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Bególyáztunk
Múlt havi számunkban három írásunk is a gólyákkal
foglalkozott, ráadásul
mindegyik fotóval illusztrálva. Ezek begolyóztak, vagy legalábbis bególyáztak – gondolhatta
a kedves olvasó. Nem tudnak ezek
miről írni, hogy háromszor is előrángatják ezt a szegény kelepelő
madarat? – morfondírozhattak mások. Bevallom, ez nekem is szöget
ütött a fejembe. Ám gondoljuk csak
végig: egy, a forgalmas Fő utcán
sétáló, hosszú lábú gázlómadár
nem mindennap kerül lencsevégre,
hát még hét egy hívogató háztetőn.
Az pedig, hogy az ország öt „leggólyásabb” települése közt tartanak számon bennünket, szintén figyelemre méltó! Nem mellékesen,
Petőfi Sándort is megihlette: „Édes
szülőföldem, a drága szép alföld/Hűséges lakója.”
Na meg „szezonja” is van, télvíz
idején ritka városunkban a gólya –
habár, az lenne csak igazán újsághír!
Különben is, a gólya városunk
címerállata, s mint ilyen, önmagában is kiemelt figyelmet érdemel.
Már csak arra vagyok kíváncsi,
melyik szerkesztőségi munkatárs
lesz olyan harcias kedvében, hogy
a címerünk tetején lévő szablya ihlesse meg?
M. L.

Én is fotóztam ám gólyát
a nyáron!

Hasznosuló befizetések
Fél millió forint elmaradt érdekeltségi hozzájárulást fizettek be a
nádudvari földtulajdonosok a közelmúltban a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat számlájára.
A társaság ezt az összeget teljes
egészében a nádudvari területekre
fordítja. Szeptembertől a Rendekéri csatorna és a Völgyalj-csatorna
külterületi árkait teszik rendbe.

XVI. évfolyam 9. szám

Ára: 99 Ft

Augusztus 20: tűzijáték, utcabál
Augusztus 20-án a tűzijáték és az utcabál előtt, a hagyományokhoz hűen
Beke Imre polgármester mondott ünnepi beszédet, s többek között megemlítette: „A tűzijáték csillogása mellett ez
a nap arról szól, hogy őseink itt a Kárpát-medencében hazát találtak. A ma-

Beke Imre polgármester beszédet mond

gyar nép ebben egységes volt. Mint
ahogy abban is, hogy ma is itt kell élnünk, mert ez a hazánk. Azt szeretnénk,
ahogy őseink remélték, hogy a jövőben
is itt lesz az otthonunk. Ma is biztonságot, munkát, biztos megélhetést kívánunk önmagunk és a családunk számára. Büszkén, emelt fővel szeretnénk
itt élni.” A látványos tűzijátékot követően a Vis maior zenekar szolgáltatta a
talpalávalót az utcabálon egészen éjfélig.
A polgármester korábbi felhívására
többen pénzbeli hozzájárulásukkal segítették a tűzijáték színesebbé tételét, s
ahogy a városvezető júniusi tájékoztatójában megígérte alább le is közöljük a
támogatók névsorát alfabetikus sorrendben: Beke Imre, Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Hodosi József, Korcsmáros
Sándor, Réz Szilárd és Szilvási Zsolt.
M. L.

A városnap részletes programja
olvasható lapunk 8.oldalán,
a www.nadudvar.hu
és a
www.adyamk.hu weboldalakon!

Új orvosi ügyeleti telefonszám
Új telefonszámon érhető el szeptember 1-jétől az orvosi ügyelet a 18
és reggel 7 óra közötti időszakban. A
06-52/311-104-es telefonszámot kell
hívni, ahol az Országos Mentőszolgálat irányító csoportja dönt arról, hogy
orvosi ügyeletet, vagy mentőt, illetve
szükség esetén mindkettőt küldenek,
vagy tanácsot adnak.

Mentőszolgálat/mentési hívószám: 104. A régi ügyeleti mobilszám még egy hónapig működik,
majd megmarad 7-től 18 óráig készenléti számnak. Vagyis rendelési
időben a betegek saját orvosukat
(vagy azok helyettesét) hívhatják,
rendelési időn túl, de még nem ügyeleti időben az eddigi +36-30-380-

5206-os számon érhetnek el asszisztenst vagy orvost. Ennek megfelelően
ügyeleti időben külön a rendelő nem
hívható, de a megjelenő betegeket az
eddig megszokott módon ellátják a
rendelőben.
További információ:
www.nadudvariugyelet.mlap.hu,
www.nadudvar.hu.

A vizsgálati és a kezelési díjakról
Nádudvar Város Önkormányzat
képviselő-testülete a 110/2011 (VIII.
1.) számú önkormányzati határozata
értelmében 2011. szeptember 1-jétől
az alábbi térítési díj fizetéseket rendelte el:
fizioterápiai
kezelések
400 Ft/nap,
gyógytorna
400 Ft/nap,

vérvétel
200 Ft/nap,
vizeletvizsgálat 200 Ft/nap.
A díjakat minden esetben a kezelés,
vizsgálat helyszínén kell fizetni, melyről az asszisztens számlát ad. Az első
díjfizetés 2011. szeptember 5-én történik a szabadságolások miatt.
A vérvételi helyen, Nádudvar központi orvosi rendelőjében, hétköznap

(a pénteki nap kivételével) 7.30-tól 10
óráig veszik le a vért laborbeutaló alapján. Beutaló nélkül, saját kérésre is lehet kérni laborvizsgálatot és szintén
200 Ft-ot kell fizetni; a vizsgálatot külön meghatározott tarifáért végzi a laboratórium.
(Folytatás a 2. oldalon)

Szeretetteljes fogadtatás
Székesfehérvárról Debrecenig négy
napon át összesen 319km-t megtéve futottak azok az ultramaratonisták Nádudvar Fő utcáján keresztül, akik a fogyatékos gyermekek esélyegyenlőségére kívánták felhívni a figyelmet. Városunkba Püspökladány felől augusztus
28-án 9 óra körül érkeztek, s a művelődési háznál fogadták őket a helyi segítők Borosné Balogh Szilvia vezetésével, s Beke Imre polgármesterrel. A
városvezető aláírta a futók által hozott
vándorzászlót, akik néhány energiaadó
könnyű falat mellett mentálisan is feltöltődhettek a sok boldog gyermek és
szüleik láttán. A helyiek közül sokan

A beteg gyerekekért futottak

csatlakoztak hozzájuk a városba bevezető úton gyalogosan, vagy kerékpárral.
Voltak, akik Hajdúszoboszlóig is elkísérték a nemes ügy fáradhatatlan követeit.
A nádudvari vendéglátást többek között az alábbiak segítették: CBA Forrás
(Feketéné Czibere Erika), Reál Élelmiszer (Baranyai Rita), Fazekas István,
"Mindent a családért" Nádudvari Nagycsaládosok Egyesülete, Ficánka Családi
Napközi, Beke Imre polgármester,
Danka Sándor zöldség-gyümölcs kereskedő, Ady Endre Általános Művelődési Központ.
Szöveg és fotó: Marján László

2

Nádudvari Hírek

2011. szeptember

Rendkívüli képviselő-testületi ülés
A képviselő-testület augusztus 18-án
tartotta rendkívüli ülését. Első napirendi pontként az augusztus 1-jén elfogadott önkormányzati feladatok szűkítését jelentő stratégiai tervnek a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft.-re vonatkozó részét
tárgyalták a képviselők. A testület által
elfogadott döntés értelmében sor kerül
a Kossuth utcai óvoda konyharekonstrukciójára és belső tisztasági meszelésére, a Puskin utcai óvoda kerítésének
drótfonatból történő elkészítésére, a
Kövy Sándor Általános Iskola konyhá-

jának tetőszigetelése javítására és a
konyha tisztasági meszelésére, a Szociális Szolgáltató Központban toló kapu
készítésére, a gyermekorvosi rendelőben babakocsi tároló kialakítására. A
nádudvari strandfürdő október 15-től a
téli időszakra bezár.
Az intézményrendszer átszervezése
után az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény integrálódott a Kövy Sándor
Általános Iskolába. Ezt követően szükségessé vált a térítési és tandíj rendelet
átdolgozása, az új intézményi felálláshoz való igazítása.

Az elfogadott rendelet értelmében a tandíj összege a következő szeptember
1-jétől.
Minden főtanszakon
Új növendék
Tanulmányi eredmény
4,51 es tanulmányi eredmény fölött
4,0–4,51 tanulmányi eredmény között
3,0–4,0 tanulmányi eredmény között
3,0 tanulmányi eredmény alatt

25 750 Ft/félév

51 500 Ft/év

25 750 Ft/félév
26 750 Ft/félév
27 750 Ft/félév
28 750 Ft/félév

51 500 Ft/év
53 500 Ft/év
55 500 Ft/év
57 500 Ft/év

22. életév fölött a tandíj mértéke minden főtanszakon 12.700 Ft/hó (114.300 Ft/év).

A vizsgálati és a kezelési díjakról
(Folytatás az 1. oldalról)
A díjfizetési kötelezettség a fekvőbeteg ellátottakra is vonatkozik. A kezeléseket és a vérvételt Horváthné Dobi
Katalin végzi.
A Fő út 136. szám alatti gyermekorvosi rendelő mellett száraz kezelések (kisfrekvenciás) történnek. Kezelést
hétfőn és szerdán 15-től 18 óráig, míg
pénteki napokon 14-től 18 óráig végzi
a szakasszisztens.
A reumatológiai szakrendelést minden szerdán 15-től 18 óráig dr. Lugosy
Margit főorvos végzi a gyermekorvosi
rendelő mellett. Az orvosi vizsgálat in-

Minden főtanszakon
4,5 tanulmányi eredménytől
4,0–4,5 tanulmányi eredmény között
3,0–4,0 tanulmányi eredmény között
3,0 tanulmányi eredmény alatt

7 600 Ft/félév
7 900 Ft/félév
8 100 Ft/félév
8 600 Ft/félév

15 200 Ft/év
15 800 Ft/félév
16 200 Ft/év
17 200 Ft/év

18 éven felüli nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezőknek 22 éves korig minden főtanszakon
Új növendék
18 100 Ft/félév
36 200 Ft/év
4,5 tanulmányi eredménytől
18 100 Ft/félév
36 200 Ft/év
4,0–4,5 tanulmányi eredmény között
18 600 Ft/félév
37 200 Ft/év
3,0–4,0 tanulmányi eredmény között
19 100 Ft/félév
38 200 Ft/év
3,0 tanulmányi eredmény alatt
20 100 Ft/félév
40 200 Ft/év
Az önkormányzat 100%-os tulajdonában levő Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. gazdálkodását is érinti az egyre nehezebbé
váló gazdasági környezet. A kft. az idei
évben fizetési nehézségekkel küzd. A
képviselők döntése alapján a kft. által
25 millió Ft likvidhitel felvételéhez az
önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárult és kezességet vállalt.
A sportegyesületek őszi bajnoki
mérkőzéseinek lebonyolításához (neve-

zési díjak, átigazolási díjak. regisztrációs kártya, sportorvosi vizsgálat) a
képviselő-testület a Nádudvari Akarat
Sportkört és a Nádudvari Sportegyesületet egyaránt 200-200 ezer Ft összegű
támogatásban részesítette.
A 2011. szeptember 16-17-én megrendezésre kerülő „IX. Nádudvar Napja, a Hagyományok jegyében” rendezvény költségeit egymillió-kettőszázezer
forint összegben határozta meg a testület.
Dr. Sós Csaba

Az Alaptörvény asztala

gyenes, de a háziorvostól szükséges beutalót a Kenézy Kórházhoz címezve kell
eljuttatni a reumatológus főorvoshoz.
Gyógytornát Böszörményiné Szabó
Marianna gyógytornász tart a Kövy
Sándor Általános Iskolában (Nádudvar, Fő út 133.), a főbejárattól balra, a
porta melletti helyiségben, hétfőtől
péntekig 15-től 19 óráig. A gyógytornáért fizetendő 400 Ft-ot a reumatológiai szakorvos mellett dolgozó szakasszisztens szedi be a gyógytorna felírásakor.
Ha más szakorvos már adott kezelőlapot, akkor már csak a fizioterápiai
asszisztenshez kell fordulni.

Köszönet!
A Nádudvari Hírek augusztus 23-i
szerkesztőségi ülésén köszönte meg
ünnepélyes keretek közt Beke Imre
polgármester Erdei Sándor korábbi
szerkesztőnek a hároméves felelős
szerkesztői munkáját. A költő, újság-

A térítési díj összege szeptember 1-jétől.

író továbbra sem kíván teljesen elszakadni a várostól, ősszel például a
Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és
Jövője Alapítvány és a könyvtár verses-népdalos estjén fogja legújabb
könyvét bemutatni.

Az országgyűlés 2011. április 18-án
elfogadta Magyarország Alaptörvényét.
Az országgyűlés az Alaptörvényt jelentőségéhez méltóan kívánja eljuttatni az
állampolgárokhoz.
A cél az, hogy az ország minden polgára kézhez vehesse, illetőleg névre
szólóan megrendelhesse az országgyűlés elnökének aláírásával ellátott ingyenes példányt.
Az Alaptörvény megismeréséhez a

Polgármesteri Hivatal 4. sz. szobájában
biztosítottuk a helyi feltételeket az
Alaptörvény asztalának felállításával.
Az asztalon munkaidőben megtekinthető az Alaptörvény, illetve rendelkezésre áll toll, és igénylőlapok, hogy
az állampolgárok megrendelhessék az
ingyenes példányt.
Szükség esetén a törvényben foglaltak értelmezéséhez a hivatal munkatársai segítséget nyújtanak.

MEGKÉRDEZTÜK
Ritkán múlik el egy-két hónap, hogy
ne hallanánk közeli vagy távoli ismerősünk, barátunk, rokonunk súlyos – többnyire daganatos – megbetegedéséről. A
döbbeneten túl azonban nem mindenki
gondolkodik el azon, hogy mit tehetnénk,

hogy elkerülhessük ezt a sorsot. Ha fontosnak tartjuk a megelőzést, a daganatos
megbetegedésekre ez hatványozottan
igaz. De igaz az is, hogy az időben felfedezett kór jó eséllyel gyógyítható. Ezért
fontos a megelőzés, amelynek hathatós

eszköze a szűrővizsgálat. Mivel az emlő
és női nemi szervek rákos megbetegedései igen gyakoriak, ezek megelőzésére
különös gondot kell fordítanunk. Településünkön másodízben tették lehetővé,
hogy autóbusszal, a védőnők segítségé-

vel szervezve jussanak be a hölgyek a
debreceni emlő centrumba. Augusztus
26-án tele busszal indultak a Jerikó utcába. De miért is? Néhányukat megkérdeztük, hogy miért ezt a módját választotta a szűrővizsgálatnak.

Karancsi Zoltánné:
Nem vagyok gyakori
orvoshoz járó, de tartozok magamnak azzal, hogy a szűrésekre elmenjek. Saját
érdekem a rákszűrés,
tüdőszűrés. A lányom védőnő, külön gondja van rám,
ránk a családra, hogy szűrésekre eljárjunk. Két éve voltam így buszszal, kényelmes, gyors; jó, hogy kitalálták.

Bangóné
Végh
Gyöngyi: Tavaly a
nyári szabadságolás miatt nem tudtam elmenni
és most újabb behívó
érkezett. Munkámból
adódóan sok fiatalt látok, akik súlyos, esetenként daganatos megbetegedésben szenvednek. Nagyon fontosnak tartom a
megelőzést, és nem csak ötven éven felül.
Jó lehetőség ez a buszos szűrés és mindenkinek saját érdekből érdemes elmenni.

Kiss
Andrásné:
Most harmadik alkalommal hívtak már erre
a szűrővizsgálatra. Az
egészségünk érdekében
érdemes elmennünk,
hogy megelőzzük a
problémát. Sok rosszat
hall az ember és ha van egy ilyen lehetőség, ki kell használnunk. Az ember amit
megtehet az egészsége érdekében, azt
meg is kell, hogy tegye. Sose lehet tudni,
mikor és hol üti fel a betegség a fejét.

Tóth
Sándorné:
Két évvel ezelőtt is a
szervezett buszos szűrésen voltam. Azért járunk bármilyen szűrésre, hogy az egészségünket megőrizzük.
Amikor már megbetegszünk, panaszunk van, már nem szűrővizsgálatra kell mennünk és a gyógyulás
is hosszabb, nehézkesebb lehet, mintha
idejében felfedezik a bajt.
Dr.Sutus Lenke
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A nádudvari határból jelentjük

KÉPVISELŐINK

Az orgazdaság okozza a legnagyobb kárt a földeken
Akik ismerik őket, tapasztalhatják: a nádudvari mezőőrök becsülettel ellátják munkájukat, ennek eredményei is vannak, ám megelégedettségre nincs ok. A gazdák és a lakosság minél nagyobb fokú odafigyelése
is segítené a munkájukat.
– Tegnap óta megint loptak el kukoricát! – fakad ki határszemlénk kezdetén Szőnyi Zsolt, a mezőőrség vezetője. Alig hagytuk el a település
végét jelző táblát, s fordultunk a tengeri táblába, máris szembe tűnő a garázdaság. Az elmúlt egy hónap alatt
15 főt jelentettek fel mezőgazdasági
lopás miatt a határ őrzői, s ezek az
ügyek egyből bíróságra is kerülnek.
Ilyenkor betakarítások idején kiváltképp sok a bűncselekmény, sokan lopnak megrendelésre is, s ez okozza legnagyobb kárt, az orgazdák ugyanúgy
bűncselekményt követnek el, mint az
általuk megbízott tolvajok.
Nagyon fontos, hogy ha bármi gyanúsat látunk, értesítsük a rendőröket,
vagy a mezőőröket az éjjel-nappal
hívható 06-30-445-7861 telefonszámon,
s ne csak akkor szóljunk, ha a sajátunkét lopják! A mezőőrök ugyan folyamatosan szolgálatban vannak, de a mobiltelefonok és autók korában, a
szervezett bűnözést nagyon nehéz egye-

dül megakadályozniuk a hatfős csapatnak, amelynek Szőnyi Zsolt mellett
tagja Jakab Lajos, Forgó Sándor, Juhász
József, Dobi László és Fagyal István.
Mostanság a tengeritörésnek van
szezonja, s ezzel kapcsolatosan érdemes tudni, hogy a learatott termőföldeken tarlózni csak a tulajdonos előzetes,
adott időre és helyre szóló írásbeli engedélyével lehetséges, minden más
esetben a tarlózás feljelentést von maga
után.
Sokan próbálnak trükközni a tolvajok közül.
Lucerna- és szalmabálák hevernek

gazdátlanul a földeken, a tulajdonosoknak mihamarabb be kellene szállítaniuk
azokat, mielőtt illetéktelenek veszik
magukhoz a bálákat.
Sok a szemét!
Nem kifejezetten mezőőri feladat, de
nem lehet szó nélkül elmenni a szemetelés témája mellett: az utak mentén
még mindig sok az eldobált hulladék,
amelyek nagymértékben csúfítják a határt.
Szöveg és fotó: Marján László

Folyamatosan járják a határt – eredményesen

Belvíz és szennyvízprogram a városban
Jól halad és hamarosan befejeződik a májusban megkezdett belvízprogram településünkön.
A júliusi esős idő után augusztusban
is gőzerővel dolgoztak a kivitelezők. A
két nyertes pályázat segítségével a Pacsirta, Mester és Ady Endre utcákon,
valamint a Petőfi, Hámán, Ságvári, Maros és Nyíl utcákon építenek új árkokat
vagy korszerűsítik a már meglévőket. A
156 millió forintos uniós támogatás segítségével több száz nádudvari ingatlant
védenek meg a visszatérő belvíztől.
Ezentúl a tartósan csapadékos időszakban sem okoz majd problémát a vízelvezetés. A kivitelezők néhány héten belül befejezik a munkát.

Ugyancsak ,,vizes" hír, hogy időközben a Nádudvari Szennyvízprogram is új szakaszba lépett. Június
28-án beadásra került a második fordulós pályázat. Pozitív elbírálás esetén
a közreműködők kiválasztása után,

várhatóan jövő év második felében indulhat meg a szennyvízhálózat kiépítése. A beruházás 1,8 milliárd forintból
valósul meg, aminek a 84%-a uniós
forrás.
M. Tóth Ildikó

II. ütem: visszaadják a túlfizetést
Lezárult a szennyvíz beruházás
II. üteme, s azok a lakosok, akik lakástakarék-pénztáron keresztül fizették a hozzájárulást, a túlfizetés öszszegét visszakaphatják a Nádudvari
Csatornamű Beruházó Víziközmű
Társulat székhelyén a Nádudvar

Kossuth tér 5/a cím alatt (dr. Danka
Ügyvédi Iroda), az alábbi 4 napon
reggel 8 órától délután 16 óráig:
2011. szeptember 14-15. és 2011.
szeptember 21-22.
Bővebben a www.nadudvar.hu oldalon olvashatnak a témáról.

2011. évi népszámlálás
A 2011. évi népszámlálásról a
2009. évi CXXXIX. törvény rendelkezik.
E törvény értelmében a Magyar
Köztársaság területén 2011. október
1-jén 0 órakor fennálló állapot szerint a természetes személyekről és a
lakásokról nép-és lakásszámlálást
kell tartani.
A törvény szerint az adatszolgáltatás
kötelező.
Kivételt képeznek a nemzetiségre, az
anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra való adatok,
melyek megadása önkéntes.
Egyebekben a népszámlálás körébe
tartozó adatokat az adatszolgáltatók a
valóságnak megfelelően kötelesek megadni. ( Aki az adatszolgáltatást figyel-

meztetés ellenére is megtagadja eljárást
lehet ellene indítani. )
A személy és lakásösszeírás alapvető
jelentőségű adatokat biztosít az ország
lakosságáról, a népesség fontosabb demográfiai, iskolázottsági, foglalkozási
jellemzőiről, a háztartások és a családok összetételéről, valamint a lakások
főbb jellemzőiről.
Az összeírás 2011. október 1. és október 31. között, a pótösszeírás 2011.
november 1. és 2011. november 8. között történik, (amennyiben esetlegesen
valaki kimaradt az összeírásból 2011.
november 8-ig jelentkezhet a települési
népszámlálási felelősnél (a jegyzőnél).
A lakosság az adatszolgáltatási kötelezettségét három módon teljesítheti:
1. A kérdéseket megválaszolják interneten keresztül. Az internetes meg-

válaszolásra 2011. október 1-16. között
van lehetőség. Az elektronikus kérdőívet a www.enepszamlalas.hu oldalon
lehet elérni.
A számlálóbiztos szeptember 30-ig
minden lakásba eljuttatja az adatszolgáltatási csomagot.
2. Az adatszolgáltató a kérdéseket
megválaszolhatja a borítékban lévő kérdőívek kitöltésével, melyet a számlálóbiztostól kap meg. A kitöltésre 2011.
október 1-16. között van lehetőség. A
kitöltött kérdőívet a kapott borítékba
helyezve vissza kell adni a számlálóbiztosnak, amikor ismét felkeresi az
adott címet.
3. Az adatszolgáltató a kérdéseket
megválaszolja személyesen a számláló
biztosnak, aki 2011. október 1. és 31.
között felkeresi és kitölti a kérdőívet.

Rásó Tibor
1968. október11-én születtem Debrecenben. Születésem óta Nádudvaron
élek, ide köt a munka, a család, a közélet. Iskoláimat helyben, illetve Debrecenben végeztem.
Politikai pályafutásomat tekintve
1998-tól 2002-ig a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottságának tagjaként dolgoztam.
2002-től 2006-ig a megyei önkormányzat Nemzeti, Etnikai és Kisebbségi Bizottság tagja, illetve alelnöke voltam.
Ugyanebben az időszakban a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Tanácsban a
megyei önkormányzatot is képviseltem.
2006 és 2010 között külső bizottsági
tagként tevékenykedtem a Gazdasági
és Vagyongazdálkodási Bizottságban.
2010-től pedig szintén külsős tagként az
Egészségügyi és Szociális Bizottság
munkáját segítem.
A nádudvari közéletben először a
Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és
Jövője Alapítvány alakulásakor a kuratórium tagja lettem, ez nagyon közel áll
a szívemhez. A ’90-es évek végén elvállaltam a kézilabda-szakosztály vezetését, amikor a Nádudvari Sportegyesület nehéz gazdasági helyzetbe került.
Akkor – többek áldozatos munkájával –
sikerült stabilizálni az egyesület működését. Ezután e pozícióról lemondtam,
és sportolóként voltam tagja az NSEnek. Jelenleg a Nádudvari Akarat Sportkör elnöke vagyok. Alapító tagja vagyok
a Tegyünk Nádudvarért Egyesületnek is.
A helyi önkormányzati munkában
először külsős tagként munkálkodhattam 1998 és 2002 között az Oktatási,
Művelődési és Sportbizottságban. Helyi képviselőként 2006-2010-ig a Pénzügyi Bizottságot vezettem. 2010-től pedig, ismét képviselőként, az Oktatási,
Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság tagja vagyok.
Az előző önkormányzati ciklusban a
Pénzügyi Bizottság elnökeként dolgozva elmondhatom, hogy hiánymentes
négy évet zártunk, amelyhez szükségeltetett sok kellemetlen döntés, amikért
kaptam is kritikát, de én ezeket vállaltam, s vállalom. Most az intézmény átalakítási feladatok sem könnyűek, amelyek az oktatási bizottság tagjaként rám
és képviselőtársaimra hárul.
A közéletben való részvételhez, a civil szférához mindig éreztem kedvet,
ezt bizonyítja az eddigi életem is. Ezeket a feladatokat – mint például a Nádudvari Sportegyesület problémás időszakában – mindig is szívesen vállaltam. Vagy most az Akarat SE részére
a támogatás szerzése is szép kihívás. Én
a pezsgő civil életet szeretem.
Célom, hogy Nádudvar olyan város
legyen ahol jó lakni, jó élni, ahol a gyerekek tartalmasan el tudják tölteni szabadidejüket. Erre a település alkalmas,
de vannak még feladatok, hogy európai
szintű kisvárossá váljon!
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Aki horgász, akar lenni
Vizeink halbősége sajnos már a
múlté. Elmúlt, már az az idő, amikor
egyszerű zsinórral, ma már primitívnek számító felszereléssel lehetett halat fogni. Jó felszerelésre és különböző fortélyokra van szükség. Nem
elég elsajátítani az alapokat, horgot
kötni, bedobni, úszót kisúlyozni, meg
kell tanulni olyan trükköket, melyekkel a mai körülmények között sikeresen horgászhatunk.
Minden horgász ki szeretné fogni álmai nagyhalát, mint Hemingway Öreg
halásza.
A horgászat, mint fogalom a horgász
azon kedvtelésből, sportból folytatott
időtöltése, mely horgászbottal történő
halfogást jelent. Nádudvaron is sokan
hódolnak ennek a sportnak, hisz elfogadható halbőséggel rendelkező vizeink vannak, és még messze sem kell
menni: tavak, kanálisok, csatornák és a
Hortobágy folyó. A közös érdek, a közös cél, közösséggé kovácsolja az embereket, így van ez a horgászokkal is.
Két egyesület fogja össze őket itt Nádudvaron, kb. 300 tagot számlálva.
Ahhoz, hogy vizeinkben horgászhassunk, sikeres horgászvizsga után,
valamelyik egyesületben egyesületi tagság szükséges, majd jöhet a területi engedély kiváltása után egy jó felszerelés.
A jó felszerelés részei, megfelelő horog, horgászzsinór, horgászbot, orsó,
úszó. Az úszó megmutatja a felcsalizott
horog helyét a vízmélység ismeretében,
másrészt a kapás jelzésére szolgál.
Ólom, mellyel eljuttatjuk a csalit a kívánt távolságra. A csalik színükkel,
mozgásukkal támadásra ingerlik a halakat. A mű csali általában ragadozó hal,
az élő csali (sok európai országban jó
ideje tilos élő halat csaliként használni)
békés és ragadozó halhoz jó. A merítő
szák (de sok vízparti „tragédia” végén
sóhajtott fel a vesztes: „ha nálam lett
volna a szák, de nagy halat fogtam
volna!”), mely segítségével emeljük
partra a halat. De, hol horgásszunk? Lehet állóvízben vagy folyóvízben; mi
szerencsés helyzetben vagyunk, mert
van mindkettő!
Fontos, hogy oda kell szoktatni a halat a horgászhelyhez szoktató etetéssel
(tervszerű etetés, naponta egy vagy két

Segítenek a kutyák
Mit tennénk, tudnánk-e hirtelen változtatni addigi életünkön,
ha kiderülne, hogy csökkent a látásunk, vagy – legrosszabb esetben– többé nem látunk? Tudnánke hova fordulni tanácsért, segítségért? Nem kis problémát jelent
ez évente közel hatezer embernek,
akik főleg cukorbetegség és baleset
következtében válnak súlyos látássérültté, akár vakká.

A horgász nyugalomra is lel a vízparton

alkalommal), különböző aromájú etetőanyaggal. Egy tökéletes etetőanyag
megalkotása a horgászok álma, de ma
már sokszor ez is kevésnek bizonyul a
halfogáshoz. Ezeken a vizeken leggyakrabban a fenekező és úszó módszert alkalmazzák, ragadozó és békés
halak kifogására. De lehet pergető, mártogató-tapogató, kuttyogató vagy legyezőhorgász módszer is. Ki melyik fogási módra esküszik és tartja sikeresnek,
mert egy a lényeg a halfogás.
Vizeinkben harcsa, ponty, amur, kárász, keszeg, csuka, süllő a leggyakrabban horogra akadó halak.
Egy-egy nagy hal kifogásánál az ember és a természet örök harca tükröződik, valóban így van! A vad környezetben élő halak becserkészésének pillanatai, kapásra ingerlése és kifogása adja
a legizgalmasabb és legemlékezetesebb
perceket egy horgász számára, felébresztve ezzel az ősi vadászösztönt. „A
víz még magába zárja titkát, de bennünk már mocorog valami feszültség,
mert előbb-utóbb, eljön az idő, amikor
felfedi előttünk a titkát. Néha velem is
előfordul, hogy szinte félelmetes pontossággal megérzem, most kell jönnie a
ragadozónak és az valóban megörvendeztet a kapásával.”(Magyar Horgász –
Megérkezett kapások, Nádi pontyozás).
Minél több időt tölt, el az ember a vizek
partján annál több apró részletre figyel
fel. A sok apró, röpködő rovarra, egy
vízparti növényen pihenő madárra,
vagy a szárcsák, vadkacsák hancúrozására, a pézsma hangtalan surranására. A
természet hangjaira, melyek éjjel, nappal a füledbe muzsikálnak.
Szöveg és fotó: N.E

Egybe keltek
Szerkesztőségünk korábbi munkatársa Boros Erika és dr. Csizmarik Gábor kötött házasságot augusztus 13-án a
művelődési ház tanácstermében.

2011. szeptember

A ceremónia anyakönyvvezetője
Kalmár Erzsébet címzetes főjegyző
volt. Szerkesztőségünk ezúton is sok
boldogságot kíván az ifjú párnak!

Gyűrűt vált az ifjú pár (Szöveg és fotó: Marján László)

Újra kell tanulniuk a mindennapi
életet, amely közül a közlekedés jelenti a legnagyobb erőpróbát számukra.
A Hajdúsági Vakvezető- és Segítőkutya Képzésért Alapítvány 2008
augusztusában jött létre, és közhasznú szervezetként működik. Célja a látási és más fogyatékossággal
élő emberek komplex rehabilitációjához szükséges vakvezető-, segítő
és terápiás kutyák kiképzése.
A gyakorlatban ez a képzésben
résztvevő kutyák kiválasztását, beszerzését, tenyésztését, nevelését,
tesztelését jelenti. A kiképzés után a
vizsgáztatás, a tulajdonos betanítása,
az állat utógondozása és méltó körülmények közötti tartása a feladatuk. Ez a munka igen sokrétű, látható, hogy nem csak a kölyökkutyából lesz vakvezető, hanem komoly feladat az igénylőből is gazdát
nevelni.
A nevelőszülő program során a
kölyökkutyák nevelőcsaládokhoz
kerülnek, akik többnyire önkéntesek.
Feladatuk, hogy a kiskutyát inger
gazdag környezetben neveljék, mindenhová magukkal vigyék, megis-

mertessenek vele mindent, ami a
szocializációhoz fontos; más állatokkal is barátságosan viselkedjenek.
Egy-másfél éves korukban visszakerülnek az alapítványhoz, és alkalmasságuk esetén kezdődhet a kiképzésük, amely 8-10 hónap.
A legfontosabb megtanulnivalójuk, hogy nagyságuk egy ember méretével „megnőtt” és így csak ott tudnak biztonsággal elhaladni, ahol
mindketten elférnek. Vezényszóra ismerni kell az irányokat, kikerülni az
akadályokat, jelezni a lépcsőt, járdaszegélyt stb., veszélyes helyzetben
visszatartani a gazdit az esetleges
külső, figyelmet elvonó ingerek esetén is.
A vakvezető kutya igénylésében
segítenek az alapítványi munkatársak, majd külön fejezetet jelent a leendő gazdi felkészítése, betanítása,
mely vizsgával zárul. Az utógondozás során évente egyszer (de akár
többször is) a kiképző irányítása
mellett lehetőség nyílik gyakorlásra,
újabb útvonalak bejárására.
Az alapítvány a segítő és kutyaterápiás munkába is bekapcsolódott,
ezzel is színesítve főleg az idős emberek hétköznapjait. Közben állandóan fejlesztik tudásukat, legközelebb Németországba mennek tapasztalatcserére.
Az ősz folyamán a munkatársak
és önkéntesek bemutatkoznak kutyáikkal településünkön, bepillantást
nyerhetünk az alapítvány életébe, a
kiképzés fortélyaiba, választ kaphatunk kérdéseinkre.
S. L.

Csoki sikere
A „kutya meleg” ellenére több
mint kétezer ebet neveztek be a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének Debreceni Önálló Jogú
Szervezete által rendezett kutyakiállításra augusztus 27-28-án. A debreceni Nagyerdei Stadionban olyan
fajtákkal is felvonultak, amelyek
nem honosak Magyarországon.
Ezen a rendezvényen vett részt
Balla Marianna és Szabó László
nádudvari lakosok, csoki színű, fiatal, dobermann szukájukkal (Csini
Baba Berenike – Csoki). Csoki elért
eredménye CAC (Bajnoki Cím bizonyítványa) nyílt osztály verseny első
helyezése, így léphetett a többi osztály győztesei közé, ahol a bíró a legszebbnek ítélte, ezzel megkapta a
CACIB (Bajnoki Cím Nemzetközi
Bizonyítványa) címet is, ami esetünkben a nemzetközi kiállítás legszebb dobermann szukája rangot jelenti. De az örömükbe egy kis ürüm
is vegyült, mert a fajta győzelmet
egy fekete kan dobermann vitte el
előle – nemhiába, a „kutyavilágban”
nem él a mondás, hogy a nőké az elsőbbség!
Eddig Debrecen és Hajdúdorog
szépe címeket mondhatott magáénak, tudtam meg a gazdiktól, akik

Csoki, a bajnok
két hónapja lettek a gazdái ennek a
szép két és féléves barna-cser dobermann szukának. A tenyésztés első
sorban a szándékuk (Csoki várhatóan novemberben anyai örömök elé
néz), de a további versenyzés is terveik között szerepel. Céljaik eléréséig még rengeteg tennivaló van,
még kemény munka áll előttük. Napi
rendszerességgel kell foglalkozni a
kutyával; feladataik: engedelmességre
nevelés, szocializálás (elsősorban séta
segítségével), kiállításokra pedig a
testtartás beállításának gyakorlása,
mely által igen bensőséges kapcsolat
alakul ki kutya és gazdái között.
N. E.

2011. szeptember

Nádudvari Hírek

Tanévkezdés változásokkal
Minden iskolai tanévkezdés hoz
némi változást, de az idei felülmúlta
az elmúlt éveket. Talán a legszembetűnőbb, hogy „fogy” a gyerek. Már
csak a 7. évfolyamon indult öt osztály,
lassan ők is elballagnak, ugyanakkor
hamar elérjük, hogy csak három első
osztály induljon. Tavaly még több
mint 900-an mondhatták, hogy a
Kövy Sándor Általános Iskolában tanulnak. Az idei szeptember elsején ez
a szám már csak 856.
Termek cseréltek gazdát, a szokásos
költözködésen kívül, most a művészeti
iskola is „beköltözött”. Napokon keresztül rendezgették, dekorálták a termeket, hogy pénzhiány ide, vagy oda,
barátságos környezet fogadhassa a gyerekeket. Néhány új pedagógussal is bővült a tanári kar, többségük óraadóként
veszi ki a részét az idei tanév feladatai-

ból. Örvendi Sándorné testnevelést, Bokor Erzsébet földrajzot, Benő Tamás
rajzot, Pál Beáta éneket fog tanítani a
felső tagozaton.
Van, ami sosem változik. A legkisebbek most is ragyogó arccal figyelték
a tanévnyitó ünnepélyt. Az óvó néni kezét szorongatva fürkészték a szemben
ülő tanító néniket, hogy majd másnap,
mint kedves ismerőst köszöntsék az iskolában, amikor olyan nehéz elválni az
otthoniaktól. Az iskola még mindig hívogat, kapuit kitárja a sok okosodni vágyó hatéves előtt. De ne feledkezzünk
meg a nagyobbakról sem, akik talán kevésbé lelkesen kezdték az évet. Viszont
megtesznek minden tőlük telhetőt, és
egészen biztosan az idén is megállják
a helyüket a különféle versenyeken,
amikről majd hírt is fogunk adni.
Szöveg és fotó: Varga Ildikó
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Nincs vége a zeneiskolának
„Vége a Zene Iskolának?!” címmel egy zeneszerető anyuka küldött
levelet szerkesztőségünkbe, melyet
alább közlünk.
„Nem tudom ki hallotta, és ki nem,
de beintegrálták a zeneiskolát az általános iskolába.
Hogy ez mit is jelent, azt hogy egyetlen tollvonással megszűnt az iskola. Jövőre lett volna ötven éves. Egy olyan
intézmény szűnt meg ahová ebben a rohanó és számítógépes világban hetven
gyerek járt és tanult. Akik nem sajnálták a hétvégéjüket is feláldozni, ha gyakorolni és fellépni kellett. Ugyanis van
Nádudvarnak egy huszonöt fős fúvószenekara. Amikor készültek a fellépésükre suli után és hétvégén is ott voltak
és keményen gyakoroltak. Sok meghívót kiküldtek – polgármester, iskola,
önkormányzat – és senki nem volt rájuk
kíváncsi. Kivéve azt a kevés, rendszeresen ellátogató zeneszerető embert.
Belegondoltak-e az illetékesek, hogy
most mi lesz ezzel a sok lelkes és zenét
szerető gyerekkel? Menjenek el máshová tanulni?
Szerintem ez lesz, mert itt a zongorán és furulyán kívül más tanszak nem
indul. Mindenki tudja, aki zenét tanul,
hogy a furulya, a kezdő hangszer és
utána kell választani.(fuvola, klarinét,
szaxofon). Most már nem lesz zenés kiállítás megnyitó sem, pedig sokaknak
igen tetszett. Mi lesz az itt oktató zene-

tanárokkal, ők most hová menjenek?
Nagyon sok fellépést, kamarazenei
fesztivált, külföldi utakat, versenyeken
való részvételt terveztek jövőre, de mint
látjuk ebből nem lesz immár semmi. A
nagyon sok és drága hangszerrel mi
lesz? Ezt végig gondolták, vagy pedig
majd tönkremennek az iskola szertárában? Nem szabad megengedni, hogy
ennyi tehetséges fiatal elkallódjon. Módot kell keresni arra, hogy ugyanannyi
tanszakkal szeptembertől újra induljon
az oktatás.”
– Az önkormányzatnak vannak kötelező és vállalt feladatai. Az előbbit,
ahogy nevében is rejlik, mindenképpen
el kell látni. A vállalt feladatokat, mint
amilyen a művészeti iskola működtetése, amely szép és hasznos dolog, a
mostanihoz hasonló „nehéz” időkben át
kell gondolni. Bármilyen fájó is, átmeneti ideig (tehát nem véglegesen) csökkenteni kényszerültünk az indítható
szakok számát – válaszolt a levélben
foglaltakra Beke Imre polgármester. –
Ugyanakkor azt is megtapasztaltuk,
hogy nagyobb szabású városi rendezvényeken a zeneiskola nem tudott zenekarként fellépni, s máshonnan kellett
együttest hívni, például a megyei polgárőrnapra is. Az elmúlt éveket tekintve
a város átlagosan 13 millió forinttal támogatta évente az Alapfokú Művészeti
Iskola működését – tette hozzá a városvezető.

Álláshirdetés
„Elsősök leszünk”

Földvárban állt a jurta
Nádudvari fazekasok és a szakiskola
oktatói, diákjai mutatkoztak be szeptember 3-án a Szabolcs községben rendezett megyei vadásznapon. Reggel 9
órára már állt a jurta és kipakolták portékáikat az árusok. A település Tokajtól
néhány km-re fekszik és az országban
egyedüliként viszonylag jó állapotban
megmaradt honfoglalás kori földváráról
nevezetes. Szabolcs vármegye is erről a
várról kapta a nevét. Anonymus szerint
Árpád fejedelem Szabolcs nevű unokaöccse építette. Itt tartotta I.(Szt.) László
az 1092-es ún. szabolcsi zsinatot, amelynek egyházi rendelkezései a király első
törvénykönyveként maradtak fenn.
A vár háromszög alakú, 320x270x
190 méteres oldalakkal, a sáncok magassága 10-21,4 méter között váltakozik, Két oldalról a Tisza magas partján
épült föld-fa szerkezettel a 950 körüli
időben (bár ez mai napig vitatott). A keleti betörések miatt később megerősí-

tették a várat, de a tatárjárás után falai
leomlottak, védő funkcióját elvesztette.
De mi látható most is belőle? Az eredeti
háromszög alakú várat mutató, fűvel benőtt töltés, mely egy katlanszerű mélyedést fog közre. Az 1960-as években a vár
egy részét feltárták, így a falakon körbe lehet menni és leereszkedni a vár belsejébe.
A vadász- íjász- és solymászbemutató képébe nagyon is beillett a jurtával
bemutatkozó szakiskola. Volt is nézője
elég, várfalról és közelebbről egyaránt.
A gyerekek különösen élvezték, hogy
közelről is megnézhettek, megtapogathattak mindent, kézműveskedhettek is.
A településen még gyönyörű román
stílusú református templom és a múzeumi kiállító hellyel is bíró késő barokk
volt Mudrány-kúria található. Arról pedig, hogy mi lett a földvár sorsa a tatárjárás után, győződjön meg ki-ki saját
szemével. Különösen a kisgyermekes
szülőknek ajánlom figyelmébe.

Évente egy nagydíj
A Nádudvari Élelmiszer Kft. „Nádudvari vajkrém” terméke a 2011. évi
Magyar Termék Nagydíj pályázaton elnyerte a Magyar Termék Nagydíj kitüntető címet. A szakértők javaslata, a
zsűri előterjesztése és a kiírók tanácsa
egyöntetűen javasolta a nívós díjat a

fenti terméknek. 2008-ban a „Nádudvari vaj”, 2009-ben a „Nádudvari túró”,
2010-ben a „Körített túró” hasonló díjazása után – a magyar tejiparban egyedülálló módon - lett ez a negyedik termékük is nagydíjas. Gratulálunk a cég
valamennyi dolgozójának!

A Kövy Sándor Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Pedagógiai Szakszolgálat kerámia
szakos, néptánc szakos, szolfézs szakos,
ének szakos, tánc szakos és dráma szakos pedagógust keres óraadói feladat ellátására. Munkavégzés helye: Nádudvar,
Fő út 133. Szakmai elvárások: szakirá-

nyú végzettség, 3 éves gyakorlat, motiváltság, elkötelezettség, erkölcsi bizonyítvány. Jelentkezés módja: fényképes,
szakmai önéletrajz és diplomamásolat
beadásával a Kövy Sándor Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat,
4181 Nádudvar, Fő út 133. címre.

Saját készítésű cipóikat meg is kóstolták, azon melegében

Új kenyér – gyerekeknek is
Az Új kenyér ünnepének alkalmából
látogattak el kicsik és nagyok a Fehér
Gólya Vendégházba az Angyalkert
Gyermekház és a Ficánka Kiemelkedően Közhasznú Egyesület és Családi
Napközi szervezésében. Házigazdáik,
Pavluskáné Sulyok Júlia és Forgóné
Beke Erzsébet segítségével az egészen
kicsik is betekintést nyerhettek a régi,

hagyományos kenyér sütésének fortélyaiba, sőt saját készítésű cipóikat meg
is kóstolták, azon melegében, ahogy a
kemencéből kivették . A kis cipók után
kenyér lángos sült a kemencében. A
gyermekek több népi gyermekjátékkal
is megismerkedhettek, és felfedezhették
a vendégház minden zegzugát.
Szöveg és fotó: M. L.
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Sajt Kalmárék terjeszkednek, fejlesztenek
szinte minden nádudvari fiú, Hodosi Albert kezei alatt belekóstolt a kézilabdába, s azóta sem tud – s nem is akar –
szabadulni ettől a sportágtól, még ma is
élvezi a mérkőzések légkörét.
Hodosi Mihálynak két lánya van.
Hanna 24 éves és édesapja munkáját segítve a bolthálózatokkal és a közétkeztetési partnerekkel tartja a kapcsolatot. A
fiatalabb Nelli a Debreceni Egyetemen
harmadéves hallgatója vendéglátás-turizmus szakon.

Az előző számunkban szereplő Remida Kft. két tulajdonosa Kiss György
és Nagy István a bemutatkozás lehetőségét Hodosi Mihályra, s rajta keresztül az igen dinamikusan fejlődő
Sajt Kalmár Kft.-re örökítette.
A kereskedőcégnél még péntek délután is intenzív munka folyik; személyes
megbeszélések és telefonos megkeresések közepette először a három „főnök”
egyikével, Spisák Tamás ügyvezető
igazgatóval sikerül szót váltani. Ő az
egyetlen a tulajdonos trióból, aki nem
helyi illetőségű: lillafüredi gyökerekkel
bír, s hajdan a Miskolci Tejüzem termelési vezetőjeként ismerkedett meg Hodosi Mihállyal, amikor még a tejüzemek
partneri, s nem versenytársi kapcsolatban álltak egymással. Majd Spisák Tamás a Tornatej Kft. vezetését követően
szlovák importtal kezdett foglalkozni,
amikor is tovább folytatódott a kapcsolatuk az akkor még Mark-Nagiszos kollégával.
Évtizedes fejlődés
A Sajt Kalmár Kft. éppen egy évtizede alakult, sajóládi székhellyel, s hat
éve az egykori gázcsere-telepen „vertek
tanyát”. Akkor 10 fővel indult meg helyben a munka, s az első évben már 900
millió forintos bevételt produkáltak. Dinamikusan fejlődve minden évben jelentősen növelték forgalmukat, s tavaly
már 60 alkalmazottal, s 30, rendszeresen
bedolgozó vállalkozóval 4,1 milliárdos
bevételt értek el. Idénre az 5 milliárdot
is reális célnak tekintik.
Bizalmon és összefogáson alapul a
három vezető munkamegosztása. Az
ügyvezető, a pénzügyek mellett a termékekért és fejlesztésekért felel, Hodosi
Mihály vérbeli, temperamentumos kereskedőként az értékesítést tartja kézben,
míg a Misivel 16 éve együtt dolgozó Baráth János – akit korábban a nádudvariak

Szponzorálnak

A Sajt Kalmár Kft. tulajdonosai (jobbról): Hodosi Mihály, Spisák Tamás
és Baráth János
elsősorban Budaházi Attila zenésztársaként ismerhettek leginkább – a logisztikai és az informatikai területet vezeti.
Országos lefedettség
A körmendi általános iskolától a mátészalkai kórházig, a szegedi cukrászattól a salgótarjáni pékségig keresztbehoszában ellátják áruikkal Magyarországot – említi a 47 éves Hodosi Mihály.
Számukra a tanévkezdés a szezon kezdete, hiszen a közétkeztetés biztos felvevőpiacnak tekinthető – a nádudvari
közintézményeknek is szállítanak. E
mellett a magyar tulajdonú kereskedelmi
bolthálózatok (CBA, COOP, Reál) polcain is megtalálhatók az általuk forgalmazott termékek. A multinacionális hipermarketekkel (Cora, Match, Profi,
Tesco) is tárgyalásban állnak, míg a
Lidllel és az Auchannal már meg is állapodtak, utóbbi sajátmárkás termékeit a

Sajt Kalmár Kft. szállítja. A magyar tejipari vállalatok szinte mindegyikével
partneri kapcsolatban állnak, közülük is
az egyik legnagyobb a helyi Nádudvari
Élelmiszer Kft. Több tejipari terméknek
kizárólagos hazai forgalmazói. Ezen
eredményeket 11 üzletkötővel és három
területi vezetővel a kereskedelmi igazgató irányításával tudják elérni.
A külhoni terjeszkedést is szem előtt
tartva Románia vezető sajtkereskedelmi
vállalkozásának is beszállítanak, csakúgy, mint csehországi áruházláncoknak.
A közelmúltban kezdték építeni oroszországi kapcsolataikat: februárban, Moszkvában vesznek részt kiállításon. A határmenti, partiumi magyarságnak is adnak
munkát, Nagykárolyban magyar tejet
csomagolnak. Összesen nyolc ország
piacán vannak jelen.
Hodosi Mihály kevés szabadidejét a
sportra és a házkörüli kertészkedésre
szenteli családja mellett. 35 éve, mint

Évek óta támogatják a nádudvari kézilabdát. Az idei IV. Nádudvari Labdagálát és az V. Lóerő(s) Napot szintén
szponzorálták. Nádudvaron szinte minden közéleti eseményt támogatnak anyagiakkal, vagy termékekkel. Az ország
más pontjain is segítenek, ahová szállítanak. Amíg erejükből telik, legalább
Nádudvaron segíteni fognak a rendezvényeknek. Saját országos pénzdíjas kispályás labdarúgó tornát is rendeztek tavaly, amelyen első osztályú sportolók is
szerepeltek, s már az ideit is szervezik.
Mindezt jó reklámlehetőségnek tekinti a
cég.
Anno tej és tejtermékek forgalmazásával kezdték az üzletet, de ahogy ízigények kívánták, ma már a konyhák alapanyagigényeinek szinte egészét ki tudják
szolgálni. Évvégén lehetőségük lesz pályázni technológia- és telephelyfejlesztésre, s ha nyernek jövőre egy zöldségtisztító-feldolgozó, valamint egy sajtszeletelő, -reszelő és csomagoló üzemet
építenek munkát adva újabb 8-10 nádudvarinak, s további piacot teremtenek
helyi beszállítóknak.
(Hodosi Mihály a Helyi Hólabdát
Kiss Lajosnak és feleségének Kiss Lajosnénak, a Dobó utcai Ezerjófű Patika
tulajdonosainak adja tovább).

Szöveg és fotó: Marján László
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Fitnesz anyuka
Új rovatot indítunk, Fakanál Staféta címmel, amely a nádudvari hölgyek (esetleg urak) főzéstudományába
enged bepillantást, akik képletesen
egymás kezébe adják a fakanalat. A
rovat célja kettős: egyrészt olyan köztünk élő emberek bemutatása, akiket
persze ismerünk, de nem feltétlen főzőtudományuk miatt, másrészt egyegy új recept kipróbálása mindig izgalmakat rejt magába.
Ha azt mondom Örvendi Sándorné
Edit, akkor kevés olyan ember van Nádudvaron, akinek nem a fitnesz az első szó,
ami eszébe jut róla. Egy csinos, sportos
édesanya, aki nagyon sok kislány és
anyuka életében van jelen Nádudvaron,
tanítva a sport és a mozgás szeretetét, örömét pici városunkban. Editke profizmusát mi sem bizonyítja jobban, mint a soksok dobogós helyezés, amit a versenyek
alkalmával gyűjtöttek be a csapatok, az ő
edzői segítségével, elismerésük jeleként.
Életét nem csak a jelenben, hanem a
múltba tekintve is végigkísérte a sport

szeretete. Az általános iskolában talajtornázott, míg a gimnáziumi évek alatt az atlétika sportágban a Rába ETO egyesületnél 800-1500 m távfutásban szerzett
bajnoki címet. Tanulmányai végeztével,
testnevelő tanárként diplomázott. 1988ban költöztek Nádudvarra férjével, Örvendi Sándorral és – mint akkortájt sok
mindenki – ők is magánvállalkozásba
fogtak, kereskedelmi egységeket nyitottak Nádudvaron.
Közben megszülettek a lányok (Noémi és Cintia) és a fáradhatatlan anyuka
a gyermeknevelés és a vállalkozás teendői mellett, folytatta tanulmányait: aerobic edző, gyógy-testnevelő, valamint
fittball mesteri diplomát is szerzett.
Később, amikor a vállalkozás már
nem biztosította a család megélhetését a
sok multinacionális cég üzletnyitása miatt, a család, és a sport tanítása mellett
tette le névjegyét. Aerobic- és fitnesztermet nyitottak, ami a mai napig konkurencia nélkül üzemel Nádudvaron. A
gyerekek tanítása mellett 2002-től a helyi Népi Kismesterségek és Szolgáltató

Mesterségek Szakiskolájában testnevelő
tanárként tevékenykedik. A mindig vidám, mosolygós edző egy olyan ételt
ajánl a figyelmünkbe, ami mindamellett,
hogy egészségkímélő, még nagyon finom is!
Íme a recept: Sült csirkemell – fitnesz módra. A csirkemellet előkészítem, megmosom, picit kiklopfolom, befűszerezem, és egy vajjal kikent kisebb
tepsibe, vagy jénaiba egymás mellé fektetem őket. A tepsit alufóliával befedem
és kb. 20-30 percre előmelegített sütőbe
teszem. Közben egy nagydobozos tej-

fölbe, (ami csakis
„hazai” lehet, tehát
vagy Nádudvari Élelmiszeres, vagy Sajt
Kalmáros) belereszelek 2-3 gerezd fokhagymát. A félóra elteltével leveszem a
fóliát, és a tejfölös keverékkel megkenem a csirkemellek tetejét, visszateszem
a sütőbe és készre sütöm.
Köretként párolt zöldségeket (répát,
borsót, karfiolt, zöldbabot) és főtt rizst
ajánlok. Ínyencek a húsok tetejét még reszelt sajttal is megszórhatják, és a tepsi
vajjal történő kikenése helyett azt kibélelhetik bacon, vagy kolozsvári szalonnával, ahogyan azt édesanyámtól én is tanultam. A zöldségeket a húsok mellé is
be lehet rakni, és együtt sütni őket, így átveszik azok finom zamatát. Az első verzió kalóriaszegényebb, így diétázók is
bátran fogyaszthatják, szívesen ajánlom!
(Örvendi Sándorné Edit a stafétát Pavluskáné Sulyok Júliának adja tovább.)
Szöveg és fotó: Erdei Boros Erika
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Futball: angol-magyar eredménnyel kezdtünk
A magyar focitörténelem leghíresebb eredményét elérve, az 1953-as
londoni 6-3-as győzelmet idézve
kezdték futballistáink Sáránd ellen
az idei megyei másodosztályú focibajnokságot a 14 csapatot felvonultató északi csoportban.

Pedig nem kezdődött túl jól a találkozó, hiszen a 4. percben a kapusunkat,
Kiss Attilát a játékvezető egy szabálytalanságért kiállította, s ezt követően
rögtön meg is szerezte a vezetést az ellenfél. Negyedóra elteltével azonban
két perc alatt két gólt rámolt be Décsei

Célba ér a nádudvariak büntetője (Fotó: Marján László)

János, s ezzel már itt volt az előny. Az
első játékrészben még mindkét háló
megzörrent egyszer-egyszer, így félidőben 3-2 volt ide. Fordulás után újfent a vendégek kezdtek jobban, egyenlítettek, ám ezzel el is lőtték a
puskaporukat. Nem úgy a mieink, akik
néhány perccel később ismét két gyors
góllal válaszoltak, majd a félidő derekán
a hatodikat is bevágták. Így fölényes diadalt aratva kezdte a szezont a Szkupilegénység. A gólokat a már említett Décsei dupla mellett a szintén két gólt
szerző Nagy II. Sándor, valamint Silye
Gábor és Puskás Richárd szerezték. Az
ifisták is győzelemmel rajtoltak (4-2).
A második játéknapon Hajdúhadházra látogatott csapatunk, és sajnos
amilyen jól sikerült az első meccs olyan
csalódást hozott ez a második. A hazaiak ugyanis 2-0-s első félidőt követően már-már kiütésesnek számító, 5-1es verést mértek a mieinkre. A becsületgólunkat 3-0-s állásnál Décsei János
szerezte. Ezzel csapatunk két forduló
után a 10. helyet foglalja el a tabellán.
Ezen a játéknapon sajnos az ifisták is
alapos verésben részesültek (6-2).
F. L.

Akarat SK: aranyra hajtanak a férfiak
A bajnoki cím megszerzése, s ezzel
együtt az NB II-es feljutás a célja a
megyei bajnokságban szereplő Akarat SK férfi kézilabdacsapatának az
idei pontvadászatban, míg a hölgyeket a minél jobb szereplés motiválja.
Mindezt Rásó Tibor, a sportkör szakmai vezetője jelentette ki. Mint mondta,
mindkét társaság igencsak bő játékoskerettel rendelkezik.
– A férfi csapathoz többen is visszaigazoltak, míg a hölgyeknél végül mindenki úgy döntött, hogy folytatja – tudtuk meg. – Mivel a sportkör egyelőre
teljesen önfenntartó, ezért a férfi és a
női együttes tagjai is tagdíjat fizettek be
a versenyzésük biztosításához. A jövő
érdekében mindenképpen nagy hangsúlyt kívánunk fektetni az utánpótlásképzésre is. Fiú csapatunk már van, ám
mivel ők ebben az évben nem tudnak
részt venni bajnokságban, ezért a számukra megpróbálunk minél több edzőmeccset szervezni. A lányoknál is van
már néhány fiatalunk, s szeptember 15ig ide igazoljuk azokat az ifjú tehetségeket is, akik egyelőre még a Nádudvari
SE-hez tartoznak. Így az összes nádudvari kézilabdás az Akarat SK-ban fog
sportolni. Szerencsére életbe lépett az
új sporttámogatási törvény is, amely
szerint a cégek a társasági adójuk egy
részével támogathatják a sportegyesületeket. Ez nagy segítségünkre lehet
majd, reméljük, sikerül minél több támogatóra lelnünk – bizakodott a jövőt
illetően Rásó Tibor. S hogy a férfi csapatunk bajnoki álma reálisnak számít,
azt az NB II-es Püspökladány ellen
megvívott idegenbeli edzőmérkőzés támaszthatja alá a legjobban: a mieink fölényes magabiztossággal, a fiatalokat is
bevetve nyertek idegenben 23-18-ra, de
volt már közte 9 gól is, s ráadásul több
alapember – Ifj. Rásó Tibor, Molnár Tamás és Rásó Tibor – nem is játszott.
Íme az Akarat SK játékoskerete. Férfiak: Minegász Csaba, Szabó Gyula, II.
Kovács Zsolt, Bangó Tamás, Horváth

Imre, ifj. Rásó Tibor, Rásó Tibor, Csébi
Zoltán, Petrikovics Lajos, Hodosi Mihály, ifj. Dudics Tibor, Dudics Tibor,
Balla Zsolt, Harangi Péter, Molnár Tamás, Bangó Ádám, Fejes Máté, Szabó
Dániel, Kiss Martin, Nagy Dávid, Lovas Viktor, Nagy Zsolt, Bokor Péter.
Nők: Tőzsér Tiborné, Varga Szilvia,
Szilágyi Edit, Danka Viktória, Gidai
Zoltánné, Horváth Attiláné, Molnárné
Boros Anikó, dr. Koroknai-Bokor Erzsébet, Szathmári Istvánné, Csontos Ferencné, Rásó Melinda, Nemes Nikolett,
Danka Ferencné, Bonczásné Király Regina, Juhászné Fekete Erzsébet, Darányi Renáta, Varga Istvánné, Csébi Zoltánné.
Csapataink őszi menetrendje
Férfiak
Szeptember 17., 10,00:
Amatőr KK II.–Nádudvar

Szeptember 24., 16,30:
Polgár–Nádudvar
Október 1., 18,00:
Amatőr KK I.–Nádudvar
Október 8., 17,00:
Hajdúböszörmény–Nádudvar
Október 15., 16,00:
Nádudvar–DEAC
Október 22., 16,00:
Létavértes–Nádudvar
Nők
Szeptember 17., 18,00:
Nádudvar–Berettyó MSE
Szeptember 24., 16,00:
Létavértes–Nádudvar
Október 1., 16,00:
Nagyhegyes–Nádudvar
Október 8., 18,00:
Nádudvar–Komádi
Október 15., 18,00:
Nádudvar–Püspökladány
Szöveg és fotó: Faragó László

A dobogó harmadik fokán
(Fotó: magánarchívum)

Dobogón a kis motoros
Folytatta remek szereplését a lapunk
júliusi számában bemutatott Erdei
Krisztián. Előbb augusztus 14-én Hajdúböszörményben, az ,,Izirájder” Találkozó és Versenyen 2. helyezett lett.
Majd duplán ünnep lett neki augusztus
20-a, hiszen a Cepsa Kupa Drag Országos Bajnokságon a dobogó harmadik
fokára állhatott a fiatal motoros.
M. L.

Ezüstérem
Újabb szép eredményt értek el a Vida
Gergő által irányított kézilabdás lányok,
akik a Hajdúnánáson megrendezett hagyományos, nyár végi kétnapos viadalon
korosztályukban a 2. helyet szerezték
meg. Az 1999-2000-es mezőnyben egyaránt magabiztosan, sőt fölényesen verték
meg az Ózd, a házigazda Hajdúnánás és a
Nyírszőlős csapatait, a Debreceni SC-SI
II.-t négy góllal fektették két vállra, s csak
a Debreceni SC-SI I.-től kaptak ki három
góllal (12-9). A második helyezés mellé a
gólkirályi címet is begyűjtötték a mieink:
Zelízi Fanni 28 találattal bizonyult a torna
legjobb góllövőjének.

F. L.

Sakk: NB II-ben,
de új csoportban
Csak úgy, mint két évvel ezelőtt, a legutóbbi bajnokságban is kieső helyen végzett városunk NB II-es sakk csapata, ennek ellenére az együttes ismét megtarthatta NB II-es tagságát. A különbség csak
annyi, hogy míg tavaly maradhatott a társaság a déli régióban, a Tóth László csoportban, addig az idén az észak-keleti régióban lévő Barcza csoportba került át.
Így teljesen ismeretlen ellenfelek ellen ülhetnek asztalhoz a mieink az idei, szeptember 25-én rajtoló sorozatban. Íme az
ellenfelek: Edelény, Sárospatak, Balkány,
Debreceni Sakkbarátok Köre, Debreceni
Betű SE, DEAC, Hajdúböszörmény, Tiszavasvári, Nyíregyháza Piremon, Sajószentpéter, Mezőkövesd. A 12 csapatos
mezőny tagjai, mint mindig, egyszer játszanak az ellenfelekkel. A mieink a 11
forduló során 6 alkalommal meccselhetnek hazai környezetben, így rögtön a nyitófordulóban is, amikor is a Sajószentpéter gárdáját látják vendégül.
A Nádudvari Sakk SE menetrendje
Szeptember 25. Nádudvar–S.-szentpéter.
Október 30. H.-böszörmény–Nádudvar.
November 13. Nádudvar–Tiszavasvári.
November 27. DEAC–Nádudvar.
Január 29. Nádudvar–Edelény.
Február 19. Sárospatak–Nádudvar.
Március 11. Nádudvar–Balkány.
Március 25. Mezőkövesd–Nádudvar.
Április 22. Nádudvar–Nyíregyháza.
Május 6. Nádudvar–D. Sakkbarátok.

Az Akarat SK megyei bajnokságra készülő női csapata

Május 20. D. Betű SE–Nádudvar.
F. L.
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Meghosszabbítva
A helyi civilszervezetek támogatást igényelhetnek az idei évben
hátralévő programjaik megvalósításához. Az eredeti beadási határidőt meghosszabbítva, 2011. szeptember 30-ig lehet a pályázatokat
beadni az Oktatási, Kulturális,
Sport és Idegenforgalmi Bizottsághoz címezve a Polgármesteri Hivatal 3. irodájába. Pályázati adatlap
kérhető a Polgármesteri Hivatal
1. irodájából, illetve letölthető a
www.nadudvar.hu oldalról. A pályázati keretösszeg 600 000 Ft.

„A zsenialitás kötelez!”„Génie oblige!”
Liszt Ferenc emlékműsor, születésének
200. évfordulója alkalmából a „Szülőföldünk,
Nádudvar Öröksége és
Jövője” Alapítvány szervezésében szeptember
21-én, szerdán, 18 órakor, a Művelődési
Központ tanácstermében. Közreműködnek: Diószeghy Iván színművész,
Sőrés Ildikó zongoraművész, Felvégi
Béla zenetanár.

Jövő7
Mit tehet a közművelődés és az iskola a környezeti nevelésért? címmel
szakmai konferenciát szervez az Ady
Endre ÁMK, a Szerkő Környezeti Nevelési Egyesület és a Debreceni Egyetem AGTC Természetvédelmi Állattani
és Vadgazdálkodási Tanszék.
A konferencia időpontja 2011. szeptember 27-én (kedden) 10-18 óráig,
helyszíne az Ady Endre ÁMK tanácsterme. A részletes programról tájékozódhatnak a Művelődési Ház portáján
vagy a honlapjukon: www.adyamk.hu.

Jóga tanfolyam
Egészségmegőrző jógatanfolyam indul az Ön egészségének és egyensúlyának megtalálása érdekében 2011. szeptember 19-én hétfőn 18.30-kor az Ady
Endre Általános Művelődési Központ
tánctermében. Bármikor bekapcsolódhat, minden héten hétfőn 18.30-kor! A
gyakorlatok elvégzéséhez nem kell
más, mint egy kényelmes öltözék, (szabadidőruha) kispléd, polifoam (ha nincs,
adunk).

A művelődési ház
programjaiból

IX. Nádudvar Napja
a Hagyományok Jegyében
2011. szeptember 16. (péntek).
Országos bőrműves és fazekas konferencia.
Kiállítás a IX. Országos Ifjúsági Népi
Kézműves Pályázat díjazott alkotásaiból.
13 órától díjátadás és kiállítás megnyitó. A kiállítást megnyitja: Dr. Takácsné Baranyai Etelka.
15 órától szakmai előadások: P. Szalay
Emőke muzeológus habilitált kandidátus: A tiszafüredi kerámia.
Éber Tamás bőrműves, szíjgyártó-nyerges, bőrműves szakoktató: A sallangok csodálatos világa. Helyszín:
Népi Kismesterségek, Szolgáltató
Mesterségek Szakiskolája - Színtér.
18 órától: Dobiné Vass Júlia a Népművészet Ifjú Mestere, fazekas népi
iparművész. Tóth Aranka hímző népi
iparművész és Császi Ferenc fafaragó, népi iparművész a Népművészet mestere „Két kezünkkel”című
közös kiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitja: Hubert Erzsébet
etnográfus, a Hajdú-Bihar megyei
Népművészeti Egyesület elnöke.
Helyszín: Ady Endre Általános Művelődési Központ – Kiállítótér
2011. szeptember 17. (szombat).
10 órától: Ünnepélyes megnyitó, köszöntőt mondanak a rendezvény védnökei.
Megnyílik a Kézművesek utcája, helyi
és térségi népművészek bemutatóival.
Kezdetét veszi a tájjellegű, népi ételek
készítése, kézműves bemutatók és
játszóházak.
Elindul a hagyományos szüreti szekeres
felvonulás.
A nap folyamán, a szabadtéri színpadon
fellépnek a helyi amatőr csoportok.
Kulturális programok:
„Az élet és a halál vize” bábos meseelőadás. Előadja: Écsi Gyöngyi. Pa-

Második negyedéves kistérségi közbiztonsági fórumot tartottak augusztus
11-én a Fehér Gólya Vendégházban.
Gali Sándor alezredes, az illetékes Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság vezetője beszámolójában kiemelte: kistérségi
szinten stagnálás, viszont Nádudvaron
növekedés volt tapasztalható az idei év
második három hónapjában a bűnesetek
számában. Városunkban szinte minden
területen romlottak a közbiztonsági mutatók. A kapitány felhívta a figyelmet a
megelőzés fontosságára, illetve hogy a
helyi médiumokkal intenzíven tartja a
kapcsolatot, s folyamatosan küld nekik
újságcikket (mi mindig is teret adunk

OKTÓBERI BEHARANGOZÓ

Szeptember elsejétől újra indult
a zebraszolgálat

MOZI
20. kedd, 17 és 19 óra
VERDÁK 2.
Színes, szinkronizált, amerikai családi
rajzfilm.
A legmenőbb versenyverda, Villám
McQueen és utánozhatatlan barátja, az
autómentő Matuka a Verdák 2-ben igazán
nagy kalandba keverednek, amikor a
tengerentúlra indulnak, mindenidők legelső
Földgolyó Futam autóversenyére.

(Korhatár nélkül)
22-23. (csütörtök, péntek) 19 óra
FÖRTELMES FŐNÖKÖK
Színes, szinkronizált amerikai vígjáték.
Szereplők: Jennifer Aniston,
Jason Bateman, Colin Farrel.
Az egyik szexmániás fogorvos, a másik
diktátorhajlamú marketinges, a harmadik
csak örökölte a gyárát, de mindent
tönkretesz maga körül – bármekkora is a
verseny, egyértelműen ők a világ legelviselhetetlenebb, legutálatosabb főnökei.

(16 éven felülieknek)
27. kedd, 17 és 19 óra
MICIMACKÓ
Színes, szinkronizált, amerikai családi
rajzfilm.
A régi bájjal, szellemességgel és hóbortokkal fűszerezett teljesen új alkotás
lehetőséget ad egy egészen különleges
találkozásra a bölcselkedő ,,csacsi, öreg

medvével" és barátaival.
(Korhatár nélkül)
29-30. (csütörtök, péntek) 19 óra
ROSSZ TANÁR
Színes, szinkronizált,
amerikai vígjáték.
Szereplők: Cameron Diaz,
Justin Timberlake, Jason Segel.
Elizabeth igazán utálja a munkáját, lusta,
lógós, és a nagy lehetőségre vár, hogy
maga mögött hagyja tanári pályáját.

(16 éven felülieknek)
A tavalyi városnap is jól sikerült

Közbiztonsági fórum Nádudvaron

Szeptember 30-án, (pénteken) Magyar
népmese napja.
15:00-16:00: Játék-Tár-Ház. Téma: A
kiskakas gyémánt félkrajcárja című
meséhez kapcsolódó bábkészítés.
16:00-17:00: Mese mozi.

Október 4-én, (kedden) 15 órától az
Állatok Világnapja alkalmából a Hajdúsági Vakvezető- és Segítőkutya
Képzésért Alapítvány bemutató foglalkozása kutyákkal.

lóc népmese Jankó királyfiról és
Tündérszép Ilonáról és arról, hogy
mennyi bölcs döntést kell hozni ahhoz, hogy az emberfia belekóstolhasson az élet vizébe.
A budapesti TÉBLÁB Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptánccsoportjának fellépése, táncház.
Debrecen Big Band és Barátai koncert.
Vendégművész: Micheller Myrtill
ének, és Kuzbelt Péter szaxofon.
Konferál: Fazekas László, az FM95
műsorvezetője.
A műsorok közben tombolasorsolás a
meghívott kézműves mesterek alkotásaiból.
A „Virágos Nádudvarért” pályázat
eredményhirdetése.
A műsorok után utcabál a Heritage zenekarral.

2011. szeptember

rendfenntartóinknak, hogy lapunk hasábjain üzenjenek a lakosságnak –
szerk.). Ezt követően a kapitányság
bűnügyi és közlekedési osztályvezetői
tartottak beszámolót az aktualitásokról,
majd a körzeti megbízott számolt be tapasztalatairól.
A kistérségben működő polgárőrszervezetek vezetői a saját településük
tárgyidőszaki munkájáról adtak átfogó
képet. A sort házigazdaként Molnár István a nádudvari polgárőrség elnöke
zárta. Ő elmondta, hogy a 2011-es évet
30 fővel kezdték el, s jelenleg 37 fő teljesít polgárőrszolgálatot. Az első félév
eseményeit említve: öt alkalommal vettek részt rendőrséggel közösen szervezett akcióban. Négy fő országos körözött személy elfogásában, 25 fő előállításában, négy fő ittas vezető elfogásánál vettek részt. Négy alkalommal
forgalmat irányítottak. Szeptember elsejétől a tanítási napokon reggel 7 órától 8 óráig zebraszolgálatot tartanak,
ahogy tették azt az elmúlt években is.
Végezetül az önkormányzat képviseletében Réz Szilárd alpolgármester köszönte meg a két szervezet eddigi munkáját, s ígérte az önkormányzat minden
tőle telhetőt megtesz a közbiztonság javítása érdekében.
M. L.

Október 4. kedd, 19 óra
ZÖLD LÁMPÁS
Színes, szinkronizált, amerikai fantasztikus akciófilm.
Szereplők: Ryan Reynolds,
Blake Lively, Peter Sarsgaard.
Az univerzum végtelen és titokzatos, ám
vannak néhányan, akik jól kiismerik
magukat benne, és pontosan tudják, ki jó,
ki rossz: ők a Zöld Lámpás Alakulat tagjai,
akik a világegyetem nyugalmáért felelnek –
mindegyikük egy olyan gyűrűt hord, ami
különleges képességeket biztosít neki…

(16 éven felülieknek)
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