásával mutathatták meg szép magyar beszédkészségüket:
1. Iván Emese Vivien 8.b,
2. Kiss Eszter 8.e,
3. Burkovits Dóra 7.b, Darányi Réka
7.a és Szaniszló Franciska 7.b,
4. Pavalacs Renáta 8.a,
Iván Emese Vivien áprilisban képviseli Nádudvart a „Szép magyar beszéd”
régiós versenyén Kisújszálláson.
Február 17-én, csütörtökön 14 órától
zajlott le a másodikosok olvasási versenye. A három jó tanács című népmesét
19 tanuló olvasta fel a 3 tagú zsűrinek.
Sümegi Ákos 2.b osztályos tanuló olvasott a legkifejezőbben, a 2. helyezést
szerezte meg Czina Eszter 2.c és Elek
Attila 2.a osztályos tanuló. Harmadik
helyen végzett Kovács Kinga Kincső, 4.
Kiss Mónika 2.b és Majoros Laura 2.b
osztályos versenyzők lettek. Ők oklevelet, és könyvjutalmat, míg a többi versenyző emléklapot kapott a zsűritől.
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Télkergető kisgyerekek
Az Angyalkertben nagy volt a farsangi készülődés; február 23-án kiszebábot készítettünk a gyerekekkel, majd
elégettük a hagyományoknak megfelelően. Skandáltuk, hogy „fusson el a
tél!”, ijesztgettük a hideg évszakot.
25-én jelmezbe bújtunk valamennyien,
s zenés mulatsággal küldtük pihenni a

telet. Kissné Baráth Anikó jóvoltából
friss farsangi fánkot is kóstolhattunk.
Március 10-én torkoscsütörtököt szerveztünk! A belépő egy tányér sütemény
volt!
Webalbumunk:
www.picasaweb.google.com/angyalkert.nadudvar

Gyönyörködtek a kiszebaba-lángban

Andrásiné Tóth Piroska nádudvari alkotónak rendezett februárban tárlatot
a Debreceni Egyetem Élettudományi Galériája.
A diópác- és pasztellképekből, víz- és olajfestményekből álló anyagot
Erdei Sándor újságíró ajánlotta figyelmébe a művészetbarátoknak,
akik szép számban voltak jelen az eseményen
(Fotók: Kiss Gáborné)
A hóvirágok már kidugták a fejüket, és joggal reménykedtünk
a tavasz közeledtében. De február 24-én másfélnapos sűrű hóesés
ébresztett, s ez „kijózanított” bennünket, jelezvén: még várhatunk
a kikeletre (Fotók: dr. Sutus Lenke)

A természet is örülne már a kikeletnek

„Holló-versek”: Ostoros villám
Az a címe annak az antológiának,
amelyben az országos Holló Lászlóverspályázatra érkezett legszebb költemények kaptak helyet, s amely a napokban jelent meg Debrecenben. Ezek
között van Erdei Sándornak, lapunk
szerkesztőjének két verse is (Vihar, Emlékezés a jövőre).
Holló László (1887-1976) máig
Hajdú-Bihar legnagyobb festője volt, az
alföldi festőiskola nagy alakja, aki Párizsban is tanult, Kossuth-díjas és Debrecen díszpolgára. Talán többen tudják,
hogy gazdag figurális képanyagában
mint ihlető témát ott találjuk a nádudvari fazekasmestert is. Erdei Sándor különdíjat kapott a pályázaton, s a kötet
címe is az ő egyik verssorának két
szava. Az Ostoros villámban a pályázat
legjobb anyagán kívül helyet kaptak
azok a költemények is, amelyek valamikor Holló Lászlóhoz íródtak, vagy
neki címezték őket, így több nagy nevű
alkotó is található a lírikusok között:

Buda Ferenc, Weöres Sándor, Kiss Tamás, Tóth Endre, Bényei József, Vitéz
Ferenc és mások.
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Kézilabda NB II.: edzőcsere a férfiaknál
NB II-es kézilabdacsapataink közül a hölgyek három idegenbeli mérkőzésen két győzelmet arattak, miközben a férfiaknál edzőcsere történt.
A 7. helyen telelő férfiak a sereghajtó Mezőtúr vendégeként meglepetésre 35-28-as vereséggel kezdték a
2011-es esztendőt. Kiss Zsolt edző a
mérkőzést követően elmondta, hogy az
ellenfél a télen a három belső posztra új
játékosokat igazolt, aminek következtében alaposan feljavult a védekező-, és a
támadójátéka is. A mérkőzést követő
héten aztán Kiss Zsolt váratlanul, munkahelyi problémáira hivatkozva lemondott. A helyét az egyik játékos, Kovács
Ferenc foglalta el a kispadon. Így már
ő irányította a gárdát a bajnoki címre
hajtó Fehérgyarmat elleni hazai, 33-25ös vereséggel, majd a Mátészalka elleni, ugyancsak hazai, 30-30-as döntetlennel zárult összecsapásokon. E két
találkozót az alábbiakban értékelte az
újdonsült tréner. – A Fehérgyarmat ellen jó kezdést követően tulajdonképpen
végig „meccsben” voltunk, sőt a második félidő derekán három góllal vezettünk is. A végjátékra azonban elfáradtunk, s mivel nem tudtunk cserélni, így
végül az eredményt illetően könnyednek tűnő győzelmet arattak a vendégek.
A következő meccsen a Mátészalka az
első félidőt uralta, ám fordulás után feljavult a védekezésünk, s ennek eredményeként a vezetést is átvettük. Így esélyünk nyílt a győzelemre is, ám az utolsó percben a vendégek egyenlítettek, s
ezzel iksz lett a vége – fogalmazott Kovács Ferenc. Csapatunk az alapszakaszt
követő rájátszást az alsóházban folytathatja.
A hölgyek a bajnokság favoritjának,
a Nyíradonynak a vendégeként, az

Körvonalazódik
a szenior bajnokság
Lassan kezdetét veszi az idei szenior
kézilabda-bajnokság is, amelyet a Magyar Kézilabda Szövetség Szenior Bizottsága immár hatodik alkalommal hirdetett meg.
A versenysorozat legfontosabb célja a
játéklehetőség megteremtése a szenior
korosztály számára, s ezt a nádudvari
Akarat SK hölgyei maximálisan ki is
akarják használni. Ennek jegyében neveztek be az idei megyei bajnokságba is,
amelynek segítségével megfelelő menynyiségű tétmeccsen „acélosodhatnak” a
szenioros erőpróbákra. Rásó Tibor irányításával készülnek is gőzerővel a tavaszra, s legutóbb egy villámtornán szerelést is öltöttek Hajdúszoboszlón. Sajnos
a házigazda fürdővárosiaktól és a Szabolcs megyei bajnokságban szereplő Téglástól is vereséget szenvedtek. Ennek ellenére bizakodva várják az új szezont úgy
a megyei pontvadászatban, mint a már
említett szenior bajnokságban. Utóbbiban
eldőlt, hogy az idén is két játéknap során
döntik el a benevezett csapatok a végső
helyezések sorrendjét. Az első játéknapra
április első hétvégéjén, Tökölön kerül sor,
míg a második fordulót június 4-én, Dabason rendezik meg. Ide kapcsolódó hír,
hogy a férfi bajnokságba is leadta a nevezését városunk férfi szenior csapata, ám
lapzártakor még nem dőlt el, hogy végül
is elindul-e a társaság a bajnokságban.

Kovács Ferenc az új tréner
esélytelenek nyugalmával kezdhették
az újesztendőt. Nem is született meglepetés, a hajdani NB I-es játékosokból
álló hazaiak tizenöt gólos, 36-21 arányú
győzelmet arattak. Ezt aztán két idegenbeli diadal követte: Ózdon 27-23-ra,
Füzesabonyban 33-22-re nyertek Bekéék. Vida Gergő edző így elemezte játékukat. – Nyíradonyban óriási sebesség és tudásbeli különbség volt a két
csapat között. Az ellenfél a védelmünket szétzilálta, a támadásainkat megbénította. A vereség mértéke azonban még
ekkora különbséggel is elfogadható.
Pozitív volt fiatal játékosaink gólerős
játéka. Ózdon nagyon fontos győzelmet
arattunk, a hazaiak egyszer sem vezettek ellenünk, holott háromszor annyit
játszottunk emberhátrányban, mint ők.
A védekezésünk stabil volt, sok ütközéssel és faulttal, ennek következtében
az ellenfél teljesen elkészült az erejével,
így az 50. perctől kezdve folyamatosan
tudtuk növelni az előnyünket. Füzesabonyban ott folytattuk, ahol Ózdon abbahagytuk, azzal a különbséggel, hogy
a védekezésünk mellett a támadójátékunk is kiváló volt. A vártnál sokkal
magabiztosabban győztük le a tavaszra

megerősödött hazaiakat. Örömteli volt
a gólok egyenletes eloszlása. Ezzel a
győzelemmel a matematikai esélyünk
még megmaradt a felsőházba jutásra –
értékelt a hölgyek trénere.
Végül, de nem utolsó sorban mindenképpen meg kell jegyezni, hogy
mindkét ifjúsági csapatunk százszázalékos volt 2011-ben, hiszen mind a három meccsét megnyerte. S bár lapzártánk után egy forduló még hátra volt az
alapszakaszból, az már eldőlt, hogy a
fiúk és a lányok is a 4. helyet szerezték
meg az idei bajnokságban. Az utánpótláscsapatoknak ugyanis megváltoztatta
az eredeti versenykiírást a Magyar Kézilabda-szövetség versenybizottsága,
így a számukra nem lesz rájátszás. Helyette az ifi csapat a felnőttel párhuzamosan, a mindenkori ellenfél ifi csapatával játszik tovább, immár versenyen
kívül.
Eredmények
Férfiak
Mezőtúr–Nádudvar 35–28 (19–15).
Ld.: Dudics Tibor 6, Ifj. Rásó Tibor 6,
Makula Viktor 5, Horváth Imre 5. (Ifi:
22–27). Nádudvar–Fehérgyarmat 25–
33 (12-13). Ld.: Horváth Imre 11, Ifj.
Rásó Tibor 6. (Ifi: 37–31). Nádudvar–
Mátészalka 30–30 (15–18). Ld.: Rásó
Tibor 8., Ifj. Rásó Tibor 7, Horváth
Imre 6. (Ifi: 53–26).
Nők
Nyíradony–Nádudvar 36–21 (21–8).
Ld.: Szőnyi Dorina 5, Karacs Jázmin 5,
Faragó Fanni 3. (Ifi: 27–39). Ózd–Nádudvar 23–27 (11–13). Ld.: Beke Csilla
11, Szilágyi Mónika 5, Erdei Aliz 4.
(Ifi: 28–32). Füzesabony–Nádudvar
22–33 (13–17). Ld.: Faragó Fanni 6,
Zoványi Szilvia 5, Beke Csilla 5. (Ifi:
32–39).

Teremfoci
Véget ért az idei városi teremfoci-bajnokság. A 8 csapatos,
oda-visszavágós rendszerű pontvadászat december 5-én rajtolt, s
február 28-án zárult. A végső
győzelemért mindvégig hatalmas
harc folyt a Sporthorgász SE és a
KITE csapatai között, végül minimális, egypontos különbséggel
előbbi gárda gyűjtötte be a bajnoki címet.
A bajnokság végeredménye:
1. Nádudvari
Sporthorgász SE
2. KITE
3. Joker
4. Az igen
5. All Star
6. Santos
7. Czikáék
8. Ifi

T A B E L L A PA R Á D É
Kézilabda NB II.,
Észak-keleti csoport
Férfiak
1. Hajdúnánás
17
2. Fehérgyarmat
17
3. Debreceni KSE II. 17
4. Tiszavasvári
17
5. Mátészalka
17
6. Ny.bátor-Nyíregyh. 17
7. Nádudvar
17
8. Hajdúszoboszló 17
9. Mezőtúr
17
10. Berettyó MSE 17

Szebb tavaszban bíznak a focisták
A meglehetősen gyengére sikeredett őszi szezon után szebb tavaszi
szereplésben bíznak a futballisták.
A mieink a bajnokság első félidejében 13 találkozón mindössze 14 pontot
gyűjtöttek be, s ezzel a 10. helyről kezdhetik a hamarosan kezdődő új idényt.
– Mindenképpen jobb produkciót
szeretnénk nyújtani tavasszal, mint amilyet az ősszel a hátunk mögött hagytunk
– kezdte az elkövetkezőkkel kapcsolatos terveit Szkupi Tibor, a labdarúgók
első embere. – A felkészülést január 14én kezdtük meg, a szokásoknak megfelelően hetente 4-5 edzéssel. Távozónk
nem volt, miközben Puskás Ricsit Püspökladányból sikerült visszaigazolnunk. Két edzőmeccset játszottunk:
előbb egy Heves megyei II. osztályú ellenféllel, majd a bajnoki rajt előtt nem
sokkal, Kabával mérkőztünk meg. E
mellett részt vettünk a megyei szövetség által Nyíradonyban megrendezett
hagyományos, három napos teremfoci
tornán is. Itt az első napon a selejtező
csoportból továbbjutottunk, majd másnap az egyenes kiesés rendszerű folytatásban kikaptunk, így kiestünk. Úgy ítélem meg, hogy sikeres volt a felkészülésünk, így reménykedve várjuk a
tavaszi folytatást. A csapat nevében
ígérhetem, hogy a bajnokság hátralévő

szakaszában mindent megteszünk majd
az őszinél sikeresebb szereplésben. Elérendő helyezést nem szeretnék meghatározni kitűzött célként, ám nagyon
bízunk az előrelépésben úgy a tabellán,
mint a játék hatékonysága terén is – tekintett előre optimistán Szkupi Tibor. A
bajnokság tavaszi nyitányát egyébként
egy héttel későbbre halasztotta a megyei szövetség a február végi nagy havazás miatt, így az eredetileg tervezett
március 19-e helyett március 26-án indul útjára a labda a megyei II. osztályban. Az első fordulóban a táblázat 5. helyén álló Hajdúhadház alakulatát látják
vendégül a mieink.
A Nádudvar SE
tavaszi menetrendje
Március 26., 15.00: Nádudvar–Hajdúhadház
Április 2., 15.30: Egyek–Nádudvar
Április 9., 15.30: Monostorpályi–Nádudvar
Április 16., 16.00: Nádudvar–Nyíracsád
Április 24., 16.00: Mikepércs–Nádudvar
Április 30., 16.30: Nádudvar–Nyírábrány
Május 8., 16.30: Vámospércs–Nádudvar
Május 14., 16.30: Nádudvar–Görbeháza
Május 22., 17.00: Fülöp–Nádudvar
Május 28., 17.00: Nádudvar–Hajdúdorog
Június 5., 17.00: Sáránd–Nádudvar
Június 12., 17.00: Nádudvar–Józsai SZTSE
Június 19., 17.00: Józsa SE–Nádudvar

31 pont,
30,
27,
27,
22,
16,
13,
0 pont.

14
14
10
10
9
6
5
5
4
3

1
1
1
0
1
1
2
1
0
2

2
2
6
7
7
10
10
11
13
12

516-415
535-441
454-443
511-453
502-471
440-517
428-482
471-525
474-527
429-486

29
29
21
20
19
13
12
11
8
8

1
1
0
1
1
1
1
0
2
2

0
4
6
6
7
8
8
14
13
14

631-390
512-400
483-460
508-465
525-476
487-466
457-458
385-484
409-551
375-622

33
25
22
21
19
17
17
6
6
4

Nők
1. Nyíradony
17
2. DVSC II.
17
3. Kállósemjén
17
4. Mátészalka
17
5. Hajdúböszörmény 17
6. Nádudvar
17
7. Derecske
17
8. Jászberény
17
9. Ózd
17
10. Füzesabony
17

16
12
11
10
9
8
8
3
2
1

A megye II. labdarúgó-bajnokság
őszi végeredménye
1. Monostorpályi
2. Józsa SE
3. Nyírábrány
4. Hajdúdorog
5. Hajdúhadház
6. Mikepércs
7. Nyíracsád
8. Görbeháza
9. Fülöp
10. Nádudvar
11. Vámospércs
12. Józsai SZTSE
13. Egyek
14. Sáránd

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

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

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

Szöveg és fotó:
Faragó László

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

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

32
31
27
25
21
21
20
16
15
14
14
9
8
3
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VII. Nádudvari
Pásztornap
április 15-én és 16-án
A rendezvény védnökei: Beke Imre
Nádudvar polgármestere, Arnóth Sándor Püspökladány polgármestere, országgyűlési képviselő, Gyarmati Sándorné, Nagyrábé polgármesterasszonya.
Programok:
Április 15-én az Ady Endre Művelődési Központban
17 óra: Kiállítás: A pusztai iskolák
története.
Nádudvari pásztordinasztiák – bemutatjuk Szőnyi Imre, Kovács Lajos és
Nagy Ferenc juhászok családját.
Beszélgetés a régi idők tanúival, a
pusztai iskolák egykori tanítóival, diákjaival.
Április 16. szombat 10-től 18 óráig
a sportpályán:
– Pásztorok élete:
– kisbojtár, nagybojtár, számadó hétköznapok, ünnepek – pásztoraink bemutatói,
– etetés, jószágellátás, gondozás –
kiemelten a kisbojtárok feladatai,
– birkanyírás-bemutatók - kosok, vezérürü nyírása, helyi és környékbeli nyírókkal,
– étkezés, főzés, túró- és gomolyakészítés,
– kenyér dagasztás-cipósütés (Püspökladány),
– ganészárítás, árvagané-forgatás,
csutka, szárízík, napraforgókóró tárolása, tüzelés,
– legeltetés, állatok őrzése,
– kukoricamorzsolás,
– birka- és tehénfejés,
– gyerekjátékok készítése fából,
csutkából, ízíkcsutkából,
– pásztorkészségek készítése, faragás.
További bemutatók:
– a Dávid lovastanya fiatal lovasainak bemutatója,
– íjászbemutató: Nádudvar- Püspökladány,
– püspökladányi lovasok bemutatója,
– a Népi Kismesterségek Szakiskolája: kézműves bemutatók, népi játékok, kézműves játszóház.
Pusztai olimpia, játékos versenyek.
Nádudvari félfordulós, bemutató és
tánctanítás. Slambucfesztivál – főzés,
kóstolás, értékelés.
Előadó művészeti bemutatók
Közreműködnek:
– Kéknefelejcs citeraegyüttes,
– Nagy István pásztor – ének,
– a Művészeti Iskola gyermek néptánccsoportja,
– a Mozgássérültek Egyesülete tánccsoportja,
– Őszirózsa népdalkör,
– a Szakiskola néptánc csoportja,
– pásztoraink énekelnek,
– Nagyrábéi Pávakör,
– Sárréti Népi együttes,
– Csimpolya néptánccsoport,
– a Kossuth Olvasókör énekkara.
Népi kézműves termékek vására, neves mesterek részvételével.
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A művelődési központ programjaiból
A Nagy Sándor Zoltán grafikusművész
rézkarcaiból rendezett kiállítás március 19-ig látogatható.
Március 12-én (szombatonként) 10-11
óráig Angol klub; belépés 100 Ft.
Március 14-én (hétfőn) fáklyás felvonulás Lukács Dénes sírjához. Gyülekező, fáklyák átvétele 18 órakor az
Ady Endre ÁMK előtt.
Március 15-én (kedden)
10 órától ünnepi istentisztelet a Református templomban, igét hirdet Őz
Lajos lelkész.
10.45-től Ünnepi műsor, városi kitüntetések átadása a művelődési központ színháztermében. Ünnepi beszédet mond és a kitüntetéseket
átadja: Beke Imre, Nádudvar város
polgármestere. A műsorban közreműködnek: Liszt Ferenc Kórus, Kövy
Sándor Általános Iskola.
12.30-tól koszorúzás a Lukács Dénesemlékműnél.
Március 16-án (szerdán) 18 órától Világjárók előadássorozat Kína és Tibet – Hadászi László előadása. (A
belépés díjtalan!)

Egy bujdosó írónő

Március 17-én (csütörtökön)
10 órától Ovi-színház: a Grimm-Busz
Színház bábelőadása – Dalverseny a
Kerekerdőben. Jegyár: 400 Ft.
18,30 órától Arisztokraták ma – 21 főnemes a XXI. században. Adonyi
Sztancs János író-újságíróval Erdei
Sándor újságíró beszélget.
Március 18-án (pénteken) 14 órától
suli-színház: a Vojtina Bábszínház Ki
hol lakik? című zártkörű előadása.
TAVASZI SZÍNHÁZ
Március 19-én (szombaton) 19 órától
Jövőre, veled, ugyanitt 1. romantikus
vígjáték. Főszereplők: Bánfalvy Ági,
Harmath Imre. Doris (Bánfalvy Ági),
boldog házasságban élő asszony. George (Harmath Imre), nős könyvelő.
A férfi és a nő véletlenül fut össze.
Találkozásuk másnapján arra ébrednek, hogy egymás karjaiban töltötték
az éjszakát. Különös szerelmi kapcsolat kezdődik kettejük között,
amely minden évben egy közösen eltöltött hétvégében ölt testet. De vajon
meddig mehet ez így? Jegyár: 2000
Ft. Az előadás napján: 2500 Ft.
Március 22-én (kedden) 17 órától az
Alapfokú Művészeti Iskola Tavaszi
növendékhangversenye.
Március 24-én (csütörtökön) 17 órától
Lélekmelegítő. Hagyományos és mai
nemezviseletek című kiállítás megnyitója. A kiállítást megnyitja Vetró
Mihály, a Népi Kismesterségek
Szakiskolájának művészeti vezetője.
Március 31-én (csütörtökön) 8 órától
16 óráig VÉRADÁS.
Április 9-én (szombaton) 10-12 óráig
Játék-Tár-Ház. Művészeti kalandozások I. Téma: sziklarajzok, barlangrajzok. Kavicsfestés.

A Tormay Cecile-ről
szóló könyvet március
17-én 18 órától bemutatják: Dr. Kollarits
Barna
Krisztina irodalomtörtéSándorné
nész, Tormay kutató, a
ajánlja
könyv írója (Budapest)
valamint Dr. Gyurácz Ferenc, a Vasi
Szemle főszerkesztője, a Magyar Nyugat Könyvkiadó vezetője. (A könyvet a
helyszínen megvásárolhatják az érdeklődők.) Tormay Cecile nevét sokan ismerik Nádudvaron. Életében gyakran
megfordult településünkön. Az Ősi küldött című regényét itt kezdte írni, Nádudvaron, s más munkái is születtek itt.
Kollarits Krisztina arra vállalkozik
könyvével, hogy feltárja a hosszú ideig
elhallgatott írónő munkásságát.
(A könyv megjelenését a Szülőföldünk Nádudvar , Öröksége és Jövője
Alapítvány támogatta.)

Áprilisi előzetes
Április 12-én, kedden 18 órától költészet napi irodalmi est.
16-án, szombaton 17 órától a Fehér Rózsa
népdalkör 10 éves jubileumi műsora.
19-én, kedden 18 órától Világjárók előadássorozat – Dr. Pécskay Zoltán:
Antarktisz.

Angol Klub

Színészterefere

március 12-től (szombatonként)
10-től 11 óráig.
Minden alkalommal más
téma!
Szószedettel, kötetlen beszélgetés bármiről, a lényeg, hogy
csak angolul szólalhatsz meg!
Aki ezt garantálja:
Amerikából érkezett fiatal
nyelvtanárnő!
Csak egy jelképes összeg: 100
Ft, és te is könnyedén fejlesztheted az angol tudásod!
Szeretettel várunk mindenkit!

„Igyon egy kávét kedvencével” –
talkshow.
Műsorvezető:
R. Kárpáti Péter
(a Barátok Közt Berényi Andrása).
Vendége: Csányi
Sándor – színész.
Kötetlen beszélgetés szakmáról, maCsányi Sándor gánéletről…

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk
mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk,

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

R. Kárpáti Péter

MOZI
Március 11. péntek, 19 óra
A LÁNY, AKI A TŰZZEL JÁTSZIK
Színes, svéd krimi.
Szereplők: Noomi Rapace,
Michael Nyqvist, Lena Endre.
(Korhatár:
16 év alatt szülői felügyelet!)
18. péntek, 19 óra
ROHANÁS
Színes, amerikai akció-thriller.
Szereplők: Dwayne Johnson,
Oliver Jackson-Cohen,
Billy-Bob Thornton.
(Korhatár:
16 év alatt szülői felügyelet!)
22. kedd, 19 óra
GULLIVER
UTAZÁSAI
Színes, szinkronizált
amerikai
fantasztikus kalandfilm.
Szereplők: Jack Black,
Emily Bunt Emily Bunt, Jason Segel.
(Korhatár nélkül!)
25. péntek, 19 óra
A KÖVETKEZŐ HÁROM NAP
Színes, amerikai
romantikus thriller.
Szereplők: Russel Crowe,
Liam Neeson,
Elizabeth Banks.
(Korhatár:
12 év alatt szülői
Russel
Crowe
felügyelet!)
29. kedd, 19 óra
A DILEMMA
Színes, szinkronizált
amerikai filmvígjáték.
Szereplők: Vince Vaughn,
Kevin James, Winona Ryder,
Jennifer Connelly.
(Korhatár:
12 év alatt szülői felügyelet!)
Jegyár: 400 Ft

FELHÍVÁS
A Nádudvar Turizmusáért Egyesület
azzal a kéréssel fordul a lakossághoz,
hogy akinek bármilyen tárgyi, szellemi
emléke van a valamikori tanyai iskolákról, kérjük, keresse az egyesület vezetőségét! Várjuk a fotókat, dokumentumokat, tárgyakat, történeteket.
Telefon: 06-30-2329-544, Pavluskáné. E-mail: pava2000@fehergolya.hu
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