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JEGYZETÜNK
Erőszak vidéken
Amikor húsz évvel ezelőtt azt hallottuk, hogy Amerikában lövöldözés volt az utcán,
vagy egy iskolában, szinte fel sem
fogtuk mit jelent
ez. Távoli, filmszerű volt ez nekünk. Aztán egyre több hazai rémhírt hallhattunk, többnyire nagyvárosokból. S mi örültünk, hogy
Nádudvar egy csendes, biztonságos hely.
Az elmúlt hetek eseményeiből
arra következtethetünk, hogy az
erőszak itt is jelen van… sajnos.
Szerepeltünk a tévében, egyre gyakoribb látogatók az iskolában a
rendőrök, egyre több munkája van
a gyermekvédelemmel foglalkozóknak. Ilyenkor nem vigasz, hogy
máshol esetleg még rosszabb a
helyzet. Vagy az sem, hogy a fővárosban tíz rablásból hetet kiskorúak követnek el. Kriminálpszichológusok, szociológusok foglalkoznak a bűnözés hátterével. Az
okok nagy részét ismerjük mi is. És
most, hogy a mindennapjaink részévé válik, a megoldásokat sürgetjük.
Mit mondhatunk el a kiskorú
bűnözésről? A hazai büntető törvények „futni hagyják” a 14 év
alatti korosztályt. Még gyerekek. E
szó hallatán, ugye nem olyan fiatal jut eszünkbe, aki nevetve üt?
Mit tehetünk? Mit tehet az iskola?
A nádudvari általános iskola is
kapcsolódott a rendőrség DADA
programjához. Növelték az ügyeletes nevelők számát, akiknek munkáját polgárőrök segítik. A pedagógusok a családsegítő, gyermekjóléti és védőnői hálózattal együtt
rendszeres beszélgető fórumon
foglalkoznak a problémás esetekkel. Ezek mind fontosak, de vajon
visszatartják-e a tanulókat a rossztól? Van-e még fegyelmező ereje
egy intőnek? Sajnos, nem sok. És
ez nem csak helyi probléma. A pedagógusok segítséget várnak és
tiszteletet. A gyerekek és szülők pedig biztonságot, odafigyelést. Mindez csak összefogással sikerülhet!
Bízzunk benne, hogy az oktatásügy
közelgő változtatásai javulást hoznak!
Varga Ildikó

XVI. évfolyam 11. szám

Ára: 99 Ft

Bodó Sándor lett térségünk képviselője
Az október 2-i eredménytelen első
fordulót követően 16-án dönthettek
arról a Hajdú-Bihar megye 6. számú
egyéni választókerületében élő választópolgárok, hogy ki töltse be Arnóth Sándor megüresedett helyét.

A 2. fordulóban nincs érvényességi
küszöb, az nyeri el a mandátumot, aki a
legtöbb szavazatot kapja.
A választókerületben a szavazásra jogosult 40 479 főből 8090-en mentek el

szavazni. Érvényes szavazat 8053 volt.
A részvételi arány 19,99%. Nádudvaron
a nyilvántartásba vett 7215 szavazóból
864-en szavaztak. A szavazásra jogosultak 11,98 %-a adta le voksát.

A 2. forduló eredménye a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján választókerületi
és nádudvari szinten:
Kapott érvényes
szavazat
Jelölt neve

%

Jelölő szervezet

választó- Nád- választó- Nádkerület udvar kerület udvar
Bangóné Borbély Ildikó
Bányász Róbert Sándor
Bodó Sándor
Rigán István

MSZP
Szociális Unió
FIDESZ-KDNP
Jobbik

1137
102
4139
2675

193
14
412
239

14,12
1,27
51,4
33,22

22,49
1,63
48,02
27,86

A szavazás eredménye alapján Bodó Sándor lett térségünk országgyűlési képviselője.

Bodó Sándor

’56 emlékére
Az ’56-os hősökre emlékeztek október 23-án, a református templomkertben. Beke Imre polgármester beszédében többek között kiemelte a fiatalok
szerepét, akik társaikkal együtt a jobb
jövőért, a szabadságért, a függetlenségért, tulajdonképpen értünk, a mi jövőnkért is küzdöttek. Hangsúlyozta,
hogy 1956 az emberi méltóság visszaállításának forradalma volt.
Ezt követően a Kövy Sándor Általános Iskola 8. osztályos tanulói adtak zenés irodalmi emlékműsort. Az ünnepség végén a helyi intézmények, civil
szervezetek képviselői koszorúzták meg
az ’56-os emlékkövet.

Beke Imre polgármester és az iskolások

Az időseket köszöntötték a világnapon
Az idősek világnapja alkalmából
köszöntötték az idén 90. születésnapjukat ünneplőket, illetve azon házaspárokat, akiknek ez aranylakodalmuk éve.
Az október 27-i művelődési házbeli
ünnepségen Beke Imre polgármester
diavetítéssel illusztrált köszöntőjét követően Őz Lajos a református egyházközség lelkésze köszöntötte a római katolikus egyház plébánosa nevében is az
ünnepelteket. Majd Kocsis Imréné, a
Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az
Éveknek” Országos Szövetsége HajdúBihar megyei elnöke köszöntője következett.
Az ünnepeltek

(Folytatás a 3. oldalon)
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Az októberi testületi ülésről
Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testülete soron következő
rendes ülését október 13–án tartotta.
Az első napirendi pontként Nádudvar Város Önkormányzata 2012. évi
belső ellenőrzési tervét fogadták el a
képviselők. Majd a Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Mikrotérségi Társulás feladatellátásáról szóló beszámolót vitatták meg. A vita során megállapították, hogy a beszámoló jó, megbízható
képet ad. A következő években az ellátandó gyerekek száma a szociális, gazdasági helyzet romlásával párhuzamosan emelkedni fog. Ennek személyi és
költségvetési kihatásaira időben fel kell
készülni az önkormányzatnak. A testület a beszámolót elfogadta.
Harmadik napirendi pontként a
2011. évben önkormányzati támogatásban részesült civil szervezeteknek a támogatás felhasználásáról szóló beszá-

molóját tárgyalták meg. A pénzügyi beszámolót a testület elfogadta. Egyúttal
felkérte a civil szervezeteket, hogy a
2010. évi tevékenységükről adjanak tájékoztatást a következő testületi ülésen.
A különfélék közül elsőként a Bursa
Hungarica ösztöndíj 2012. évi fordulójához való csatlakozást fogadta el a testület. Az ösztöndíj igénylésével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal 1-es
szobájában adnak tájékoztatást. A kitöltendő űrlapok a www.nadudvar.hu
honlapon megtalálhatóak.
A Nádudvari Hírek működtetési koncepciójáról szóló előterjesztést a testület jó színvonalú anyagnak tartotta, de
levette napirendjéről. A felelős szerkesztő alkalmazásának feltételeivel
együtt kérte ismételten előterjeszteni az
anyagot.
Harmadikként a közterületen történő
szeszesital fogyasztás korlátozásáról és
a nem dohányzók védelméről, továbbá
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjé-

Nádudvariak a Vidámparkban
A mozgáskorlátozottak budapesti
egyesülete tizenharmadik éve szervez
nagyszabású vidámparki délutánt fogyatékossággal élő gyerekeknek, fiataloknak és szüleiknek. Október 18-án
több mint háromezren látogattak el az

A vidámpark előtt

A testület elfogadta a szabályozási
terv módosítását, valamint a rendezési
terv módosításához kapcsolódóan egyetértve a szakhatóság állásfoglalásával
nem tartotta szükségesnek a környezeti
hatásvizsgálat elkészítését.
A testület pénzügyi kötelezettség
nélkül elviekben hozzájárult ahhoz,
hogy az önkormányzat a Julianna alapítvány konzorciumi társaként „Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés című TÁMOP pályázaton részt
vegyen. A pályázat célja egy komplex
és integrált képzési csomag kiépítése,
amely révén a bűnmegelőzés, a krízishelyzetben levő családok segítése terén
történhetne előrelépés. Hosszabb távon
egy menedékközpont kialakítása a cél,
ahol a családon belüli erőszak áldozatai
kaphatnak segítséget.
A helyi környezet és természetvédelméről szóló rendelet módosítását a
képviselők elfogadták.
Dr. Sós Csaba

Szalárdi ,,testvéreink" esküje

ország minden szegletéből, melyen a
nádudvari csoport is részt vett. A gyerekek közül nagyon sokan a legmerészebb játékokat is kipróbálták. A vidámpark részéről önkéntes munkatársak segítették a fogyatékkal élő fiatalokat és gyerekeket. Soltész Miklós
államtitkár elmondta: a rendezvény
azért is fontos, hogy szülők és nevelők
ezen a napon mindenképp együtt lehessenek, és vidám napot élhessenek meg.
Köszönjük az elnök úrnak, hogy HajdúBihar megyéből 60 fő részvételi lehetőségét biztosította!
Apagyi Györgyné
rehabilitációs csoportvezető

Klikkeljen az oviért!
A www.vizmegtakaritas.hu honlap
meghirdette a „nagy óvodasegítő” akcióját. Nádudvarról a Vadvirág Óvoda
nevezett be a játékba. A nyertes óvoda
víztakarékos adagolókat kap. Szavazni úgy lehet, hogy a honlap jobb
oldalán rá kell kattintani a nagy óvodasegítő akciót hirdető képre. Aztán

nek szabályozásáról szóló rendelet tervezeteket tárgyalták meg a képviselők.
A 2011. év első felében jelentősen megnőtt a Nádudvaron elkövetett személy
elleni bűncselekmények száma. Ennek
oka elsősorban a környező településekről Nádudvarra szórakozni átjáró fiatalság. A cselekmények 41%-át szórakozás során követték el főleg az éjszakai
órákban. A vagyon elleni bűncselekmények száma is megemelkedett, elsősorban a Fő utca és környéke volt az esetek helyszíne. Az önkormányzat annak
érdekében, hogy ez a tendencia ne folytatódjon tovább, az éjszakai nyitva tartás szabályainak módosításával és a
közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmával tett bűnmegelőzési
intézkedést.
A Határ úton a közvilágítás fejlesztését támogatták a képviselők. 4 db
lámpatest kerül felszerelésre, ezzel az
ott dolgozók sötétben való közlekedése
válik biztonságosabbá.

be kell jelölni a Vadvirág Óvodát
Nádudvarról, majd a szavazás gombra
kell kattintani (reggel vagy este érdemes szavazni). Napjában mindenki
egyszer szavazhat, december 31-ig.
Az óvoda jelenleg a 16. helyen áll az
500 ovi között.
Szavazzon, hogy segíthessen!

A meghatottság már szinte elengedhetetlen velejárója a Nádudvaron zajló
egyszerűsített állampolgári eskütételeknek, nem volt ez másképp szeptember
8-án sem, amikor Papp Sándor és a Kőrösi család vált hivatalosan is magyar
állampolgárrá.
Beke Imre polgármester és Nagy Ferencné anyakönyvvezető előtt előbb a
Hajdúszoboszlón élő, de Kárpátaljáról

származó Papp Sándor írta alá a magyar
állampolgárságot igazoló okiratokat.
Majd a partiumi testvértelepülésünk,
Szalárd legaktívabb kapcsolattartói:
Kőrösi Zoltán és felesége Kőrösi Mária,
valamint két gyermekük, az egyetemista Kőrösi Tünde Mária és a kisiskolás Kőrösi Mátyás Zoltán vehették
kézhez magyarságukat igazoló dokumentumaikat.

MEGKÉRDEZTÜK

Nyolc utcában zártrendszerű csapadék elvezetési rendszert, illetve betonburkolatú
árkot alakítottak ki. Mi a véleménye róla?
Balázs Jánosné
Petőfi utcai lakos

Siskó Lajosné
Mester utcai lakos

Alig vártam, hogy kész
legyen! A 2006-os felhőszakadásnál gumicsizmát
kellett húzni, hogy átmenjek a szomszédba, mert a
kövesúton és a járdán is állt a víz. Sőt egyes
mélyebben fekvő házaknál búvárszivattyúval
kellett a vizet kiszivattyúzni, hogy a lakásba
ne menjen be. Szükségszerű volt ennek a rendszernek a kiépítése, bár 2006 óta nem volt hasonló felhőszakadás, de úgy érzem, ezzel a
rendszerrel megoldottnak tekinthetjük ezt a
gondunkat. Egy észrevétel: miért nem egységesen alakították ki az árkok gyalogos, illetve
autóbejárójának lebetonozását. A gyalogbejárót is a betongyűrű szélességében kellett volna
lebetonozni, ahogy egyes utcákban történt.

Hiába lett a Mester utcán
zárt csapadékelvezető
rendszer kialakítva, itt
előttünk minden jelentős
csapadékvíz megáll és
bokáig járunk a vízben a kapu előtt. Téglával rakjuk ki a bejáratot, főleg télen és addig
fel sem szedjük, amíg a hó el nem olvad,
mert szárazon bejönni a lakásba akkor lehetetlen. Írásban kérvényt nyújtottunk be, ígéretet kaptunk a problémánk megoldására (a
kövesút átfúrásával). Várjuk, és reméljük,
hogy az ígéretet beváltják és megoldódik az
utca járdátlan oldalára eső lakosok problémája! Az elképzelés jó lett volna, de nem ez
a megoldás a gondunkra!

Hodosi József
Hámán Kató utcai
lakos
1992-ben költöztünk ide,
de az óta is minden évben belvízgonddal küzdöttünk, egy-egy házban
a küszöbig is ért a víz jelentősebb esőzés
után. Szinte minden háznál – a vízóránál
is –, volt olyan hely, ahol háromnegyed részig állt a víz. Reméljük, a rendszer építésével ez a probléma is megoldódott. Tisztességgel, becsülettel végezték el a munkát.
Igaz, jelentős csapadék nem esett az óta, de
reméljük, kiállja a próbát a kiépített rendszer.
Nem a kérdéshez tartozik, de szeretnék hangot adni az utca kérésének: szeretnénk egy
pormentes utat, azaz szilárdburkolatot!

Danka Jánosné
Maros utcai lakos
Ebben az utcában voltak
mindig a legsúlyosabb
belvízgondok, nagyon
sokszor kerültünk nehéz
helyzetbe, ezért is örültünk annyira!
Nagyon jónak találom, és remélem végleges
megoldás lesz a problémánkra a csapadékelvezetési gond miatt kialakult belvíz gondunkra.
Igaz oda kell figyelni a rendszeres ároktakarításra, mert az árok szélénél még laza a föld
és hamar beomlik, elég hozzá egy haszontalan vakondok és kész a baj!

N. E.

2011. november

Nádudvari Hírek

3

Az időseket köszöntötték
(Folytatás az 1. oldalról)
Nagy Józsefné szavalatával, az Őszirózsa Nyugdíjasklub nevében köszöntötte a klub ünnepelt tagjait. Az aranylakodalmukat ünneplőket Bonczás
Sándorné köszöntötte, míg a 90. születésnapjukat ünneplőket, Molnár Albertné szavalata.
Az ajándék nótaestet megelőzően
Beke Imre polgármester nyújtotta át városunk önkormányzatának ajándékait
az ünnepelteknek, valamint Dr. Takácsné Baranyai Etelka a művelődési
ház igazgatója adott át virágokat, okleveleket az ünnepelteknek.
2011-ben 18 házaspár ünnepelheti
50. házassági évfordulóját, és 16 szép
korút köszönthetnek szeretteik 90. születésnapjuk alkalmából. Tiszteletünk jeléül alább olvashatják névsorukat.
Az idei aranylakodalmasok: Csendes
István és Nagy Zsuzsánna, Molnár Sán-

dor és Erdei Margit, Harmati Imre és
Budaházi Karolina, Danka Sándor és
Lovas Irén, Török Lajos és Kádár Erzsébet, Varga Gábor és Csendes Erzsébet, Kovács Antal és Budaházi Magdolna, Czibere Imre és Czibere Elvira,
Szőnyi János és Czibere Katalin, Váradi
Sándor és Kalmár Ilona, Szűcs József és
Varga Róza, Kiss Miklós és Varsányi Julianna, Nagy János és Fekete Erzsébet,
Rebők József és Molnár Eszter, Molnár
Imre és Kovács Ágnes, Balázs Antal és
Horváth Róza, Rácz Imre és Czibere
Ágnes, Nagy Ferenc és Ludman Mária.
A 90 évesek névsora: Kukli Gergely,
Kórizs István, Ó Nagy Ferencné, Geszti
Sándorné, Szűcs Jánosné, Ludman Imréné, Rásó Mihályné, Lovas Sándorné,
Ludman Lajos, Böszörményi Bálintné,
Kerékgyártó István, Tóth Ferencné, Kovács Lajosné, Czibere Andrásné, Kiss
Lajosné, Szűcs Pálné.
Szöveg és fotó: M. L.

Adventtől vízkeresztig. A hagyományokra és a karácsony köré épülve mutatja be
remekeit – kiemelve a finn és a magyar népek közös és hasonló szokásait – az az
iparművészeti kiállítás, amely december 6-ig lesz megtekinthető az Ady Endre
Általános Művelődési Központban.A vendégeket Réz Szilárd alpolgármester
köszöntötte, a tárlatot dr. Takácsné Baranyai Etelka a művelődési ház igazgatója
nyitotta meg (Fotó: N. E.)

’56-os szavalatok a hősök tiszteletére
Az eredmények:
3-4. évfolyam
VI.
Szathmári Benedek 4.c
III.
Czina Eszter 3.c
III.
Baráth Tamás 3.b
IV.
Sümegi Ákos 3.b
IV.
Kiss Mónika 3.b
VI.
Nagy Krisztina 4.c.
5-6. évfolyam
VI.
Garai Petra 6.a
III.
Ludman Fruzsina 6.a
III.
Czina Ferenc 6.c
IV.
Szilágyi Zita 6.c
IV.
Moravetz Laura 5.a
IV.
Mészáros Ádám 5.a
VI.
Juhász Réka 5.a.
A díjazott versmondók
Vers- és prózamondó versenyt rendezett az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár, az
1956-os forradalom 55. évfordulója

tiszteletére, október 26-án, általános iskolások, középiskolások és felnőttek részére. A választott művek témája az
’56-os forradalom volt.

7-8. évfolyam
VI.
Jakab Zoltán 8.d
III.
Ádám Anett 7.d
III.
Szatmári Bettina 8.c
IV.
Szilágyi Tamara 7.d
IV.
Czibere Mirabella 8.c
VI.
Szegedi Vivien 7.d.

„Legalább nem lett halszagú a kezem!”
A szép őszi napok ismét lehetőséget adtak a természetet, horgászatot
kedvelőknek, hogy összemérjék tudásukat, ügyességüket és nem utolsó
sorban leleményességüket egy jó versenyen október 2-án.
A Hortobágy folyó Sulymosi hídi
szakaszán a nádudvari Vadvíz 2009
Sport Egyesület szervezett tagjai szá-

mára egyéni, kétbotos versenyt.
Amennyire az idő kedvezett, annyira
nem fogadta kegyeibe Fortuna istenasszonya a horgászokat, nem adott ismét méltó „nagyhalat”, de még menynyiségben sem az öt órán át tartó
küzdelemben. Sajnos olyan versenyző
is akadt a 19 induló közül, akinek még
csak kapása sem volt. Kürtszó felhangzásával kezdődött és ért véget a ver-

Lencsevégen a dobogósok

seny, melynek végeztével Nagy István
elnök rövid értékelése után eredményhirdetés és díjkiosztás következett, ahol
értékes nyeremények találtak gazdára (a
horgász számára egy jó bottól és orsótól értékesebb díj nem is lehetne). A
versenyt szponzorálta a nádudvari Polgármesteri Hivatal, meghívott vendége
Beke Imre polgármester volt, aki egyéb
elfoglaltsága miatt (képviselőválasztás)
nem tudott részt venni az eseményen.
Az első helyezett Ugrai Csaba lett, megelőzve ifj. Nagy Istvánt és Szkupi Norbertet. Díjazva lett a legtöbb halat fogó
Rácz Imre és a legnagyobb halat fogó
Juhász Sándor is.
A résztvevők között voltak, akik kudarcként élték meg a versenyt, de jól
érezték magukat és már a következő
megmérettetésről beszéltek. Az egyik
versenyző, aki szintén a halat nem fogók táborához tartozott, szellemesen
megjegyezte: „legalább nem lett halszagú a kezem”! Egyben azonban
mindannyian egyetértettek: nem az
eredmény, a részvétel volt a fontos.
Szöveg és fotó: N. E.

„Rókavadászat”
Kilencedik alkalommal rendezték
meg október 29-én a Dávid Lovasiskola szervezésében a Hortobágyi Nemzeti Park Nádudvar felé eső részén a
Hubertusz lovaglást, mint baráti, szezonvégi, lovas záró eseményt, 24 lovas
– ebből tíz vendég – részvételével.
A lovaglásnak sajátos formája ez, a
róka- vagy falkavadászat humanizált
változata.
Früstökkel indult a szép őszi nap,
majd indult a lovaglás is. A családtagok nézőként fogaton követték a lovasokat. Két fogat indult: az egyik fogathajtó Molnár Sándor bácsi, a másik
Csoma Sándor volt. Kint a terepen a
helyszín megtekintése, eligazítás, balesetvédelem és a lovaglási rend ismertetése után bemutatták a jelképes rókát.
A lovaglás a terepviszonyokhoz alkalmazkodott, lépés, vágta, lovas róka üldözése épített és természetes akadályok leküzdésével. A rókalovas adta
meg a lovaglás ritmusát. 20-30 km-en
át tartott az üldözés, mely a végső hajszával ért véget, a rókalovas megérintésével, vagyis megfogásával. A nap
már elhagyta a látóhatárt, amikor a lovasok haza indultak. Vacsora közben
megbeszélték és értékelték a történteket; néhány pálcaütéssel újonc vadászlovast is avattak.
Igaz, nincs versenyértéke a lovaglásnak, csak jelképes győztese van, aki ebben az évben Szabó Kitti lett, Buli nevű
lovával.
N. E.

Rókavadászat
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KÉK HÍREK
Nádudvaron szeptember 22. és
október 21. közötti időszakban 12
bűncselekmény történt, melyek közül 1 közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, 1 garázdaság, 1 állatkínzás, 6 lopás, 1 betöréses lopás, 1
rablás és 1 jogtalan elsajátítás volt.
A bűncselekmények az alábbiak
voltak:
Szeptember 22-én a Cívisvíz Közüzemi Szolgáltató Kft. ellenőrzést
végző munkatársai észlelték, hogy ismeretlen elkövető a Bán Tibor utca
egyik lakásának vízfogyasztásmérő
óráját leszerelte és szabálytalanul vételezett vizet. A Bán Tibor utcai háztól leszerelt vízfogyasztásmérő óra a
Kocsordosi utca egyik lakóházában
volt felszerelve, ahol szintén szabálytalan vízvételezés történt. A mérő
órák leszerelésével és a szabálytalan
vízvételezéssel a szolgáltatónak
68 900 Ft kárt okoztak.
Szeptember 25-én éjfél és 4.00 óra
közötti időben ismeretlen elkövető
megtalált egy elvesztett mobiltelefont
a Fészek Club-ban, de azt a tulajdonosának nem szolgáltatta vissza.
Szeptember 25. és 26. közötti időben ismeretlen elkövető a Fő utca
egyik teljesen körbekerített, de lakatlan állapotú lakásának udvaráról eltulajdonította a galambok itatására szolgáló, vörös rézből készült itatót.
Szeptember 26-án 7.00 és 7.15
perc közötti időpontban az Ady téren,
a művelődési ház parkolójában egy
püspökladányi leány előzetes szóváltást követően egy alkalommal hason
és egy alkalommal hátba rúgott egy
szintén püspökladányi leányt, aki a
bántalmazás során 8 napon belüli,
könnyű sérüléseket szenvedett.
Szeptember 29-én 14 órakor az
Ady tér egyik lakásának udvarán két
nádudvari gyermekkorú személy egy
gereblyével és egy bottal bántalmazott egy idős hölgyet, majd elvették
tőle a házának kulcsait és a mobiltelefonját. A sértett a bántalmazások
következtében 8 napon túl gyógyuló
sérülést szenvedett.
Szeptember 6-ára virradóan ismeretlen elkövető a Szabadság utca
egyik lakóházának udvaráról vashulladékot tulajdonított el.
Október 7-én 9 óra körüli időben
ismeretlen elkövető a Kossuth téren a
piac területén egy lócára rakott ruhák
alá tett táskát a benne lévő iratokkal
és értékekkel együtt eltulajdonította.

Október 10-én 21.30 és október
11-én 8.10 óra közötti időben ismeretlen elkövető a Rózsa utca egyik lakásának udvarán lezárt állapotban leállított kerékpárt eltulajdonított.
Október 12-re virradóan ismeretlen elkövető a Fő utcai Hangulat sörözőbe lakatlevágás módszerével behatolt, majd onnan szeszes italt, csokoládét és készpénzt tulajdonított el.
A Madárház Alapítvány képviselője feljelentést tett ismeretlen elkövetővel szemben, aki október 13-án
11.30 óra körüli időben a Nádudvar
és Elep közötti területen egy csapdával megsebesített egy kutyát, melynek következtében az eb annyira
megsérült, hogy az állatorvos a helyszínen elaltatta.
Október 18-án 14.30 óra körüli
időben ismeretlen elkövető a Puskin
utca egyik lakóházának udvaráról egy
három hónapos staffordshire terrier
kutyát tulajdonított el.
Október 19-én 10.05 és 10.55 óra
közötti időben egy nádudvari fiatalkorú a Kövy Sándor Általános Iskolában tanítási óra közben egy alkalommal a könyökével mellkason ütött
egy pedagógust, aki a bántalmazás
következtében az elsődleges orvosi
vélemény szerint 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.
Kérem a lakosságot, hogy aki a
fenti eseményekkel kapcsolatban bármilyen érdemleges információval
rendelkezik, az értesítse a rendőrséget! Hívja a település körzeti megbízottjait, polgárőreit vagy a rendőrkapitányság ügyeletét az alábbi telefonszámokon:
Mészáros László r.-tőrm. körzeti
megbízott: 06-30/382-6578,
Szabó László r.-ftőrm. körzeti
megbízott: (még nincs telefon),
Nádudvar Rendőrőrs: 06-54/480225, vagy: 06-30/382-6614,
Rendőrkapitányság Ügyelete: 06
52/558-510 vagy 107, illetve 112 ingyenesen hívható kapcsolási számok.
Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a Rendőrőrs állományában
változás következett be. Szöllősi József rendőr zászlós bűnügyi nyomozói, míg Mészáros László rendőr
törzsőrmester körzeti megbízotti
munkakörbe került megbízásra.
Dr. Gali Sándor r. alezredes
rendőrkapitány

Közbiztonsági értekezlet
Az év első kilenc hónapját összehasonlítva a tavalyi hasonló időszakkal a
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság illetékességi területén kismértékben, míg
Nádudvaron 50%-kal növekedett az ismertté vált bűncselekmények száma –
ez derült ki az október 20-i közbiztonsági értekezleten Dr. Gali Sándor
rendőr alezredes előadásából, melyen

többek között részt vettek a nádudvari
polgárőrség vezetői is, Molnár István
vezetésével.
Szembetűnő, hogy az erőszakos bűncselekmények (garázdaság, testi sértés)
száma ugrott meg nagy mértékben városunkban. Ugyanakkor a kerékpárlopások és a betöréses lopások számában
csökkenés tapasztalható.

Innováció
az Orvosi Ügyelet Kft.-nél
Az ORVOSI ÜGYELET Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság az Új
Magyarország Fejlesztési Terv ÉszakAlföldi Operatív program keretében ÉAOP-1.1.1/D–2009-0102 – „Telephelyfejlesztés” című pályázati felhívására
pályázatot nyújtott be.
Az „ORVOSI ÜGYELET Kft. telephelyfejlesztése” című projektünket a támogató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
nevében eljáró Észak-Alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatásban részesítette.
A projekt keretein belül egy közel 1347
m2 területű szolgáltató létesítmény jött
létre, Debrecen, István u. 6. szám alatt.
A beruházásnak köszönhetően lehetőség nyílt a korábban szétaprózódott, több
helyszínen végzett ügyeletszervezési, farmainnovációs kutatásban való részvételi,
klinikai monitorozási, gyógyszeripari ágazatba tartozó vállalkozások számára végzett piackutatási, ill. utóbbi területhez
kapcsolódóan adatbázis kezelési tevékenységek megfelelő ellátására, ill. további bővítésére.
A projektmegvalósulás kapcsán a jövőben prevenciós programok szervezésé-

ben való részvételünket és a saját, valamint külső szolgáltatók munkavállalóinak
módszertani oktatását is vállalni tudjuk a
létrejött bemutató rendelő kialakításával.
Társaságunk számára kiemelt szempont, hogy a szolgáltatásaink bővítése
mellett a telephely működtetési költsége
nem számottevően növekszik majd. A
modernizáció és bővítés mellett elvárt
eredményünk lesz a versenyképesség
megőrzése, fokozása, a foglalkoztatottság
megtartása ill. bővítése.
A projekt fizikai megvalósulásának
napja: 2011. 08. 15.
A projekt összköltsége:
146 966 688 Ft,
a támogatás mértéke:
58 110 628 Ft.
A támogatás intenzitása: 39,53%
Irányító Hatóság
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közreműködő Szervezet
ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Lila orgonák
Már az időjárás sem a régi, vagy nem
tudja, mit csinál. Eltolódtak az évszakok,
olykor százéves rekordok dőlnek meg,
de inkább a felmelegedés felé haladunk.
Máskor meg szélsőséges; szélvihar, árvíz, vagy szökőár köszönt ránk. Láttam
szeptemberben leveleit vesztett gesztenyefát virágozni, most a Csillag utca
egyik kertjében fedeztem fel október 23án újra rügyező és virágzó orgonabokrot.
Az illat az „eredeti” volt, így egy vázában végezték a virágzó vesszők.
S. L.

Készüljünk a télre!
Idén is lesz tél és hideg, s valószínűleg hó is. A területileg illetékes Hajdúszoboszlói Polgári Védelmi Kirendeltség tájékoztatójából idézzük a legfontosabb tudnivalókat.
Erős téli lehűlés, intenzív havazás idejében jelezhető, ezért megfelelő előrelátással fel lehet rá készülni. Készítsen elő
hólapátot, sót, homokot, elemes rádiót és
zseblámpát, tartalék elemeket. Víztelenítse a kinti csapokat, nehogy a fagyás miatt elrepedjenek a csövek, és a víz elárassza a házat. A hóvihar alatt: maradjon
a lakásában, húzza le a redőnyöket, csukja
be a spalettákat. Ne mozduljon ki, hacsak
nem muszáj. Ha ki kell mennie az épületből, mindenképp öltözzön fel vastagon és
rétegesen, ne hagyja semelyik testrészét
fedetlenül. Viseljen sapkát (a legtöbb testhőmérséklet a fedetlen fejen át távozik).
Otthonunkban átmeneti áram- illetve
energia kimaradás esetén hagyományos
tüzelőberendezés (pl. kandalló) használatakor különös figyelemmel kell lenni a
tűzmegelőzésre, füstelvezetésre. Azokat a
PB-gázzal üzemelő fűtőkészülékeket,

amelyek nincsenek a kéménybe kötve,
vagy az égéstermékek szabadba történő
kivezetése más módon nem megoldott,
soha ne üzemeltesse folyamatosan zárt
térben. A helyiség nagyságától és a fűtési
fokozattól függően legalább egy-másfél
óránként szellőztetni kell a helyiséget, ellenkező esetben a felgyülemlő égéstermékek mérgezést okozhatnak.
Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg
elleni védekezés céljából! Kezdeti élénkítő hatása után csökkenti a fizikai teljesítőképességet, fáradtságot, bágyadtságot
okoz, illetve csökkenti a helyzetfelismerőés ítélőképességet, amely ilyen helyzetben
életveszélyes lehet.
A szabadvizek jegén tartózkodni csak
akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú,
nem olvadt, nem mozog.
A téli időjárásra való felkészülésről
szóló közlemény, csakúgy, mint a bel- és
külterületi mezőgazdasági hulladék égetéséről, illetve a kémények, tüzelő berendezések tűzvédelmi szabályairól szóló tájékoztató teljes terjedelemben elérhető
városunk honlapján: www.nadudvar.hu.
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Czanik Balázs és a gyerekek
Október 24. és 28. között tartották az
őszi egészséghetet az általános iskolában. Gazdag programmal, vetélkedőkkel tarkított hét volt, melynek elsődleges célja az egészséges életmód, a
környezettudatos élet beépítése a gyerekek mindennapjaiba. Ráhangolódásként plakátokat készítettek az osztályok, majd minden nap zenés reggeli
tornával kezdődött a tanítás. Szerdán
délután pedig Czanik Balázs capoeira
aerobik edző mozgatta meg a csarnokban összegyűlt diákcsapatot. Az időjárás is kedvezett a szabadtéri feladatokhoz, mint például az iskola környé-

Gyógycipő
Mozgásszervi betegek részére ortopéd gyógycipő kiírása, méretvétele,
gyógyászati segédeszközök díjtalan felírása ortopéd szakorvos által, helyben,
az Ady Endre Művelődési Központban,
december 5-én 15 órától. Érdeklődni a
mozgáskorlátozottak fogadó óráján lehet Apagyi Györgyné rehabilitációs
csoportvezetőnél, szerdai napokon 13
órától vagy telefonon: 20/621-7345,
30/4692-461.

kének rendezése, takarítása vagy közös
séta valamelyik hulladékgyűjtő szigethez. A Kövy-kupa megszerzéséért is a
szabadban versenyeztek az osztályok. A
„vitamin napon” saját készítésű zöldség- és gyümölcssalátával egészítették
ki az egyébként is gyerekek által összeállított konyhai menüt. A jó hangulat
mellett a jó szokásokat is szerették
volna állandósítani a szervezők. Bár az
egészséges életmódra nevelés folyamatos feladata a tanároknak, mindenképp
hasznos volt ez a hét, amikor az egészség került a figyelem középpontjába.
Szöveg és fotó: Varga Ildikó

Továbbtanulási
szülői értekezlet
November 21-én 17 órai kezdettel továbbtanulási szülői értekezlet
lesz a művelődési ház színháztermében, ahol a megye középiskoláinak képviselői bemutatják, ajánlják
iskoláikat, válaszolnak a kérdésekre.
Ajánljuk minden továbbtanulás előtt
álló diák családjának figyelmébe.

Halloween a Ficánkában
Nagyszabású jelmezes, maszkos
Halloween-partit rendeztünk október
31-én napközinkben. Szatmáriné Csorvási Évával és Kissné Erikával a gyerekek sütőtökös mákos rétest, és muffinokat sütettek. A szülők és a gyerekek
denevéreket, macskákat, tököket, varázskalapokat készítettek, majd feldíszítettük a csoportszobát közösen. Ez-

után egyperces néma csendben emlékeztünk mindazokra, akik nem lehetnek
köztünk. Majd a várva várt töklámpa
meggyújtása után táncra perdült a csapat apraja-nagyja. A finom sütik, citromos tea, és limonádé mellett a jó hangulat este nyolcig tartott!
Bekéné Andi és Nagyné Melinda

A Hallowen-parti résztvevői jól érezték magukat (Fotó: magánarchívum)

A virágos kert és gondozói (Fotó: Marján László)
A Tolbuhin utcai iskola Fő utcára
néző ablakai alatt szorgos kezek ültettek virágokat október 8-án délután. Három helyi szervezet vette kiemelt gondozásba a néhány négyzetméternyi közterületi virágoskertet. Az Angyalkert
Gyermekház és Családi napközi ötletéhez csatlakozott a Nádudvari Ficánka
Kiemelkedően Közhasznú Egyesület és
a ,,Mindent a családért" Nádudvari
Nagycsaládosok Egyesülete, hogy a
Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft „fennhatósága” alá
tartozó területet örökbe fogadják, az önkéntesség évében és jegyében.

Fejesné Tóth Gabriella a nagycsaládosok képviseletében kiemelte, hogy ez
az összefogás erősíti a kapcsolatot gyermek és szülő, valamint a családok között is. E gondolatot tovább fűzve az
Angyalkertes Tóth Ilona Márta megjegyezte, hogy egyébként is kevés értelmes célért fognak össze családok, s a
környezettudatos nevelésért is tudnak
tenni ezáltal. A munkára nevelést hangsúlyozta a Ficánkás Bekéné Lovász
Andrea, aki örömmel tapasztalta, hogy
egyesületének tagjai önállóan is rendszeresen gondozzák az örökbe fogadott
területet.

Karácsonyi cipősdoboz akció
Az Angyalkert Gyermekház és Családi napközi idén is megszervezi karácsonyi adománygyűjtő akcióját! A dobozokba várnak minden olyan dolgot,
amely már számunkra haszontalanná
vált, de valakinek még örömet okozhat.
A teljesség igénye nélkül csomagolni
lehet: tisztálkodási szereket, ruhát, édességet, könyveket és gyermekjátékokat!
Kérik, hogy az elosztás megkönnyítésének céljából a dobozokhoz mellékeljenek néhány soros üzenetet a beltarta-

lomról! Céljuk, hogy közösen mosolyt
varázsolhassunk a rászoruló, nehéz
sorsú gyerekek és családjaik arcára. Segítsünk, hogy az ő karácsonyuk is teljesebb lehessen! Idén először a felajánlókat is jutalmazzák! Meghirdetik a
,,Legkreatívabb cipősdoboz" versenyt,
melyre egyedi, kreatív módon csomagolt dobozokkal lehet nevezni! A dobozokat november 1. és december 16. között tudják fogadni a Bercsényi Miklós
utca 2/a szám alatt.

Szülinapos „Angyalok”
Kellemes gyerekzsivaj, napfényes
őszi nap, bográcsban rotyogó slambuc
és paprikás krumpli mellett sok jókedvű
gyerek és felnőtt szolgált „körítésül” az
Angyalkert Gyermekház és Családi
napközi egyéves születésnapi összejövetelén, október 8-án a Bercsényi utcában. A valóban pompás hangulatot csak
fokozta az ügyes kezű anyukák által készített sütemények versenye, ahol a zsű-

rit a teljes vendégsereg alkotta Beke
Imre polgármester és Katonáné Kalmár
Terézia mézeskalács-készítő népi iparművész vezetésével.
Az intézménnyel kiváló kapcsolatot
ápoló Szociális Szolgáltató Központ
Idősek Klubjának tagjai meséskönyvekkel is meglepték a kis lurkókat,
amellett, hogy a finom ebédet is nekik
köszönhették a vendégek.

Boldogan ünnepelték a születésnapot (Fotó: Marján László)
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Gazsi, a lakatos…
A novemberi bemutatkozónk
Szatmári Lajos szakipari egyéni vállalkozó, akit Kiss Lajosné dr. Varga
Mária gyógyszerész ajánlott figyelmünkbe, Helyi Hólabda rovatunkba.

13 helyett 141
Lajosék építették a püspökladányi
autóbusz pályaudvar zajvédő kerítéseit
is. Előzetesen úgy informálták őket,
hogy csupán 13 méternyit kell megépíteni egy hét alatt – gondolták: az
menni fog. Ám a hossz előbb megtízszereződött a gyakorlatban, s még
utána is előkerült egy kis határolandó
szakasz, s végül 141 méternyi hosszú,
két méter magas zajfogó kerítés vált
szükségessé – csak a határidő nem változott.

Rendhagyó módon először a riportalany, illetve felesége Ildikó kérdezi
tőlem: miért éppen rájuk esett „elődjük” választása, hiszen még annyi jóravaló, e lapban megjelenésre érdemes
ember él és dolgozik Nádudvaron, s segíti környezetét. Majd, ha ez az önzetlen hozzáállás nem győzött volna meg
valakit, elkezdünk beszélgetni, s néhány perc alatt fény derül azon „apróságokra”, amely alapján Szatmáriék is
méltán kerülnek „terítékre”. Erejükhöz
mérten, s néha talán azon felül is támogattak, támogatnak helyi civil szervezeteket, segítő szándékú kezdeményezéseket.
Kényszerből vállalkozva
Lajos, vagy ahogyan beceneve alapján sokan ismerik: Gazsi, anno a NÁDÉP Kft.-nél dolgozott, megbecsülték
őt, s munkáját. Csoportvezetővé nevezték ki és ő is szerette a munkahelyét. A
fizetés is jó volt, de ahhoz mégsem
elég, hogy a három gyermekét eltartsa.
Kellett valami plusz, s másodállásban
kezdett el vállalkozóként dolgozni, erre
akkori főnöke is biztatta. Majd a megrendelések annyira megszaporodtak,
hogy kénytelen volt kilépni a „Szakipartól”, s főállású vállalkozóvá vált.
Volt, hogy 6-8 alkalmazottal tudott dolgozni, most vele együtt négyen – feleségével, Árva Istvánnal és Dobronyi
Tamással alkotják a „brigádot”. Ildikó
a vállalkozás adminisztrációs munkáját

A családról

Kéz a kézben – Szatmári Lajos és felesége, Szatmáriné Szkupi Ildikó
végzi és sofőrként is segíti Lajos munkáját.
Korrekten, referenciákkal
Remek kapcsolatot ápolnak a helyi
„hasonszőrű” cégekkel, rendszeresen
kisegítik egymást, összefognak, ezt mi
sem jelzi jobban, minthogy a Helyi Hólabdát is egyiküknek dobja tovább
Gazsi. Nagyobb volumenű munkák
Nádudvaron mostanában nem nagyon
vannak, ezért volt, hogy a Dunántúlon
dolgoztak, például Balaton parti szállodaépítésnél, de Debrecenben, a Klinikák Szülészeti osztályának felújításánál
is aktívan közreműködtek. Büszke rá,
hogy ők építhették a kecskeméti repü-

lőbázis öt csarnokát. Vannak helyi munkáik is, pl. a NÁDÉP Kft., a Nagisz
Zrt., a Polyduct Zrt., a KITE Zrt., a
Nádudvari Agrokémiai Kft. megbízásai. A nádudvari Agro-Diesel Kft.-nél
épült kamionmosó épületének kivitelezője is ő volt. Jelenleg a Hajdú Volán
Zrt. gumijavító műhelyének vasszerkezetét építik, és a Nagisz Zrt. baromfitelepein és sertéstelepén dolgoznak. Amikor sok a nagyobb munka, akkor a helyi
apróbb javításokra kevesebb energia
jut, de igyekeznek minden hozzájuk
fordulónak megfelelni. Hiszen érzik az
emberek bizalmát, amelyet igyekeznek
is megtartani. Munkáikat garanciálisan
végzik, de nem csupán ez motiválja a
színvonalas munkavégzésüket.

A háromgyermekes család sok viszontagságon ment át az elmúlt években.
2004. január 23-án vesztették el hatéves kisfiukat, Balázskát, majd négy
évre rá, Lajos volt élet-halál között,
amikor hasnyálmirigy-gyulladást diagnosztizáltak, s azóta lett inzulinozandó
cukorbeteg.
Ákos fiuk 12 éves, érdekli a számítógép és a barkácsolás. Apja szeretné,
ha tovább vinné majd a szakmát. Dóra
20 éves, az egyik kedvenc elfoglaltsága
a weblaptervezés – édesapja vállalkozásának honlapját is ő készítette, s tartja
karban, elérhetősége: http://lajosvallalkozo.uw.hu/. Dóra e mellett a fotózás
felé is kacsintgat, a természet ihleti meg
leginkább.
(Szatmári Lajos a Helyi Hólabdát –
ahogyan azt korábban említettem –
szintén egy építőipari vállalkozónak,
Lőrinczi Istvánnak, a Lőszél Kft. vezetőjének dobja tovább.)
M. L.

FA K A N Á L S T A F É T A
Ha azt gondolják a kedves olvasók, hogy elvarázsolt helyek már
csak a mesében léteznek, akkor nagyon tévednek, ugyanis én találtam
egy ilyen helyet Nádudvaron. E varázslatos hely tulajdonosa pedig nem
más, mint Szkupi Györgyné Szombati Erika és családja.
Ő az, akinek a vendégszeretetét élvezhettem a következő Fakanál Staféta
apropójából, és ő az, akinek a lakóhelye és a maga által kialakított lakókörnyezete olyannyira magával ragadott,
elvarázsolt, hogy a mai napig a hatása
alatt vagyok. Kezdve a gyönyörű kerttel, ahol Erika minden szabad percét
tölti, folytatván a kerti tavacskával, ami

Olló és fakanál
mellett jó lehet megpihenni egy vasárnapi ebéd után. A nagyon szép fali kúttal, ami a család keze munkáját dicséri,
a vadkacsa és gerlepárral, melyek gyermekkorom kedvenc meséit idézik.
A házba lépve egy kertre néző üvegfalas előtér áll, ahol akár kora nyári reggel, akár esős, hideg téli hajnalokon
forró teát, kávét iszogatva, belemerülve
a természetbe, nyugalommal telve indulhat a nap. A nappaliban gyönyörűen
felújított komódon porcelán baba mosolyog. Az „angyal polcon” repkedőzenélő angyalkák, míg a „tündér polcon” icipici tündérek között mesekönyv, melybe belelapozván a világ
összes búja-baja magától elmúlik. Ha
csak egy pillanatra is sikerült Önökkel
megosztanom azt a miliőt, amiben részem lehetett Erika otthonában, megértik, miért várom, hogy újra-e ház vendége lehessek, és ismét a varázsa alá
kerülhessek!
Erika Nádudvaron született és az óta
is itt él. A fodrásziskola elvégzése után
a szakmájában kezdett el tevékenykedni
immár 32 éve, 18 éve vállalkozóként.

Szabadidejében nagyon szeret főzni,
saját receptgyűjteményén dolgozik, melyet nemsokára mi is a kezünkben forgathatunk, ugyanis hamarosan megjelenik! (én már alig várom!)
Jelent már meg receptje a Hajdú-bihari Napló szakácskönyveiben, és nádudvari kiadványokban is olvashattunk
már a konyhatündérségéről. Most egy
olyan receptet osztott meg velünk
Erika, melyet akár Márton nap alkalmából is elkészíthet a kedves olvasó.
Libamáj lilahagymával
(hagymalekvárral)

Férje Szkupi György az Evonik Agroferm Zrt.-nél vegyésztechnikusként
dolgozik. Két gyermekük van: Edina
23, Gyuri 20 éves. Imádja a munkáját,
és nagyon ért az emberek nyelvén, melyet mi sem bizonyít jobban, mint a kb.
2000 visszajáró vendég, ami a hosszú
évek eredményes munkáját dicséri.

Egy hízott liba máját saját zsírjában
fedő alatt megsütjük. Amíg kihűl, elkészítjük a lilahagyma krémet: libazsíron
párolunk kb. fél kiló összevágott lilahagymát, sűrű krémszerűvé főzzük, ízesítjük sóval, borssal, kevés cukorral és
ecettel. Kenyeret pirítunk, a hagymakrémmel megkenjük, majd a vékonyra
szeletelt libamájat rárakjuk.
(Szkupiné Erika a stafétát Lókodi
Lajosné Szkupi Amáliának
adja tovább)
Erdei Boros Erika
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Félúton a bajnoki cím felé

Megvan az első győzelem!
Az egyértelmű fejlődés a csapat
teljesítménye mellett már az eredményben is megmutatkozott, hiszen a
Komádi csapatának legyőzésével
megszerezte első pontjait a Nádudvari Akarat Sportkör női kézilabda
csapata a megyei bajnokságban.

Félidejéhez érkezett a felnőtt férfi
megyei kézilabda bajnokság. A kilenccsapatos mezőnyben a Nádudvari Akarat Sportkör gárdája csupán
rosszabb gólkülönbséggel tölti a telet
a második helyen, de az egymás elleni
eredmény nekik kedvez a listavezető
Hajdúböszörménnyel szemben.
– Zömmel a tavalyi, ex-NB II-es játékosokkal állt ki az őszi idény mérkőzéseire csapatunk, de néhány tehetséges
ifi-játékost is sikerült beépíteni – öszszegzett Rásó Tibor, a sportkör elnöke.
– Megtapasztalhattuk, hogy – talán
kettő kivételével – nem voltak könnyű
ellenfeleink, hiszen rendre szoros csatákat vívtunk. A célunk továbbra is a
bajnoki elsőség elhódítása, amelyet tavasszal rájátszásos rendszerben szerezhetünk meg – bizakodott a sportember.
A szezon első felében a mieink közül Kovács Zsolt szerezte a legtöbb
gólt, szám szerint 60-at. Ezzel a megyei
góllövőlistán az igen előkelő második
helyen áll, úgy, hogy egy mérkőzéssel
kevesebbet játszott, mint vetélytársai.
Mérkőzésenkénti gólátlaga: 8,57. A
büntetőket nagyon biztos kézzel, 93%os hatékonysággal értékesítette.
Eredményeink:
6. forduló: Hajdúböszörmény–Nádudvari Akarat Sportkör 18-21 (1111). Gólszerzőink: Kovács Zsolt 8,
Rásó Tibor 5, Minegász Csaba 4,
Bangó Tamás 3, Csébi Zoltán 1.
7. forduló: Nádudvari Akarat
Sportkör–DEAC Debrecen 28-19 (129). Gólszerzőink: Minegász Csaba 9,
Kovács Zsolt 5, Csébi Zoltán 4, Rásó

Kovács Zsolt (Fotó: magánarchívum)
Tibor 4, Bangó Tamás 2, Molnár Tamás
2, Hodosi Mihály 1, Horváth Imre 1.
8. forduló: Létavértes SC 97 SE–
Nádudvari Akarat Sportkör 23-50 (
8-28). Gólszerzőink: Csébi Zoltán 13,
Kovács Zsolt 8, Bangó Tamás 6, Minegász Csaba 6, Dudics Tibor 4, ifj. Dudics Tibor 4, Petrikovits Lajos 3, Hodosi Mihály 2, Molnár Tamás 2, Szabó
Dániel 2.
Férfi megyei tabella
1. Hajdúbösz. TE
2. Nádudvar
3. DEAC
4. Amatőr DKK I
5. Polgár
6. Amatőr KK II
7. Földes
8. Petőfi SE
9. Létavértes

8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
7
5
5
3
3
2
1
0

0
0
1
1
2
1
0
1
0

1
1
2
2
3
4
6
6
8

254-145
255-191
247-195
223-193
197-194
188-209
245-235
199-244
143-345

14
14
11
11
8
7
4
3
0

Hat meccs: hat pont
Sűrű hónapja volt labdarúgóinknak, mivel 30 nap alatt hat bajnoki
mérkőzésen léptek pályára. A szoros
menetrend oka, hogy egy, a 3. fordulóból elhalasztott találkozót is le kellett játszani.
– Hajdúdorog ellen vezettünk a kiállításunkig, a második félidőben az öltözőben maradt a csapat, s a szél támogatásával játszó ellenfél megérdemelten
nyert. Nyírábrányban a 80. percben
kaptuk a gólt. Ebes ellen jól játszottunk,
és megérdemelten nyertünk. A Debreceni SC-vel szemben négy ifistával, tartalékosan álltunk ki. Fülöp ellen papírforma győzelem született, az eredmény
a vendégekre nézve hízelgő. A volt NB
I-es játékosokat felvonultató DEAC II.
ellen nem sok esélyünk volt, de a második félidőben nyújtott teljesítményünk biztató a jövőre nézve – összegezte az elmúlt hetek tapasztalatait
Szkupi Tibor vezetőedző.
A Nádudvari SE-Szertár Sportbolt
alakulata 12 fordulót követően a 9. helyen áll a 14 csapatos mezőnyben, a
megyei II. osztály Északi csoportjában.
Az ifik bravúros döntetlent értek el
az eddig veretlen Hajdúdorog ellen.
Eredményeink:
Nádudvar–Hajdúdorog 2-7 (2-1).
Gólszerzőink: Décsei János, Nagy II.
Sándor. Ifi: 0-0. Nyírábrány–Nádudvar
1-0 (0-0). Ifi: 2-0. Nádudvar–Ebesi
S.B.K.E. 2-0 (1-0). Gólszerzőink: Nagy
II. Sándor, Tőzsér Tamás. Ifi: 0-3. Debreceni SC–Nádudvar 4-0 (1-0). Ifi: 3-0.
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Kiss Attila remekelt a kapuban
Fülöp ellen (Fotó: Marján László)

Látszik a fejlődés a játékban, a dinamikában állítják elfogulatlan szakemberek – idézi a hozzáértőket Rásó Tibor a
Nádudvari Akarat Sportkör elnöke. A
zömmel hosszú kihagyás után visszatérő
hölgyekből álló társaság továbbra is elsősorban a szenior bajnokságra koncentrál.
A csapat nagyon egységes és összetartó –
valóban nagy bennük az akarat. Sőt, tavasszal tovább erősödnek NB II-ben edződött fiatalokkal.
Az őszi szezon házi gólkirályi címét
Gidai Zoltánné Nemes Piroska érdemelte
ki: hat mérkőzésen 28 alkalommal talált
az ellenfelek kapujába.
Eredményeink:
6. forduló: Nádudvar Akarat Sportkör–Komádi Sport Egyesület 27-24 (11-8).
Gólszerzőink: Gidai Zoltánné 9, Danka
Ferencné 8, Nagy Sándorné 4, Varga Szilvia 4, Rásó Melinda 1, Szilágyi Edit 1.
7. forduló: Nádudvar Akarat Sportkör–Kézilabda Egyesület Püspökladány
21-30 (9-14). Gólszerzőink: Gidai Zoltánné 7, Nagy Sándorné 4, Varga Szilvia
4, Bonczásné Király Regina 1, Boros
Anikó 1, dr. Koroknai-Bokor Erzsébet 1.
A fiatalok készülnek
Habár a felnőtt megyei kézilabda bajnokságokban már októbertől szünetre vo-

Gidai Zoltánné Nemes Piroska
(Fotó: magánarchívum)
nultak a csapatok, az utánpótláskorúaknál
gőzerővel folyik a felkészülés. Ennek oka,
hogy a téli hónapokban esedékes Erimatornákra treníroznak fiúk, s lányok egyaránt, összesen öt korosztályban. Kiss Dóra
és Vida Gergő irányításával készülnek csapataink.

Női megyei tabella
1. Balmazújváros
2. Létavértes
3. Nagyhegyes
4. Berettyó
5. Hajdúszoboszlói
6. Püspökladány
7. Komádi
8. Nádudvar

7
7
7
7
7
7
7
7

6
6
6
4
2
2
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
3
5
5
6
6

221-135
192-132
200-147
144-124
131-163
147-182
122-159
124-239

Mesterekkel megerősítve
Szoros küzdelemben maradt alul a
szezon második mérkőzésén az NB IIes bajnokság Barcza-csoportjában a
Nádudvari Sakk Sportegyesület alakulata október 30-án, Hajdúböszörményben, a volt NB I. B-s csapat ellen.
Csapatunkból Antós Zoltán, Zoltán Lajos, Magi Tibor és Baranyai Antal győzött,
míg Mészáros András, Deák Sándor és
Czina Péter döntetlenre végzett. Az eredmény: Hajdúböszörményi SE–Nádudvari
Sakk SE 6.5-5.5. Ezzel az eredménnyel
két forduló után a 12 gárdát számláló mezőnyben a 7. helyen állnak sakkozóink 12,5
szerzett ponttal.
A csapat összetétele a második fordulóban, táblasorrend szerint: Mészáros András
nemzetközi mester, Deák Sándor FIDEmester, Kun Imre, Antós Zoltán, Zoltán Lajos, Nagy Tibor, Magi Tibor, Molnár Tibor,
Czina Péter, Vass László, Lovas Péter és
Baranyai Antal. Két fordulót követően Zoltán Lajos és Baranyai Antal áll 100%-os
teljesítménnyel a helyi alakulatból.

Kérdésünkre Baranyai Antal, az utánpótlásra is kiemelt figyelmet fordító egyesületi elnök elmondta, hogy a két, mester
címmel rendelkező éljátékos közül Mészáros Andrást – mint az igen tehetséges
Czina Péter jelenlegi szakedzőjét – sikerült rávenni, hogy vendégjátékosként segítse a nádudvariakat. Deák Sándor pedig
munkahelyi okokból a magasabb osztályban való szereplést nem tudta vállalni
előző klubjával, a Kazincbarcikával, de a
kevesebb leterhelést igénylő NB II-es szereplést még igen. Mivel a FIDE-mester,
egyben Anti bácsi veje, a hazai mérkőzésekkel együtt a családlátogatást is meg
tudják oldani.
Sakkozóink legközelebb a 3. fordulóban, november 13-án ülnek asztalhoz,
amikor is hazai terepen fogadják azt a Tiszavasvári SE gárdáját, amely a legutóbbi
fordulóban 8-4-re legyőzte a Mezőkövesd
csapatát. Majd a mieink két hétre rá, november 27-én a DEAC Sport Kft-hez
utaznak vendégjátékra.

Nádudvar–Fülöp 3-0 (1-0) Gólszerzőink: Nagy II. Sándor 2, Silye Gábor. Ifi:
0-1. Nádudvar–DEAC II. 2-4 (0-2).
Gólszerzőink: Tóth László, Nagy II.
Sándor. Ifi: 0-3.

A keretben
Eddigi meggyőző teljesítményének köszönhetőn a november
5-i keretszűkítés után is a magyar
íjászválogatott tagja maradt a nádudvari Kiss Zsigmond. A korábbi
17 fős csapatlétszám 11 főre csökkent a szövetségi kapitány döntése
után.

12
12
12
8
4
4
2
2

Baranyai Antal, Lovas Péter és Vass László (Fotó: Marján László)
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A művelődési ház
programjaiból
KIÁLLÍTÁSOK:
A kiállítótérben: november 12–30. Régi nádudvari fotók kiállítása a „Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és
Jövője” Alapítvány szervezésében.
A klubövezetben: november 5.–december 6. Hagyományos és mai terített
asztalok, finn-magyar közös kiállítás.
A szakköri teremben: november 25–26. a
Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesület által rendezett galambkiállítás.

Aranypáva negyedszer
Immár negyedszerre tudhatja magáénak a legmagasabb népzenei minősítési
fokozatot a Kéknefelejcs citerazenekar.
E címért kétévente kell megmérettetni
magukat országos szinten. Idén október
8-án, Tiszakécskén a XVI. Országos

Népzenei Minősítő versenyen ismét ezt
a címet ítélte oda nekik a szakmai zsűri.
Köszönhető ez Naummer Agárdi Éva
magas színvonalú szakmai felkészítésnek, illetve a heti rendszeres szorgos
próbáknak.

ŐSZI SZÍNHÁZ

DECEMBERI BEHARANGOZÓ…
December 3-án, (szombaton) 10 órától
I. Adventi Játék-Tár-Ház.

60. születésnapján, október 22-én
vonult nyugdíjba – 39 év munkaviszony
után – a Nagisz Zrt sertéstelepén, a
Hegedűs Lóréban dolgozó Nyikos
Sándor (Kakas bácsi). Ezután már két
fia és hat unokája körében élvezi az
elvégzett munka gyümölcsét, melyhez
jó egészséget kíván a Hegedűs Lóré
vezetősége és dolgozói.

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy október 13-án
örök nyugalomba helyeztük
80 éves édesanyánkat,

özv. BEKE LAJOSNÉ
Molnár Erzsébetet.

A Kéknefelejcs citerazenekar

Tanodák találkozója
A tanulás lehet az első lépés ahhoz,
hogy valaki a társadalom hasznos tagjává váljon – ekként összegezhető Beke
Imre polgármester köszöntője, amely
október 21-én hangzott el a Gólya Roma Tanodában a Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet TÁMOP3.3.5/A-08/1-2009-0011 jelű és A Gólya Roma Tanoda működtetése a hátrányos helyzetű gyermekek segítése érdekében című, az Európai Unió által támogatott projektjének záró konferenciáján. A házigazda intézmény vezetője
Horváth Tibor köszöntője és Makula
Dzsenifer szavalata után az Új Széchenyi Programiroda munkatársai tájékoztatták a jelenlévőket az aktuális és a közeljövőben várható pályázati lehetőségekről. Végezetül Balogh Tímea versmondót követően a helyi tanoda növendékei autentikus roma tánccal szórakoztatták a más tanodák képviselőit is
magában foglaló közönséget.

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

DANKA IMRÉNÉ
(Papp Gizella)
temetésén megjelentek, ravatalára
koszorút, virágot helyeztek.
A gyászoló család

Tanodások cigánytánca
A tanoda működtetését és felújítását
támogató projekt elszámolható összköltsége 21,2 millió forint, amely teljes
egészében vissza nem térítendő támogatás.

Liszt Ferencre emlékeztünk
Október végén két eseménnyel is
Liszt Ferencre emlékeztünk, bár nemcsak az ő művei csendültek fel a művelődési központban és a katolikus templomban. Huszonnyolcadikán a városunkban már jól ismert debreceni Kodály Filharmónia a Les Preludes mellett
Verdi, Csajkovszkij és Borodin egy-egy
közismert művével szórakoztatta a komolyzene kedvelőit. Másnap az igen kiváló akusztikájú katolikus templom

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Egy százalék
„A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője” Alapítvány, köszönetet
mond azoknak, akik 2011-ben adójuk
1% -át az alapítványnak ajánlották fel.
A befolyt összeg: 465 543 Ft. Ezt az
összeget Nádudvar város kulturális hagyományainak megőrzésére, és a tehetséges gyermekek támogatására fordítjuk.
Az alapítvány kuratóriuma

MOZI

November 23-án, (szerdán) 9.30 és 14
órától a Mandala Dalszínház bemutatja az Oroszlánkirály című darabot.
Belépő: 600 Ft
November 27-én, (vasárnap) 19 órától A
miniszter félrelép bohózat két részben
a Mandala Dalszínház előadásában
A kormány egyik ambiciózus minisztere gáláns kalandra készül. Azt
tervezi, hogy az ellenzéki frakció titkárnőjével egy romantikus éjszakát
tölt el a patinás Westminster Hotelben. Ám az éjszaka rosszul kezdődik. Először is felfedeznek egy „hullát”, akivel a lakosztály katasztrofálisan rosszul működő ablaka végzett. Kétségbeesetten próbálják megoldani ezt a rendkívüli szituációt...
Főbb szerepekben:
Bódis Gábor, Kovács Attila, Horváth
Vica, Vajnárovics Viktória, Tarczali
Krisztián.
Jegyár: 1500 Ft. Jegyárusítás november 7-től!

2011. november

Ajándék csend címmel tartott énekkel
színesített előadói estet
Erdei Sándor költő, újságíró
október 20-án, a művelődési házban
eddig megjelent köteteiből.
Az esten közreműködött
Kelemen Ágota
Aranypáva-díjas népdalénekes.

adott otthont a Liszt Ferenc Kórus jubileumi műsorának. Meghívott vendégként a kabai és püspökladányi kórusok
is felléptek, majd a koncert végén közös énekléssel búcsúztak a megjelentektől, Szatmáriné Ferenci Hajnalka
nádudvari karnagy vezényletével.
Mindhárom kórus populárisabb zenéket és kortárs szerzők műveit is műsorra tűzte.
S. L.

22. kedd, 19 óra
LOPOTT IDŐ
Szinkronizált amerikai sci-fi thriller.
Szereplők: Justin Timberlake, Amanda
Seyfried, Cillian Murphy.
A nem túl távoli jövőben az idő lesz az
új pénznem. Az emberek 25 éves
koruk után nem öregszenek tovább,
így a gazdagok akár örökké élhetnek,
míg a szegények minden percért
harcolnak. Az egymástól jól elválasztott
világok egyikében a huszonötnek
kinéző, mindenre ráérő gazdagok
múlatják végtelen fiatalságuk napjait,
a másik oldalon, a gettóban pedig
kétségbeesett, kapkodó harc folyik
a minden percért…
(12 éven felülieknek)
25. péntek, 19 óra
CSAK TUDNÁM, HOGY CSINÁLJA
Szinkronizált, amerikai vígjáték.
Szereplők: Sarah Jessica Parker,
Greg Kinnear, Pierce Brosnan.
Kate Reddy egy bostoni finanszírozási
vállalat menedzsere, és megszállottja
a munkájának. Este ér csak haza
elbűvölő, nemrég munkanélkülivé vált
férje, Richard és két gyermekük mellé.
Ez egy non-stop dolog, ahol nincs
megállás, bár édesanyja és legjobb
barátja többször is figyelmezteti, hogy
nem lesz jó vége…
(12 éven felülieknek)
29. kedd, 19 óra
FERTŐZÉS
Szinkronizált, amerikai sci-fi thriller.
Szereplők: Matt Damon, Kate Winslet,
Jude Law.
Az igazi veszély nem az égből jön, az
igazi katasztrófát nem elképzelt
képregény-gonoszok ígérik – a baj itt
él köztünk. Egy vírus mutálódik, kissé
átalakul, és – hála a modern világnak
– felfoghatatlan sebességgel terjed el
az összes kontinensen…
(16 éven felülieknek)
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