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Példásan pedálozni
44:4, ennyi az
arány. Ha ez egy
kosármeccs eredménye lenne, megmosolyognánk. De
így inkább szomorú, tudniillik ez egy
ellenőrzés végeredménye. A suliban
tartott közbiztonsági vizsgán 44 önkéntes gyermek kerékpárja közül
csak négy felelt meg az előírásoknak.
Nem is szomorú, inkább elgondolkoztató a fenti aránypár. Szemünk fényének tartjuk gyermekeinket, mégsem teszünk meg mindent biztonságuk érdekében? A gyermek példaképe a szülő, megszólalás nélkül is
utánozza minden mozdulatát, cselekedetét. Ha a gyermek biciklije nem
biztonságos, nem észrevehető, valószínűleg a szülőké sem. Hányszor
bukkan fel az őszi, esős, ködös időben a sötétből egy-egy kivilágítatlan
kerékpár, csomagtartóján óvodás, iskolás gyermekkel. És hányszor vágódik ki a kanyarból egy „láthatatlan” kamasz. Évekkel ezelőtt a láthatósági mellény bevezetésekor készítettünk egy fotósorozatot. Mi látható egy kivilágítatlan és kivilágított
kerékpárból sötét és megvilágított
utcán, mellényt használó és nem
használó kerékpárosból. Döbbenetes
képsor volt, sajnos sosem közöltük le
az újságban. Pedig jó lett volna!
Csak egy lámpa, csak egy mellény,
néha ezen múlik az élet! Azok a gyerekek, akik részt vettek a közlekedésbiztonsági ellenőrzésen egy életre
megjegyzik, hogy mire figyeljenek
biztonságuk érdekében. Jó példával
járj elől! – tartja a mondás, mely
szülőre és gyermekre egyaránt vonatkozik. Talán akkor a 44:4-es
arány is változik.
Dr. Sutus Lenke

VIII. Nádudvari
Pásztornap
Április 21-én és 22-én (áthelyezett munkanap miatt) szombaton és
vasárnap rendezi meg a Nádudvar
Turizmusáért Egyesület és a Népi
Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája az idei pásztornapot. Az esemény két fő témája a
20 éves kézműves szakiskolánk, illetve a pásztorok konyhája és eszközei.
A program plakátja, a részletes
programmal a 10. oldalon megtekinthető.
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Hajdú-bihari önkormányzatok fóruma
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) városunkban tartotta megyei polgármesteri szakmai fórumát március 7-én.
Az Ady Endre Általános Művelődési
Központban a házigazda, Beke Imre
Nádudvar polgármestere köszöntötte
a megjelenteket, örömét fejezve ki,
hogy házigazdái lehetünk e rangos
rendezvénynek.
A szakmai nap levezető elnöke, Dr.
Zongor Gábor TÖOSZ főtitkár (aki később a szövetség programjairól és aktuális önkormányzati ügyekről is beszélt)
bemutatta az előadókat, s külön köszöntötte a TÖOSZ egykori elnökségi
tagját, Nádudvari korábbi polgármesterét Korcsmáros Sándort.
Farkasné dr. Gasparics Emese a Belügyminisztérium helyettes államtitkára
ismertette az új önkormányzati törvény
életbelépésével kapcsolatos alapvető
változásokat. Elmondta, hogy a szemléletváltozást a törvény azon része tükrözi legjobban, amely a települések önfenntartó képessége és az öngondoskodás megteremtéséről szól. Számba
kell venni az adottságokat és a lehetőségeket, és ezeknek fényében kialakítani a közszolgáltatások ellátását. Központi támogatás csak a saját források
kimerítését követően lehetséges eztán,

A fórum résztvevői. A kis képen a vendégeket köszöntő Beke Imre polgármester
akkor is csak a kötelező önkormányzati
feladatok ellátásához. E témához számos polgármesteri kérdés és hozzászólás érkezett oktatás-nevelés, egészségügy, vagy éppen a polgármesteri hivatalok jövőbeni működésével kapcsolatosan.
A járási közigazgatási rendszer kialakításával kapcsolatos feladatokat dr.
Virág Rudolf a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára ismertette. Ebben hangsúlyozta
az állam és az önkormányzat szerepét:
az önkormányzatok az állami rendszer
egyik alrendszerét képezik.

Termelnek a közmunkaprogram keretében
Február közepén, illetve a mezőgazdasági részt tekintve március 1-jén elindult az úgynevezett Start munkaprogram, melynek keretében Nádudvar
önkormányzata összesen 127 főnek tud
munkát adni két foglalkoztatási területen. Nagyobb létszámban a már tavaly
is végzett belvízelvezetési munkálatokban (csatornák, árkok, útpadkák rendbetétele) vesznek részt, szám szerint
110-en. A másik területen, a mezőgazdasági termelésben márciustól kezdődött a munka összesen 17 fő számára.
Az itt dolgozók önkormányzati földterületeken zöldségeket termelnek az önkormányzati intézmények konyháira,
ezzel is spórolva az étkeztetés költségein. Külterületen, mintegy hat hektáron, április elején vetették a burgonyát,

A program keretében burgonyát is
vetettek

a napokban a kukoricát és hamarosan
hagymát is duggatnak. Az újiskola épületével szemközti egykori gyakorlókertben pedig a talajelőkészítést követően konyhakerti növényeket termesztenek.
– A program hosszabb távú célja,
hogy mutasson példát azoknak, akiknek
kertjeik elhanyagoltak, s ők kezdjenek
termelni saját háztartásuk számára. Ez
számukra is kívánatos, hiszen gondozottá válik a portája annak, aki megműveli a kertjét, s saját termelésű zöldséget, gyümölcsöt tehet a saját asztalára,
ellátva ezzel családját – véli Beke Imre
polgármester.
Ebben a munkaprogramban olyan
emberek vesznek részt, akik az elmúlt
években már szereztek tapasztalatot az
önkormányzati foglalkoztatásban. Mivel itt értéket állítanak elő, fontos, hogy
rátermett emberek végezzék a munkát.
Az államilag támogatott program keretében a foglalkoztatás mellett lehetőség nyílt munkaeszközök beszerzésére
is, amelyek hosszú távon is segítik az
önkormányzati munkálatokat. Örömteli, hogy számos helyi vállalkozó önzetlenül segített a program elindításában, működtetésében.
M. L.

Az önkormányzatok közfoglalkoztatási programokban rejlő lehetőségeiről
a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztályának vezetője Lőrincz Leó beszélt.
Vajda Györgyi stratégiai és nemzetközi főreferens (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Stratégia és Intézményirányítási Főosztály) a Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégia elveinek érvényesítése a helyi tervezésben
címmel tartott előadást. Végül tájékoztató hangzott el az állami erdei iskolák
lehetőségeiről.
M. L.

Segítsünk Barbarának!
Általános iskolánkba
jár a 13 éves Nagy Barbara. A közelmúltban állapították meg az orvosok, hogy egy agresszív,
rosszindulatú daganattípustól szenved. Kezeléséhez és létfontosságú
egészségügyi ellátásához sok pénzre van
szükség. Családja mindent megtesz Barbi
gyógyulásáért, de nagy szükségük van
anyagi segítségre!
Ezért arra kérek mindenkit, hogy aki
csak teheti, segítse, támogassa a kislány
kezelését, felépülését! A támogatások befizethetők az OTP-ben, az önkormányzat
„Nagy Barbara gyógyítására” nevű számlájára, vagy leadhatók az általános iskola
igazgatói titkárságán.
Fogjunk össze egy nádudvari kislány-

ért!
Beke Imre polgármester

„Virágos Nádudvarért!”
Az önkormányzat az idén is meghirdeti
a „Virágos Nádudvarért!” virágosítási, parkosítási és környezetszépítő versenyt! A
népszerű vetélkedésre nevezni jelentkezési
lap kitöltésével lehet, melyet május 25-ig
kell eljuttatni a Városházára. A részletes
felhívást lapunk 6. oldalán olvashatják!
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Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 29-én tartotta
soron következő rendes ülését. A testületi ülés megnyitása után Beke Imre
polgármester beszámolt az előző testületi ülés óta eltelt időszak legfontosabb
eseményeiről.
A testület azon nádudvari civil szervezetek szakmai és pénzügyi beszámolóját
tárgyalta meg, akik a tavalyi évben önkormányzati támogatásban részesültek.
Örömmel állapították meg, hogy 17 szervezet kapott támogatást, amellyel gazdálkodva a város kulturális, sport életét gyarapították, illetve a lakosság egészségi
helyzetének javítása, a város hírnevének
öregbítése érdekében jól sáfárkodtak.
A képviselők köszönetüket fejezték ki a
civil szervezetek áldozatos munkájáért.
Az Ady Endre ÁMK és a Szociális
Szolgáltató Központ vezetőinek megbízatása júniusban lejár. Ezért a testület a jogszabályi előírások szerint – az intézményvezetői álláspályázatok kiírása
mellett döntött. A részletes pályázati kiírások lapunk 3. oldalán olvashatóak.
A különfélék között a talajterhelési
díjról szóló rendelet módosítása is napirenden volt. Ennek részletei külön
cikkben a 3. oldalon olvashatók.
A nádudvari óvodákba történő beiratkozás időpontját az intézmény vezetőjének javaslatára elfogadták. A beiratkozás
valamennyi óvodában április 16-a és
20-a között 8 órától 17 óráig lesz.
A Rásó óvoda és a Posta épülete esetében is az ingatlanok rendeltetését a
valósághoz kívánja igazítani a testület.
A Rásó óvoda állatorvosi rendelő, míg
a Posta épülete posta rendeltetés elnevezést kapja, a földhivatali bejegyzést
követően – az eddigi óvoda, illetve lakóház elnevezés helyett.
Támogatta a testület a Hajdú-Bihari
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás alapító okiratának módosítását, és azt, hogy a Társulás arzénmentesítéssel kapcsolatos közbeszerzéseinek
módosítását a gesztor település Derecske koordinálja, de lennie kell minden település vonatkozásában részajánlat tételnek.
A Nádudvar belvárosának funkcióbővítő rehabilitációja elnevezésű pro-

MEGKÉRDEZTÜK
Tar János
Sok hasznát nem látom,
mert felesleges vagy nem
időben végeztetik velük a
munkát. Lásd télen a hótakarítást. Már ráfagyott
a járdákra a letaposott hó
és akkor kezdték takarítani, így még sokkal nehezebb is volt megfelelő munkát végezni.
Igaz, meg kell hagyni, hogy lényegesebben tisztábbak a közterületek, kevesebb a
szemét, szebb Nádudvar arculata. A haszna,
a célja lenne még a foglalkoztatásnak a
munkára való visszaszoktatás, ez akkor
lenne eredményes, ha folyamatosan tudnának munkát biztosítani, mert mire megszokják a munkát, belerázódnak, akkorra
vége, letelik.
Véleményem szerint a foglalkoztatottak
között sokan lennének, akik szívesen dolgoznának közfoglalkoztatás nélkül is, de
ahhoz munkahely kellene, ami állandó
munkát biztosítana, és ezzel jobb megélhetést is. Sokkal több elégedett, boldog ember
lenne!
Nagy gond a munkanélküliség, mely elégedetlenséget, szomorúságot szül!

Nádudvari Hírek
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Ülésezett a testület
jekt egyik helyszíne lesz a Jókai utcai
sportpálya. Ahhoz, hogy a projektelképzelés megvalósuljon szükséges,
hogy teljes egészében önkormányzati
tulajdonban legyen. A testület támogatta a sportpálya Nagisz Zrt.-től való
megvásárlását.
A járások kialakításával megváltozik
a polgármesteri hivatalok által ellátott feladatok száma. A kormány az új feladatokra való átállás megkönnyítése érdekében szervezetfejlesztésre fog pályázatot
kiírni. Ezért a képviselők támogatták,
hogy Hajdúszoboszló és Nádudvar közös, a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztésére vonatkozó pályázatot adjon
be, ha a kiírás megjelenik.
A képviselő-testület a Pénzügyi, Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság külső tagjának lemondását elfogadta és a képviselők a polgármestert
felkérték, hogy tegyen új személyre javaslatot a következő testületi ülésen.
A Nádudvari Mikrotérségi Szociálisés Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató
Központra vonatkozó intézményi térítési díjról szóló előterjesztés vitája során a képviselők megállapították, hogy
az alkalmazott térítési díjak a szociális
törvény által megengedett mértéknél
alacsonyabbak, összhangban az önkormányzat törekvéseivel. Az intézményi
térítési díj a szolgáltatási önköltség és a
normatív állami hozzájárulás különbözete. Az idei évtől a térítési díjba az intézmény felújítására és beruházására
fordított költségek is számba vehetők.
Az elfogadott térítési díjak a 7. oldalon,
táblázatosan olvashatók.
A képviselő-testület 2011-ben döntött az Alapfokú Művészeti Iskola beintegrálásáról a Kövy Sándor Általános
Iskolába. A stratégiai tervben az intézmények számára takarékossági intézkedéseket fogalmazott meg, többek között
szabályozta az ÁMK nyitvatartási rendjét is. A végrehajtás addig nem valósulhat meg teljes körűen, amíg a testnevelés és a táncórák az ÁMK tánctermében
vannak megtartva. Erre al- kalmas hely

a Boldizsár iskola épületében van, a
volt technika terem kisebb beruházással
táncteremmé átalakítható. A testület támogatta, hogy a mintegy 2,4 millió Ft
összegű munkát elvégezve a táncterem
az iskola épületében kerüljön elhelyezésre.
Pályázatok
A szennyvíz III. ütemével kapcsolatos
pályázaton az önkormányzat mintegy 1,5
Mrd Ft támogatást nyert el. A képviselőtestület felhatalmazta Beke Imre polgármestert, hogy a támogatási szerződést
aláírja. Ezzel egy újabb lépéssel került
közelebb a III. ütem megvalósítása.
Az önkormányzat a közművelődést
lehetőségeihez mérten mindig támogatja. Az idén is elfogadták a képviselők, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton induljon el a
város, ezzel biztosítva az Ady Endre
ÁMK forrásainak bővítését a közművelődés területén.
A testület tárgyalta a Napfény óvoda
fejlesztését szolgáló az Észak-alföldi
Operatív Program keretében az ÉAOP4.1.1/A-11 kódszám alatt Nevelési intézmények fejlesztése címmel pályázati
felhívásra beadandó pályázatot. A pályázat összköltsége bruttó 140 millió Ft,
az önkormányzat által biztosított önerő
mintegy 13 millió Ft. Nyertes pályázat
esetén az önkormányzat két új csoportszobai bővítéssel a jelenlegi négy óvodai csoportszoba egy új csoportszobai
fejlesztésével kapacitásbővítést hajtunk
végre. A kapacitásbővítéshez kapcsolódóan felújításra kerül az óvoda főzőkonyhája; kazánházi rekonstrukciót hajtunk végre, melyhez kapcsolódóan az
óvoda teljes fűtésrendszerének rekonstrukciójára is sor kerül. Az energiahatékonyság növeléséhez a kazánházi rekonstrukciót biomassza fűtésű kazán
elhelyezésével, valamint a használati
meleg víz ellátásához napkollektor elhelyezésével egészítjük ki. A jogszabályoknak való megfelelés érdekében a
többcélú intézményben betegelkülöní-

tőt, orvosi szobát, logopédiai foglalkoztatót, valamint tornaszobát alakíthatunk ki a hozzá tartozó szertárral.
A létesítmény akadálymentesítése is
megvalósulhat.
A testület támogatta, hogy szociális
étkeztetés, családsegítés terén az
SZSZK felújítására nyújtsunk be pályázatot a Belügyminisztériumhoz. A fejlesztés keretében végrehajtjuk a főzőkonyha teljes rekonstrukcióját, nyílászáró cseréket és elektromos rekonstrukciót végzünk. A hőszigetelés javítása érdekében az épület teljes mennyezetét
szigeteljük. A fejlesztés bekerülési költsége 32 650 000 Ft, melyhez az igényelhető támogatás mértéke 29 385 000 Ft,
a szükséges önerő mértéke 3 265 000 Ft.
Az iskolai és utánpótlás sport infrastrukturális fejlesztése keretében a
sportcsarnok sportpadlójának cseréjére
nyújtunk be ismételten pályázatot.
A fejlesztés keretében egy IHF és FIBA
minősítésű, 12 mm vastag sportpadló
kerül elhelyezésre 21 962 606 Ft értékben. A fejlesztéshez igényelhető támogatás mértéke 19 766 345 Ft, a szükséges önerő mértéke 2 196 261 Ft.
A harmadik célterület esetében a már
egyszer előkészített térfigyelő rendszer
első ütemének megvalósítására nyújtunk
be pályázatot, mivel a teljes projektet ebből a forrásból nem tudjuk finanszírozni.
A megvalósítás tervezett helyszínei: bevezető utak, fürdő, parkok, játszóterek,
szelektív hulladékgyűjtő szigetek, közlekedési létesítmények, buszpályaudvar,
kerékpártároló környezete. A fejlesztés
bekerülési költsége 10 912 297 Ft, melyhez az igényelhető támogatás mértéke
9 821 067 Ft, a szükséges önerő mértéke
1 091 230 Ft.
A képviselők valamennyi pályázat
beadását támogatták.
A képviselő-testület a Start munkaprogram keretében nyert erőgép beszerzésre fordítható összeg hatékony felhasználása érdekében egy traktor beszerzési ajánlattételi felhívást fogadott el,
mivel a pályázati támogatás összege –
mintegy 13 millió Ft- meghaladja a nemzeti beszerzés értékhatárát. Ezzel egy jó
minőségű traktora lehet a városnak.
Dr. Sós Csaba

Látja-e hasznát a közfoglalkoztatásnak?
Czibere István
Nem látom hasznát a
közmunkának, egy felesleges kiadás a polgármesteri hivatal részéről.
Az emberek reggel kimennek, azt várják, hogy
este legyen. Az általuk
végzett munkának semmi látszatja, hanyag
a munkavégzés. Jó példa erre a katolikus temető rendbetétele, az árkok tisztítása is.
Olyan ütemben megy a munka, hogy háromnégy ember egy nap alatt sem tisztít meg
egy-másfél telekhosszat. A Fő utcán dolgozó
közmunkások is a buszmegállónál csoportokba tömörülve munka nélkül töltik el az
időt, akadályozzák az utasokat.
A munkavégzés, az elvégzett munka
nincs ellenőrizve, nem kéri számon senki tőlük az el nem végzett munkát sem! Véleményem szerint a foglalkoztatás e formájával
nem lehet a termelő munkába visszaszokatni
az embereket, mert kevés az olyan ember közöttük, akik szívesen és válogatás nélkül dolgoznának, ha lehetőség lenne folyamatos
munkavégzésre. Zöme még akkor sem vállalna munkát, ha lehetőség lenne rá, inkább
a segélyből tengetik magukat, ami a megélhetéshez igen kevés.
De munka nélkül hozzájutni, még ez is
sok!?

Ludman István
Negyedik éve kisebb-nagyobb megszakításokkal
foglalkoztatnak, részese
vagyok ennek a programnak, munkavezető,
ügyintéző munkakörben.
Szerintem van haszna a
közfoglalkozatásnak. A cél, amiért létrehozták ezt a programot közösségi célokat szolgál, tisztább, szebb legyen Nádudvar arculata: szemétszedés, ároktisztítás, parkrendezés, játszóterek karbantartása és a belvízgondok megoldásában a csatornák, árkok átjárhatóságának biztosítása, tisztítása a feladat. Ez meg is látszik!
A másik célja a programnak „Út a munkához”. A foglalkoztatottak többsége soha
nem dolgozott munkahelyen, volt olyan is,
aki a kapát sem tudta használni, mert nem
tudta, hogyan kell fogni! Aki szeretne dolgozni talán lehetőséget biztosít, de nagyon
nehéz felrázni az embereket és ráébreszteni,
hogy dolgozni kell, mert munka nélkül nem
lehet megélni, nincs elég jövedelem. De sajnos vannak életművészek, akiknek nem számit az élet minősége, hogy több jövedelemből könnyebb lenne élni! Ebben az évben
elsősorban azokat részesítették előnyben,
akik jól dolgoztak az előző években. Tehát
érdemes jól dolgozni, mert értéke van a
munkánknak, és akkor számítanak ránk!

Sarkadi Ildikó
Igen, hasznát látom a
közmunkának, mert ha
dolgozunk több a pénzünk, jobban élünk belőle. Ezért fontos, hogy
dolgozhassunk. Most öt
hónapig fogalakoztatnak
bennünket, ez is jó, de még jobb lenne, ha
állandó munkahelyünk lenne. Jobban élnénk, céljainkat elérhetnénk, mert ha nincs
pénz még enni sem tudunk, ha betegek vagyunk, a gyógyszert sem tudjuk kiváltani.
Nem válogatunk a munkában, ha ásni kell,
ásunk, ha szemetet kell szedni, felszedjük,
még nő létünkre is.
Én most harmadjára vagyok behívva és
nagyon örülök neki! Városunk tisztább lett
ezt nem csak én mondom, volt olyan járókelő, aki megköszönte a munkánkat, amiért
ezt a sok szemetet, amit elszórtak az emberek mi felszedtük. Ahhoz jó út a munkavilágába, hogy akik nem dolgoztak, nem értékelték a munkát ez által értékelik és
becsülik majd, hisz látják a hasznát, az értékét és még elismerést is kapnak érte. Talán
nekünk is nagyobb becsületünk lesz, hisz az
embereket a munkájuk alapján minősítik!
Lehet, hogy még be is iskoláznak bennünket.
Szöveg és fotók: N. E.

2012. április

Nádudvari Hírek

Nádudvar Város Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
PÁLYÁZATOT HIRDET
Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
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Nádudvar Város Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
PÁLYÁZATOT HIRDET

az Ady Endre Általános Művelődési Központ

INTÉZMÉNYVEZETŐ (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

IGAZGATÓ (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2012.
július 1. napjától 2017. június 30. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4181 Nádudvar, Fő út 48.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Szociális
Szolgáltató Központ vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, melybe beintegrálást nyert Nádudvar, Tetétlen, és Bihardancsháza települések szociális alapszolgáltatási feladatainak (étkeztetés saját konyhával, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás) biztosítása és a Gyvt-ből eredően a Gyermekvédelmi Szolgálat
működtetése. Mindhárom településen a munkáltató jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés, feltételeinek megteremtése, elvárás az intézmény önfenntartásának további biztosítására.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ,,Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglaltak az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. számú mellékletének 9.3. pontja szerinti képesítés: szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles
szociálpolitikus, okleveles pszichológus, mentálhigiénikus,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– a rendelet 6. § (6) bekezdés a) pontja szerinti szociális szakvizsga, vagy a 6. § (7)
bekezdése alapján a megbízást követő két éven belüli megszerzésére történő kötelezettségvállalás, a 6. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével,
– legalább 5 év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő,
a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe határozatlan időre kinevezhető,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, illetve bevándorlási, vagy letelepedési engedély.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– szociális szakvizsga-bizonyítvány megléte,
– vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajz,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,
– szociális szakvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetői megbízást követő 2 éven belül vállalja a szociális szakvizsga letételét,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum hitelesített
másolata,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy pályázatát a képviselő-testület nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2012. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 28.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének címezve. 4181. Nádudvar, Fő út 119. sz.
A borítékra kérjük ráírni: „Intézményvezetői pályázat”!

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2012.
július 1. napjától 2017. június 30. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4181 Nádudvar, Ady tér 10.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Ady
Endre Általános Művelődési Központ vezetőjének feladata a közművelődési, a kollégiumi, a könyvtári és a Népi Kismesterségek és Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája
intézményegységek szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, az
intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a
munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy
– a kulturális szakemberek képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézményvezetői tanfolyam eredményes elvégzése és legalább 5 éves szakmai gyakorlat
a felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő területen,
vagy
– könyvtári egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával vagy főiskolai
könyvtárosi képzettség és 5 éves könyvtárban szerzett szakmai gyakorlat, vagy
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 17. § (1)–(2) bekezdésben felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség; másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; legalább öt év
pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– szakvizsga, vagy a 6. § (7) bekezdése alapján a megbízást követő két éven belüli
megszerzésére történő kötelezettségvállalás, a 6. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe határozatlan időre kinevezhető,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, illetve bevándorlási, vagy letelepedési engedély.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajz,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok hitelesített
másolata,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázata nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2012. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012.június 28.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének címezve. 4181. Nádudvar, Fő út 119. sz.
A borítékra kérjük ráírni: „Intézményvezetői pályázat”!

Újra emelkedő talajterhelési díj
Év elején a talajterhelési díjat a parlament tízszeresére 1200 Ft/m3-re emelte.
Ez azt jelenti, hogy Nádudvaron – mivel
érzékeny területen fekszik a város – a
szorzószám 3, így a m3-enként fizetendő
díj 3600 Ft/m3.
A talajterhelési díjról szóló országos érvényű törvényhez képest mi próbáltunk a
helyi rendeletünkbe a lakosság számára kedvező engedményeket beépíteni. Talajterhelési díjat annak kell fizetni, akinek a portája
előtt elmegy a szennyvízcsatorna, de még-

sem köt rá. Díjkedvezményben részesülhet
az, akinek háztartásában az egy főre eső havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, ez
jelenleg 28 000 Ft. Egyedül élő esetén a
150%-át, ami jelenleg 42 750 Ft. A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Munkaügyi
és Hatósági Irodájához kell benyújtani
Mivel a talajterhelési díj teljes összegének elengedésére nincs lehetőség, arra
kérünk mindenkit, minél hamarabb kössön rá a csatornahálózatra.

Kitüntetés az elnöknek
Ünnepélyes keretek közt a március 2-i küldött közgyűlésen, Debrecenben „A Horgászsportért” kitüntető jelvényt és oklevelet adományozta Juhász Sándornak, a
Sporthorgász Egyesület, Nádudvar 1960 elnökének a
Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége.
A megyei szövetség ügyvezető elnöke dr. Veres Ferenc
kifejtette, hogy a kitüntetés – melyre Beke Imre, Nádudvar város polgármestere terjesztette fel a helyi egyesületi
elnököt – Juhász Sándornak a város horgászai érdekében
végzett kiemelkedő munkájának elismeréséül szolgál.
Szöveg és fotó: Marján László
Juhász Sándor a kitüntetéssel és az oklevéllel
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KÉK HÍREK
Nádudvaron február 29. és március 30. között 15 bűncselekmény történt, 1 garázdaság, 10 lopás, 3 betöréses lopás és 1 rongálás, melyek az
alábbiak voltak.
Március 1-jén 7.30 és 2012. 3. 4-én
16.50 óra közötti időben ismeretlen személy a Kossuth utca egyik lakatlan lakóházába az ablakrácsot lefeszítve, a redőnyt felemelve, a szúnyoghálót kivágva és az ablakot benyomva bement, és
különböző használati tárgyakat (11,5
kg-os PB-gázpalack, faliszőnyeg, karnis, függönyök, video recorder, padlószőnyeg, üvegpoharak) tulajdonított el.
Február 28-ra virradóan ismeretlen
személy a Petőfi utcán lévő zárt telephely udvaráról fém sártisztító rácsot és
a vízóra akna fedlapot tulajdonított el.
Március 1-jén 20.00 és 20.30 óra közötti időben ismeretlen személy az Ady
téren, a Művelődési Ház előtti kerékpártárolóból egy lezárt kerékpárt eltulajdonított. A kerékpár házilag összeépített, mountain bike típusú, női vázas,
mindkét kereke magyar gyártmányú
26-os méretű, elől fekete, alumínium
sárvédővel, míg hátul plexi sárvédővel
rendelkezik. A kerékpárváz házilag festett, felül egy vízszintes vonal felett piros, alul fekete színű, továbbá hátul a
csomagtartón fekete színű lámpatartó
van felerősítve.
Március 5-én 14.30 és 15.30 óra közötti időben ismeretlen személy az Esze
Tamás utca egyik lakásába a korábban
betört ajtóüvegen keresztül bement és
onnan egy DVD-lejátszót tulajdonított
el, melyet másnap reggelre a lakás bejárata előtt helyezett el.
Február 27-én 11.00 és 15.15 óra közötti időben ismeretlen személy a
Hajdú utca egyik lakásába bement és
onnan kifőtt tésztát, illetve pelenkát tulajdonított el.
Március 9-én 00.35 órakor ismeretlen tettesek a Mihályhalmi tanyából
2 db birkát kíséreltek meg eltulajdonítani, de őket megzavarták, s menekülésük közben a CLR-781 frsz-ú gépkocsit
hátrahagyták.
Március 8-án a délelőtti órákban ismeretlen személy az általános iskola
I. emelet 26-os termében a padba betett
és ottfelejtett mobil telefont eltulajdonította. Az eltulajdonított mobiltelefon
egy T-Mobile előfizetéses, Samsung
Galaxy Ace típusú, érintőképernyős készülék.

Március 5-ét megelőző időben ismeretlen személy a Nádudvar és Elep közötti hírközlési hálózatról a légkábelt és
1 db fém oszlopot tulajdonított el.
Február 27. és március 5. közötti
időben ismeretlen személy a Kossuth
utca egyik lakatlan lakóházának melléképületébe az ajtót befeszítve bement,
majd onnan gáz és víz csaptelepeket,
edényeket, cserépkályha ajtót és fém
gázcsövet tulajdonított el.
Március 8-át megelőző időben ismeretlen személy a Kocsordos utca végén
lévő Vodafone adótornyot körülvevő
fémkerítés egy részét eltulajdonította.
Március 18-án 23.40 óra körüli időben három helybeli lakos a Sallai utca
egyik lakatlan lakóházába az ajtót benyomva bement, ahonnan 3 db használt
ágyat kíséreltek meg eltulajdonítani, de
cselekményükben a rendőr járőr tetten
érte őket.
Március 15-én 21.40 óra körüli időben két helyi lakos az Ady téren lévő
művelődési ház bejárati ajtajának üvegét szándékosan betörte.
Március 15-én 19.15 óra körüli időben ismeretlen személy a Táncsics utca
egyik lakóházának redőnyét és ablaküvegét egy téglával betörte.
Március 20-án 11.28 órakor két ismeretlen személy megjelent a Ságvári
Endre utca egyik lakásánál, s magukat
E.ON szakembernek kiadva bejutottak
az idős sértett lakásába azzal, hogy túlfizetése van, s a náluk lévő 10 000
Ft-os bankjegyből adjon vissza. Az idős
sértettet kifigyelték, amint pénzt vett
elő, majd az egyik személy a figyelmét
elterelte, míg a másik személy a szekrényből a sértett pénzét a szatyorral
együtt eltulajdonította.
Március 23-án 07.30 és 14.00 óra
közötti időben ismeretlen személy a Fő
utcán, az orvosi rendelő udvarán lévő
kerékpártárolóból eltulajdonított egy lezárt kerékpárt. A kerékpár egy 26"-os
ismeretlen márkájú női vázas bordó-fekete színű, elől egy fekete színű kosár,
míg hátul egy vékony fekete csomagtartó volt rajta, valamint dinamós világítása volt, és az első lámpa a kormányra volt felszerelve.
Kérem a lakosságot, hogy aki a fenti
eseményekkel kapcsolatban bármilyen
érdemleges információval rendelkezik,
az – akár nevének, személyazonosságának eltitkolásával – hívja a település
körzeti megbízottjait, polgárőreit vagy
a rendőrkapitányság ügyeletét.
Dr. Gali Sándor r. alezredes
rendőrkapitány
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„Szuperbringa”
program

Az Országos "Szuperbringa" program keretein belül ellenőrizte a Nádudvari Kövy Sándor Általános Iskolába
kerékpárral érkező gyermekek kerékpárjainak műszaki állapotát a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a HajdúBihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségével közösen március 23-án. Összesen 44 kerékpár került
átvizsgálásra, melyből csupán 4 felelt
meg a jogszabályban előírt műszaki fel-

tételeknek. A megfelelő műszaki állapotú kerékpárok levonóval kerültek
megjelölésre, míg azon diákoknak,
akiknek a kerékpárja műszakilag hiányos volt, a hibákról jegyzőkönyv került felvételre, melyet a gyerekek hazavihettek szüleiknek. Ezáltal értesítettük
a szülőket, hogy mit kell a kerékpárokon pótolni a gyermekeik biztonságos
közlekedése érdekében.
Dr. Gali Sándor r. alezredes
rendőrkapitány

Lakatlan lakóházak védelme
Tájékoztatom a lakosságot, hogy az
elmúlt időszakban több bűncselekményt követtek el tartósan, vagy átmenetileg lakatlan lakóházak ellen. A tartósan (értékesítésre váró, épülő, stb.)
vagy átmenetileg (üdülés, lakodalom,
szalagtűző, stb.) lakatlan lakóházak
gyakran célpontjai a vagyon elleni jogsértéseknek. Mivel nem tartózkodik
senki a lakásban, így a bűnelkövetők
zavartalanul tevékenykedhetnek, s gyakorta hetek, illetve hónapok múlva de-

rül fény a bűncselekményre, mely jelentősen nehezíti, és gyakran lehetetlenné teszi a felderítést. Az ilyen típusú
vagyon elleni bűncselekmények megelőzése csak az erre vonatkozó információk birtokában lehet sikeres, melynek érdekében felhívom a lakosok
figyelmét, hogy az alábbi nyomtatvány
kitöltésével és a rendőrség vagy a polgárőrség képviselőjéhez történő eljuttatásával segíthetik a helyi bűnmegelőzést.

Tartósan vagy ideiglenesen nem lakott lakás
Település: ............................................................................................
Utca: ....................................................................................................
Házszám: .............................................................................................
Időszak: .......................................-tól .............................................-ig
Az adatok alapján a rendőrség és a
polgárőrség úgy szervezi a napi feladatellátását, hogy a lakatlan házak és
környezetük ellenőrzésre kerüljenek.
Bűncselekmény, vagy a tulajdonos intézkedését igénylő esemény bekövetke-

zése esetén az ellenőrzést végző rendőrök vagy polgárőrök értesítik a nyomtatványon megjelölt értesítendő személyeket.
Dr. Gali Sándor r. alezredes
rendőrkapitány

Tűzgyújtási tilalom

A közelmúltban a Szabadság utcán égett ki egy ház (Fotó: Marján László)

Az utóbbi hetek szeles, csapadékmentes időjárása miatt tűzgyújtási tilalmat rendelt el a vidékfejlesztési
miniszter a hazai erdőkre, fás területekre és azok környékére. Felhívja a
közúton és vasúton utazók figyelmét,
hogy ne dobjanak el égő cigarettát,
mert az tűzveszélyes.
Nádudvar ugyan nem bővelkedik
erdőben és fás területekben, de mostanában nagyon gyakran hallani tűzoltóautók szirénáját a városban. Az

itteni tűzesetek zöme azonban nem
az égő csikk miatt keletkezett. Leggyakrabban a parlagot, avart, kerti
hulladékot, gyomot égetők felelősek
a pusztításért.
A szakemberek véleménye szerint
néhány szabály betartásával sokkal
kevesebb oltani való és természetet
komolyan károsító tűz lenne. A jogszabály is előírja, hogy a tüzet őrizni
kell és az oltásáról is előzetesen kell
gondoskodni.

2012. április
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Tavaszi Kövy-sikerek
Hagyományosan Nádudvaron rendezték meg a Curie matematikaverseny
területi fordulóját, ahol a helyiek kiemelkedően teljesítettek. Harmadik. évfolyamon: Mészáros Bálint 3. b I. helyezést ért el. Tanítója Baranyai Etelka.
Negyedik évfolyamon: Bugán Flóra 4.a
I. helyen, Varga levente 4.a III. helyen,
Horváth Rebeka 4.a IV. helyen végeztek. Tanítójuk Csendes Teréz. Ötödik
évfolyamon: Kiss Péter 5. a II. helyen,
Fejes Iván 5. d IV. helyen végeztek. Tanáruk Lengyel Lászlóné és Kohári István. Hatodik évfolyamon: Varga Adrienn Edit 6.a I. helyen, Pinczési Anna
Réka 6.a II. helyen, Boros Viktória 6.a
III. helyen, Gidai Attila 6.a V. helyen
végeztek. Tanáruk Fejesné Csűrös
Kinga. Továbbá Baranyai Hanna 6.c,
Czina Ferenc 6.c II. helyen végeztek,
míg osztálytársaik Bíró Petra III. helyen, Pethő Kristóf IV. helyen. Szathmári Panna 6.d I. helyezést, Nagy Edina
6.d VI. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Majoros Jánosné. Hetedik évfolyamon: Komáromi Ákos 7.c III. helyezést, Modrovics Gergő 7.c IV. helyezést
ért el. Tanáruk Varga Ildikó. Nyolcadik
évfolyamon: Szathmári Bettina 8.c II.
helyen, Nyikos Alexandra 8.c III. helyen és Cseh Sándor 8.c IV. helyen végzett. Tanáruk Majoros Jánosné.

lett. A csapat tagjai: Boros Viktória,
Szabó Tímea és Varga Adrienn Edit.
Felkészítőjük Fejesné Csűrös Kinga.
A Tanítók Egyesülete VII. Országos
Prózamondó versenyén Szatmári Benedek 4. c osztályos tanuló I. helyezést ért
el. Tanítója Végh Ildikó. Kisújszálláson,
az Országos Kazinczy Szépkiejtési Versenyen Lovas Míra 7.c osztályos tanuló
III. helyezést ért el. Tanára Czirbuszné
Szkupi Éva.
Sportban is
A sport területén is születtek remek
eredmények. Bodnár Norbert 5.d a
Szlovákiában megrendezett Open Europen Cup Children karate versenyen
III. , az országos Diákolimpián I. és III.
helyezést ért el. Testvére, Bodnár József

Szépolvasók, versmondók
A biharnagybajomi szépolvasó versenyen Sümegi Ákos 3.b II. helyen végzett. Felkészítője Baranyai Etelka.
A Mesél a Sárrét megyei népmesemondó versenyen Szatmári Benedek
4.c I. helyen, Czina Eszter 3.c III. helyen végzett. Tanítóik Végh Ildikó és
Molnár Ilona.
Szatmári Benedek a Szivárvány megyei versmondó versenyen szintén
I. helyezést vért el.
A Dózsa György Általános Iskola
megyei angol nyelvi játékos vetélkedőjén a 6. a osztály csapata IV. helyezett

Szakiskolai szalagtűző
A Népi Kismesterségek, Szolgáltató
Mesterségek Szakiskolája végzős diákjainak szalagavató ünnepsége 2012. február 17-én volt, az Ady Endre Általános
Művelődési Központ színháztermében.
A végzős diákok bevonulását, és az ünnepi köszöntést követően felkerültek a tanulmányok végét jelző szalagok. Az iskola emblémájával díszített, és a
megújulást jelképező szalagok emlékeztetik viselőjüket, hogy közeleg a vizsgák

ideje, mikor számot kell, hogy adjanak az
iskolában szerzett tudásukról. Az ünnepélyes szalagtűzést követően Kiss Mónika fazekas tanuló színdarabját adták elő
a végzősök, melyet ő maga is rendezett
(a képen középen fehér blúzban látható).
A hangulatos előadásból a kézműves
szakmák mindennapjait ismerhettük
meg.
Az ünnepséget a végzős tanulók tánca
és közös éneklése zárta.

„Iskolaérlelő”

Másik matek
Egy másik megyei verseny területi
fordulóját is Nádudvaron bonyolították
le, ahol a 180 versenyzőből 60 helyi
diák mérettette meg magát. Ez az Alapműveleti Matematikaverseny. Eredményeink: Varga Levente 4.a I. helyezést,
Horváth Rebeka 4. a V. helyezést, Gém
Viktória 4. b VI. helyezést ért el. Tanítóik Csendes Teréz és Kispál Lajosné.
Kiss Péter 5.a III. helyezett lett. Tanára
Lengyel Lászlóné. Lovas Roland 6.c IV.
helyen, Molnár Dániel 6.c VI. helyen
végzett. Tanáruk Majoros Jánosné.
Nagy Angéla 7.a IV. helyen, Kiss Ferenc 7.c V. helyen, Perge Fanni 7.c VI.
helyen végzett. Tanáraik Nagyné Urbán
Julianna és Varga Ildikó. Szathmári
Bettina 8.c V. helyen, Nyikos Alexandra
8. c VI. helyen végzett. Tanáruk Majoros Jánosné.
De nem csak matematikaversenyen
jártak a nádudvariak. Farkas Lajos 4.c
osztályos tanuló az Országos Közlekedési Ismeretek megyei fordulóján V. helyezést, Szőnyi Péter 8.d II. helyezést
ért el. Felkészítői Végh Ildikó és Vígh
Istvánné.

Jelenet a végzősök színdarabjából (Fotó: Apagyiné Kocsis Éva)

A mesemondó Szatmári Benedek
Zoltán 7.c a „Nagykun Kupa” Kyokushin Magyar Bajnokságon I. és II. , a
Szeghalomban rendezett Regionális
Nyílt Karate versenyen I., és az országos Diákolimpián I. és III. helyeken
végzett. Edzőjük Nagy Tibor.
A Szarvason megrendezett Kelet
Magyarország Területi Aerobik Diákolimpia Step UP2 kategóriában I. helyezést értek el: Barát Petra Barbara 4.a,
Moravetz Laura 5.a, Boldizsár Niké
6.b, Prém Angéla 6.b, Kiss Viktória 7.a
és Burkovits Dóra 8.b osztályos tanulók
csapata. A II. helyezett csapat tagjai:
Boldizsár Adrián 1.a, Kiss Bianka 2. d,
Kovács Kinga 2.a, Lovas Zsanett 3.a,
Rácz Amarilla 4.c, Székely Gabriella
4.a, Vizsnyai Zsuzsanna 2.d osztályos
tanulók. Edzőjük Örvendi Sándorné.
Vida Bernadett 2.c a Megyei Sakk
Diákolimpia elődöntő versenyén I. helyezést ért el.
A Megyei Csapat Diák Sakkolimpiai
Bajnokságon Vida Nikolett 4.c I. helyen, Fejes Dániel 3. b II. helyen, Czina
Péter 5.b, Komáromi Tibor 7.a II. helyen, Tóth Tamás 5.b pedig III. helyen
végzett. Csapatban Czina Péter és Tóth
Tamás csapata I. helyen végzett, míg a
nagyobbak csapata ezüstérmes lett. A
tagok: Kiss Péter 5.a, Györfi Péter 7.a,
Komáromi Tibor 7.a. Edzőjük Baranyai
Antal.
A kézilabdás lányok remek eredményei a sportoldalon olvashatók.
V. I.

Kedves Ovisok, leendő első osztályosok! Kedves leendő elsőosztályos
Szülők!
Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket gyermekeikkel együtt az „Iskolaérlelő” programunkra. Örömmel ajánljuk játékos foglalkozásainkat: az „Izgekmozgok”az „Ügyeskedek”a „Cini-cini
muzsika”a „Gondolkodok” csoportokat, melyeket a leendő első osztályos

tanító nénik fognak vezetni, azzal a nemes szándékkal, hogy megkönnyítsék
az iskolakezdést, oldják a feszültséget.
A foglalkozások helye: emeletes
épület földszinti része. A foglalkozások
ideje: 2012. április 13-án, 27-én, május
4-én péntek délutánonként 15 órától 16
óra 30 percig. Tornacipőt hozzatok magatokkal!
Iskolavezetőség

Szülinapos Ficánka
Egyéves szülinapi és húsvétra hangoló bulit rendezett március utolsó napján a Ficánka családi napközi. Volt húsvéti tojás keresgélő játék, amelyet Farkas
Brigitta nyert. Népszerű volt az arcfestés
és a lufi-hajtogató bohóc is. Az elmúlt év
legszorgalmasabb „ficánkás” gyerekeit
névre szóló oklevéllel jutalmazták
– Köszönjük mindenkinek, akik születésnapunkat velünk ünnepelték! Külön
köszönetet mondunk Nádudvar város
polgármesterének, Beke Imrének, Boros
Lajosnénak a Kövy Sándor Általános Iskola, AMI és PSZSZ igazgatónőjének,
Kovács Zsoltnak és családjának, Juhász
Sándornak és feleségének, a finom tor-

tákat készítő háziasszonyoknak és nem
utolsó sorban egyesületi tagjainknak –
foglalta össze Bekéné Lovász Andrea és
Nagyné Bakonyi Melinda a családi napközi két „motorja”.
Március két nevezetes ünnepére is
emlékeztek a gyerekekkel. 8-án a gyerekek verssel, képdekorációval, virággal hálálták meg az anyai, nagymamai
önzetlen segítséget! 14-én pedig a
1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztek: a gyerekek általuk
megfestett nemzeti színű zászlókkal,
kokárdát viselve vonultak a Lukács Dénes emlékműhöz.
Szöveg és fotó: Marján László

Egy szülinapon a torta sem hiányozhat!
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Tavaszi takarítás
A megszokottnál több csapadékot
hozó tél sikeres hó eltakarítási munkálatait követően a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft.
megkezdte a város közterületeinek tavaszi nagytakarítását. A munkálatokat
idén is Majoros György a kft. munkatársa irányítja.
Ennek keretében beszedték a síkmentesítő ládákat a buszmegállók és
gyalogátkelők mellől. A helyi rendelet
szerint, környezetbarát módon meggallyazzák a közterületen lévő fakoronákat, valamint a közmunkaprogramban résztvevőkkel együtt „kiseprik a
város szemetét”. Április elején a szokásos tavaszi lomtalanítást is megszervezték.
Májusban ismét kiültetik az egynyári
növényeket, virágokat. Idén is csak reménykedhetnek benne a jóérzésű városlakók, hogy nem lopják el a köztereket díszítő növényeket, és nem is
tépkedik ki értelmetlenül azokat.

Majoros György
Most van aktualitása a géppark szervizelésének is, amely egyelőre ugyan
csak egy platós teherautóból és egy fűnyíró kistraktorból áll, de hamarosan –
előre láthatóan júniusban - egy több
funkciósan használható traktorral s a
hozzá tartozó pótkocsival bővül, nyertes pályázat eredményeként – tudatta a
jó hírt Ludman Lajos ügyvezető.

van érvényben. Március 1-jétől április
30-ig balinra, fogasra, süllőre; március
1-jétől május 31-ig kecsegére, kősüllőre; míg május 2-től június 15-ig
pontyra, márnára, jászkeszegre, paducra, szilvaorrú keszegre és a 80 cm
alatti harcsára nem lehet horgászni.
N. E.

Új név, több feladat
Az idei évtől számos változás életbe lép a kisebbségpolitika területén a nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében. Az egyik
legszembetűnőbb helyi változás, hogy a korábbi Nádudvari Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnevezést a
Nádudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat titulus a
hivatalos. Fontos, az is,
hogy a nemzetiségi önkor-

mányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet, s ezután is önállóan alkotják
meg költségvetésüket, és
ezen alapuló költségvetési
gazdálkodást folytatnak –
tájékoztatta lapunkat Horváth Tibor, a Nádudvari
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Helyi vezetőként így a feladatai is
bővülnek a jogszabály következtében.

Műemlék lett
az ősi fazekas ház
Tavaly ősz óta a településünkön
lévő templomok után újabb műemlékkel gyarapodott a város. A Csillag utca 12. szám alatti nádtetős ősi
fazekas ház érdemelte ki a műemlék címet.

„Virágos Nádudvarért!”
Kedves Nádudvari Lakosok!
A város önkormányzata az idén is
meghirdeti a „Virágos Nádudvarért!” virágosítási, parkosítási és környezetszépítő versenyt.

Tilalom, de nem minden halra

A napsugarak most már egyre hoszszabb ideig játszadoznak a víztükrön, a
szél is melegen simogatja arcunkat, felébredt a természet. A jó idő a horgászokat is kicsalogatta, hogy ismét bedobhassák a horgaikat, újabb és újabb trükköket
bevetve a sikeres fogás érdekében.
Néhány halra azonban fogási tilalom

2012. április

Horváth Tibor

Profik és kezdők
A Gyermek és Pónilovasok Országos
Szövetség által indított fedeles kupa
idei első állomása volt a nádudvari Dávid Lovas tanya. A március 3-i egész
napos verseny több kategóriában zajlott,
amelyre összesen hetven versenyző nevezett be. A profik mellett voltak olyan
lovasok, akiknek ez volt az első hivatalos versenye.

Környezetünk tisztasága, rendezettsége, esztétikai összhatása mindenkire
jó hatást gyakorol. A verseny célja a települési virágfelületek növelése a lakosság és a városi intézmények, vállalkozások bevonásával, a környezetkultúra fejlesztése, illetve a lakossági
szemlélet formálása, s ezáltal a rendszeres közterület-gondozás javítása.
Nevezési kategóriák:
– virágos balkon és ablak,
– virágos családi ház,
– virágos társasház,
– virágos vendéglátóhely, üzlet,
– virágos intézmény, gazdálkodó szervezet, telephely.
A jelentkezési lap átvehető a Városháza 1. sz. szobájában (portán)
vagy letölthető a www.nadudvar.hu
honlapról.
A versenyre nevezni jelentkezési lap
kitöltésével lehet, melyet május 25.
(péntek) 12 óráig írásos formában a Városháza 1. sz. szobájában, vagy elektronikusan a nadudvarihirek@nadudvar.hu

címre kell eljuttatni. Egy pályázó csak
egy kategóriában pályázhat.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Virágos Nádudvarért” pályázat!
A helyszíni szemlénél különös elbírálási szempont az ingatlan előtti növénykiültetés városképi megjelenése, a
növények mennyisége, gondozottsága
és az esztétikai hatás. Az ingatlan és
környékének tisztaságát, gyommentesítését, és a közterületre gyakorolt hatását szintén értékeli a bizottság, melynek
bírálata június hónapban várható előzetes értesítés nélkül. A verseny legjobbjai kategóriánként kerülnek díjazásra,
melyről a tulajdonosok hozzájárulásával fényképek készülnek, s külön hozzájáruló nyilatkozatuk alapján, a városnapon egy digitális fotókiállítás keretében megtekinthetők az Ady Endre Általános Művelődési Központban.
A pályázók írásban értesítést kapnak
a döntésről. Az ünnepélyes eredményhirdetésre szeptember 10-én, Nádudvar
Napján kerül sor.
Bízom benne, hogy ismét sok polgárnak felkelti érdeklődését a pályázati
kiírás! Terveik megvalósításához kívánok jó egészséget és lelkesedést!
Beke Imre
polgármester

A tavalyi győztes kert egy részlete (Fotó: M. L.)

Káros a szolárium?
Köztudott, hogy a szoláriumozás
gyorsítja a bőr öregedését, fokozza a
bőrrák kialakulásának a kockázatát.
Ezt a „használók” nagy része is tudja,
mégis cső alá fekszik. Sokan betegségek miatt (pikkelysömör, ekcémás,
gyulladt bőr) várják tüneteik javulását;
mások előbarnulással igyekeznek a nap
sugárzása ellen védeni magukat; ismét
mások azt hiszik, hogy így több D-vitamin képződik szervezetükben.
A legtöbb szolárium az ultraibolya
sugárzás A (UVA) tartományában sugaraz, de az elhasználódás során B
(UVB) típusú sugarakat is kibocsát. Ma
már bizonyított, hogy az UVA sugárzás
is rákkeltő, mindkét sugárzásféleség felelős a bőrdaganatok kialakulásáért. A
bőr azonnali barnulása jön létre, a meglevő festékanyag sötétedik. A bőrbe hatoló sugarak a rugalmas rostok szintézisét gátolja, így a bőr időelőtti öregedéséhez vezet. Számos gyógyszer ill.
kozmetikum és gyógyszertartalmú
krém alkalmazásakor gyulladást okoz.
Mindezek mellett a kötő- és szaruhár-

tya gyulladását is előidézheti, később
szürkehályog és vakság is kialakulhat.
A szoláriumcsövek a természetes
napfénynél jóval nagyobb intenzitással
bírnak. Megjegyzendő, hogy az UV sugárzás bőrkárosító hatásai összegződnek a bőrben, a károsító hatások az élet
folyamán halmozódnak. A szoláriummal elért barnaság nem véd a hosszú
távú káros hatásoktól.
A természetes napfényexpozíció 80
%-át 18 éves kor előtt gyűjti be a bőr,
ilyenkor a sejtek érzékenyebbek a sejtkárosodásra. Tekintve, hogy elsősorban a fiatal korosztály jár szoláriumba, mind a napozás, mind a szoláriumozás az ő esetükben a legveszélyesebb. Sok anyajeggyel rendelkezőknek szintén nem ajánlott. Védőszemüveg használata elengedhetetlen,
fényérzékenyítő gyógyszerek szedése
mellett ne szoláriumozzunk, ne viseljünk kozmetikumokat és nagyon fontos a bőrtípusnak megfelelő idő és intenzitás beállítása.
Dr. Sutus Lenke
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Édes mézes
Március 13-án, Bárándon mutatkozott be csoportos kiállítás keretében a
Népművészeti Egyesületek Szövetsége
Hajdú-Bihar megyei Egyesülete. A főleg húsvéthoz kapcsolódó tárgykört jelenítették meg az alkotók, közöttük a
településünket most mézeskalácsaival
képviselő Katonáné Kalmár Terézia.
Kitűnő illatú kiállítási „tárgyai” életképet, lakodalmas fát, húsvéti tojásokat
ábrázoltak, és mily finomak voltak! A
kiállítás érdekességeként említhetjük,
hogy rajta kívül még két mézeskalácsos kiállító szerepelt, valamennyien
más stílusú, díszítésű és állagú mézest
készített. Ugyanezen kiállítási anyag
április 17-től Biharkeresztesen lesz látható.
S. L.
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Gazdálkodjunk okosabban!
Biztosan másnak is megfordult
már a fejében egy magasabb telefonszámlát kézben tartva, hogy kidobja
a telefont a kukába, vagy kikötteti az
internetet és még sok ehhez hasonló
indulatvezérelt takarékossági ötlet.
Aztán megnyugszunk, és ráeszmélünk, hogy a 21. században élünk, jó,
hogy van telefon és internet, a szoba
fűtve jó, és az elektromos áramhoz is
ragaszkodunk. Nem kell azonban
nagy dolgokról lemondani ahhoz,
hogy spórolni tudjunk. Akár több
ezer forintot is havonta.

Katonáné mézesei
(Fotó: magánarchívum)

A Szociális Szolgáltató Központ
2012 évi intézményi térítési díjai:
Szociális étkeztetés:
– Szolgáltatási önköltség:
– Állami alap:
normatíva kiegészítő:
Normatíva:
Különbözet:

15 198 000 Ft
11 902 400 Ft
860 000 Ft
12 762 400 Ft
– 2 435 600 Ft

Házi segítségnyújtás
– Szolgáltatási önköltség:
– Állami alap :
normatíva kiegészítő :
Normatíva:
Különbözet:

12 985 000 Ft
21 590 400 Ft
5 200 000 Ft
26 890 400 Ft
+ 13 905 400 Ft

Nappali ellátás
– Szolgáltatási önköltség:
– Állami alap:
normatíva kiegészítő:
Normatíva
Különbözet:

6 622 000 Ft
7 086 400 Ft
2 400 000 Ft
9 486 400 Ft
+ 2 864 400 Ft

Intézményi térítési díj
Szociális étkeztetés:
helyben fogyasztás:
kiszállítással:
Házi segítségnyújtás:
Nappali ellátás:

390 Ft+áfa/nap
455 Ft+áfa/nap
0 Ft/nap
0 Ft/nap

Aranylakodalmukat ünnepelték március 10-én Hodosi Mihály és Hodosi
Mihályné Majoros Emma. 50. házassági évfordulójukon köszöntötte őket
két gyermekük házastársaikkal, négy unokájuk, dédunokájuk, rokonaik,
barátaik, szomszédjaik. Az aranylakodalom sztárvendége – stílszerűen –
Postás Józsi volt, s remek hangulatot varázsolt

Az idén télen próbára tettek minket
a mínuszok. Jólesett a meleg. Furcsálltam azokat az ismerőseimet, akik télen
is egy szál pólóban voltak otthon. Nálam a télhez hozzátartozik a meleg pulóver is. Így 24 fok helyett 20-21 is kellemes. Éjszakára, vagy ha elmegyünk
otthonról, tovább csökkenthető ez a hőmérséklet. A víztakarékosság nemcsak
a pénztárcánk miatt fontos. Vigyázzunk
fogyó készleteinkre! Ha átgondoljuk
mosási szokásainkat, maximálisan kihasználjuk a gép kapacitását, nem mindig csak egy programon mosunk (sok
gépen van felező gomb, kevésbé szenynyes ruhához rövidebb program stb.),
nem folyó vízzel mosogatunk, locsolásra esővizet gyűjtünk, akkor nem pocsékolunk és a rezsinket is csökkenthetjük. A „díszkivilágításról” is leszoktam. A lakás legforgalmasabb (nappali)
részében öt fényforrás is található, és
estére valahogy mind égett (máig nem
értem ki kapcsolhatta fel). Rászoktam a
párologtató mécsesekre, amik nem csak
kellemes illatot árasztanak, hanem sejtelmes fénybe borítják a szobát. Energiatakarékos izzóból már szinte minden
méretben, fajtában van választék, és az
áruk is egyre barátságosabb. A kapcsolóval ellátott elosztókat egyetlen mozdulattal kiállíthatjuk a „villanyóratekerő” versenyből. A hűtőgépnek sem
kell a legmagasabb fokon hűtenie
(senki sem szereti a tejet jéggel).
A rezsinket csökkenthetjük azzal is,

ha okosan vásárolunk. Észrevettem,
hogy nem feltétlenül az akciós termékek a legolcsóbbak. Az alsóbb polcok
sok-sok gazdaságos terméket rejtenek és sok bizarr összetételű olcsó élelmiszert is. A csomagár helyett az apró betűs egységárat érdemes nézni. így nem
veszünk pl. olcsó 100-as papír zsebkendőt, amiről csak otthon derül ki,
hogy 80 db van a zacskóban Osztom azt
a véleményt is, hogy éhesen ne menjünk élelmiszerboltba, vagy hogy készítsünk bevásárló listát! Listával akkor
sem csábulunk el, ha az egyébként jól
ismert boltunkat megint átrendezték, és
a polcok közt bolyongunk (valószínű
nem véletlenül).
Sajnos nem mindig kivitelezhető az
autómentes közlekedés, de ha csak lehet, cseréljük le kerékpárra, vagy sétáljunk. Dupla jutalom jár érte! Kevesebbet költünk benzinre, és a közérzetünk
is jobb lesz. Nehéz ma időt találni bármire is, sokan a sportolásra nem tudnak. Napi két kiadós séta, és tettünk valamit az egészségünkért is. S ha útközben még beszélgetőtársunk is akad,
a kapcsolatainkat is ápolhatjuk kicsit.
Reggel, mikor átgondoljuk a napi teendőinket, időbeosztásunkat, hagyjunk
időt a sétára, beszélgetésre, így nem leszünk este idegesek, ha megálltunk valakivel beszélgetni. Viszont kiszellőztettük kicsit a fejünket. s ha már a
mozgásnál tartunk, mindenkinek melegen ajánlom a kocogást vagy a kerékpározást. Egyik sem igényel komoly
felszerelést, vagy sportoló múltat. Lehet társaságban is űzni, nem kötődik edzőhöz, vagy adott napszakhoz, ingyenes, a saját tempónkban végezhetjük, és
ami a legfontosabb, mindezt nem egy
büdös teremben. Örömmel látom, hogy
Nádudvar lakosai egyre többen felfedezték már mindezt.
A legtöbb pénztárcakímélő ötlet
(folytathatnánk még a sort) környezetünket is védi vagy éppen az egészségünket. Érdemes hát elgondolkodni rajtuk, és változtatni. Akár holnaptól!
V. I.

90. életévét töltötte be március 15-én Nyeste Imréné Kiss Rozália. E neves
nap alkalmából köszöntötte őt két gyermeke házastársával, unokáikkal,
rokonaikkal, és a lakosság nevében Kalmár Erzsébet
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A lóerők szerelmese kamionozott is
Gyermekeik nevéből „rakták össze” cégük, a Levien Kft. nevét
arra rászorulók szolgálatára. Volt,
hogy hajnal kettőkor riasztották Pistit, ahonnan éppen csak hazatért, s
négykor már újabb helyre hívták.

Éjjel-nappal, sőt még hétvégén is
hívható az autószerelő Erdős István, aki apósától és egykori cégtársától kapta meg a Helyi Hólabdában való szereplés lehetőségét.

Környezettudatosan
Tősgyökeres nádudvariként itthon
végezte el az általános iskola nyolc
osztályát, majd Püspökladányban a
Petri Pál Szakmunkásképzőben tanulta ki az autószerelő szakmát. S egy
kilenchónapos katonaság után 1997
végén a Nagisz gépműhelyében állt
először munkába, mint szerelő. Majd
2000-ben engedett a 40 tonna és a
400 lóerő csábításának: nemzetközi
és belföldi kamionsofőrnek állt. Ennek hét esztendeje alatt bejárta Magyarországot és az Európai Unió egy
részét. Általában két-három hétig volt
úton, s a sok távollét után már kislánya meg sem ismerte. Ez is inspirálta,
hogy 2007-től apósával, Mesznikov
Sándorral közös vállalkozásba fogjanak. Így tért vissza a szereléshez,
csak annak speciális ágához a mezőgazdasági gépek javításához.
A nagy elhatározás éppen két éve
következett be: 2010. április 8-án feleségével, Erikával megalapították saját cégüket a Levien Kft.-t. Az elején
nehezen fogadták el, az emberek,
hogy új szolgáltató is van a nádudvari
autószerelő piacon. A „jeget” a saját
kocsival rendelkező fiatalok törték
meg, s ők már hozták magukkal a ro-

Az Erdős család

konokat, ismerősöket S azóta már
környező településekről is jönnek
kuncsaftok. (Míg ott voltam, egy óra
alatt ketten is jöttek javíttatni az esti
időpont ellenére – M. L.)
Autószerelő kerestetik
Erdős Istvánék a folyamatos fejlődés és a több lábon állás hívei: diagnosztikai gépet, autószállító trailert és
új centírozó gépet is állítottak a vállalkozásuk szolgálatába. Tavasszal pedig
elkezdik építeni a három beállós mű-

helyt, ahol egy szerelő akna és két
emelős kap helyet.
Ám az élő munkaerőt ezek csak
részben tudják kiváltani, s a megszaporodott munkák miatt szükségük
lenne egy megbízható önállóan dolgozni tudó autószerelő munkatársra,
de eleddig hiába kerestek: hónapok
óta, nem sikerült még megtalálni az
„igazit”.
Az autószerelés, a gumijavítás, a
használt, új és mezőgazdasági gumiabroncs forgalmazás mellett non-stop
telefonos szolgáltatással is állnak az

Amit lehet a kft. keretében is szelektíven gyűjtenek, de már gyermekeiket a 10 éves Vivient és a 3 éves
Leventét is a hulladék szétválogatott
gyűjtésére nevelik. Már a lakásban is
külön válogatják a papírt és a többi
kommunális szemetet. Ezért is nagy
öröm számukra, hogy Nádudvaron
számos helyen állítottak már fel szelektív hulladékgyűjtő szigetet, ahová
ők minden héten több adag üveget
visznek el kvázi családi program keretében. A papírt és a flakonokat a
családban több helyről gyűjtjük be,
amit Vivien visz az iskolába. Jó lenne,
ha mihamarabb begyűrűzne hozzánk
is az a külföldi példa, hogy különböző
színű zsákokba lehet gyűjteni a különféle hulladékot már a háztartásokban is – vélekedik az Erdős család.
(Erdős István a Helyi Hólabdát az
ügyfélből lett barátnak, Demjén Jánosnak, a favágó és fuvarozó vállalkozónak adja tovább. Akiről István
úgy véli, ő az az ember, aki igazán
megdolgozik azért, hogy talpon maradjon.)
Szöveg és fotó: Marján László

FA K A N Á L S T A F É T A
Dobiné Zsiros Mónikához vezetett a
következő Fakanál staféta. A mindig
mosolygós, fiatal anyuka jelenleg
GYES-en van a pici fiával, Áronkával.
Tanulmányait az általános iskola befejezése után a püspökladányi Karacs
Ferenc Gimnáziumban folytatta, környezetvédelmi szakon. Azt követően
technikusi vizsgát tett, és a Nádudvari

Dobiné Zsiros Mónika
pici fiával, Áronkával

Húsvét után is finom
Élelmiszer Kft.-nél helyezkedett el, laboránsként.
Közben megismerkedett élete párjával, Dobi Lajossal, és az ismerkedést
2008-ban házasság követte.
Megszületett első gyermekük,
Áronka, aki most 7 hónapos, vidám, kiegyensúlyozott, nyugodt baba.
Bár az anyukája szerint inkább rá
hasonlít, mert érvényt tud szerezni az
akaratának, ha szükséges, de amíg én
ott voltam, csak a mosoly és a boldogság áradt ebből a gyönyörű pici babából. Mónika minden idejét a kisfia tölti
ki, de ha akad 1-2 szabad órája, szívesen olvas, gobelinezik és takarítgat (saját bevallása szerint rendmániás).
Mónika férje Lali, rendőrként dolgozik Kabán. A pici család meghitten éli
a hétköznapjait, várják a jó időt, hogy
minél több időt tudjanak közösen a szabadban tölteni.
Mónika a húsvét közeledtével egy
olyan ropogtatós receptjét osztja meg
velünk, ami a locsolók vendégvárására
tökéletes. Elárulta, hogy ő ezt mindenképpen el fogja készíteni a tavasz egyik
legfontosabb ünnepén. Nem túl bonyo-

lult az elkészítése sem, ezért szívesen
ajánlja minden nádudvari család figyelmébe.
Íme a recept:
Sajtos perec
Hozzávalók:
1 kg liszt, 4 teáskanál só, 50 dkg
Rama margarin, 40 dkg trappista sajt,
4 tojássárgája + 1 egész tojás, 1 db
330 gr Nádudvari tejföl, 3 ek. rum, 1 dl
tej, 5 dkg élesztő.
Elkészítés:
A liszttel elkeverjük a sót, és a reszelt sajtot, elmorzsoljuk benne a margarint. Közben a langyos tejben felfuttatjuk az élesztőt, utána beleöntjük a
lisztes keverékbe, hozzáadjuk a tojássárgákat, a tejfölt és a rumot. Jól eldolgozzuk a tésztát, míg hólyagos nem
lesz, és letakarva meleg helyen kb.1,5–
2 óráig pihentetjük.
Ha duplájára kelt, kb. 0,5 cm-re kinyújtjuk, és lisztbe mártott perec formával kiszaggatjuk.
Sütőpapírral bélelt tepsibe egymás

Fotók: magánarchívum
mellé helyezzük, az egész tojást felverjük, és a pereceket megkenjük. Ízlés
szerint még reszelt sajttal, vagy szezám
maggal is megszórhatjuk.
Légkeveréses sütőben 5-10, hagyományos sütőben kb.20 perc alatt aranybarnára sütjük.
(Dobiné Zsiros Mónika a fakanalat
Sándor Juditnak adja át.)
Szöveg: Erdei Boros Erika
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Aranyeső a kislányokra
Az Erima Kézilabda Gyermekbajnokság U12-es régió döntőjén vett részt
a Nádudvari Akarat Sportkör lánycsapata március 10-én. Az 1999-es születésűek mezőnyében magabiztosan győzték le mindhárom csoportbeli ellenfelüket: a Jászberényt 18–7-re, a Békéscsabát 15–8-ra, az Orosházát pedig
15–9-re. A már különösebb téttel nem
bíró – hiszen a továbbjutás ekkor már
„zsebben volt” – helyosztón a Debrecentől kaptak ki 20–10-re.
– A régiódöntő előtt a kitűzött célunk
az országos elődöntőbe jutás volt. Ezt teljesítettük döntőbe jutásunkkal, ahol már a
negyedik mérkőzésünkre fáradtan és megelégedve érkeztünk ezért vereséget szenvedtünk a hosszabb kispaddal rendelkező
Debrecentől. Ettől függetlenül gratulálok
a csapatnak, hiszen az ország legjobb 16
csapata közé jutott – értékelt Vida Gergő
edző.
Szintén az Erima bajnokságban, de az
egy korcsoporttal fiatalabbak március 25én szerepeltek az U11-es régiódöntőn
Orosházán.
– Célunk a régiódöntő megnyerése
volt. Ennek ellenére az első mérkőzésünkön enerváltan, mélyen tudásunk alatt
játszva 3 gólos vereséget szenvedtünk a
Debrecentől (Nádudvari Akarat Sportkör–
Debrecen 14–17). A vereség után a lányok
összeszedték magukat és előbb a Törökszentmiklóst 19–2-re győzték le, majd a
mindent eldöntő Orosháza elleni mérkőzésen szenzációsan játszva nagyarányú
26–7-es győzelmet arattak a hazaiak ellen.
Majd következett egy újabb diadal a Békéscsaba ellen (15–10). A körbeveréseknek köszönhetően (Orosháza–Debrecen
15–14) jobb gólarányunkkal sikerült megnyernünk a régió döntőt. Örömteli hír,
hogy a Magyar Kézilabda Szövetség nekünk adta az országos elődöntő rendezési
jogát, amire április 22-én kerül sor a nádudvari sportcsarnokban – osztotta meg ve-

lünk a nagyszerű eredményeket Vida
Gergő.
Nemzetközi kézilabda fesztiválon, a
IV. Kiss Bálint Kézilabda Utánpótlás Kupán vett részt a Kövy Sándor Általános Iskola csapata, Szentesen, március 16–18án. A csoportmérkőzéseken három győzelem (a szerbiai Ada ellen 20–12, Ózd ellen 20–15, míg a romániai Temesvár ellen
18–11) mellett becsúszott egy minimális
vereség a Szegedtől (15–16). A döntőben
viszont nyertek a nádudvariak: Kövy Sándor Általános Iskola–Szeged 17–14
– Az 1999-es korosztályban sikerült kiharcolnunk a döntőbe jutást, ahol revansot
vettünk a csoportmeccsen elszenvedett vereség miatt ellenfelünkön. Igazi csapatként működve győztük le a jó erőkből
álló, „hazai” pályán játszó, szervező Szeged csapatát. A torna legjobb, legtechnikásabb játékosának Bíró Petrát választották. – számolt be az újabb sikerről Vida
Gergő.
A diákolimpiai küzdelmek 3. korcsoportjának megyei döntőjét Nádudvaron
rendezték március 29-én. A házigazda
Kövy Sándor Általános Iskola alakulata
három magabiztos győzelemmel jutott tovább. A balmazújvárosi Kalmár Zoltán
Általános Iskola csapatát 18–13-ra, a debreceni Hunyadi Általános Iskolát 16–12re, míg a hajdúnánási Bocskai Általános
Iskolát 20–10-re múlta felül csapatunk.
Az iskolák közötti bajnokság megyei
döntőjét megnyerve az országos elődöntőbe jutottunk, amit szintén mi rendezhetünk az iskola sportcsarnokában. Gratulálok csapatomnak a márciusi eredményekhez, ennél rosszabb hónapunk soha
ne legyen – örült Vida Gergő.
A sikercsapat tagjai: Bíró Petra, Bonczás Flóra, Csontos Barbara, Egri Anna,
Hajzer Klaudia, Kardos Judit, Katona
Dóra, Nagy Viktória, Nemes Nóra, Sallai
Patrícia, Sallai Réka, Virág Kitti és Zelizi
Fanni.

Az „aranyos” lányok és edzőjük

Kétszer itthon sakkoznak
Március 11-én a 7. fordulóval folytatódtak a NB II. Barcza csoportjának
küzdelmei a fekete-fehér táblák mellett. A Nádudvari Sakk SE–BalkányCellspan SE találkozón a hazaiak 6,5–5,5
arányban jobbnak bizonyultak. Győzött
Deák Sándor, Kun Imre, Zoltán Lajos,
Vass László és Komáromi Tibor. Döntetlenre végzett Mészáros András, Magi Tibor valamint Dudics Zoltán.
Két hétre rá, március 25-én, a 8. fordulóban Mezőkövesd SE vendégeként a
Nádudvari Sakk SE 7–5 arányban alulmaradt. Csapatunkból a teljes pontot

Zoltán Lajos, Vass László, illetve Dudics
Zoltán gyűjtötte be, míg Deák Sándor,
Nagy Tibor, Baranyai Antal és Czina Ferenc fél pontot szerzett.
Sakkozóink nyolc forduló alatt 50
pontot gyűjtve jelenleg a bajnoki tabellán az előkelő hatodik helyet foglalják el
a 12 csapatos mezőnyben.
A 9. fordulóban, április 22-én Nádudvari Sakk SE–Irodanova-Piremon, míg a
10. fordulóban, május 6-án a Nádudvari
Sakk SE–Debreceni Sakkbarátok párharcokat rendezik meg. A mieink tehát
kétszer egymás után is itthon játszanak.
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Gólgazdag meccsekkel kezdtek
Március utolsó napján folytatódott
a felnőtt megyei női kézilabda bajnokság. A Nádudvari Akarat Sportkör csapata hazai pályán fogadta a Balmazújváros gárdáját, s a tavalyi találkozójukhoz képest egyértelműen javult a
nádudvariak játéka, igaz az eredményben (14–43) ez most nem mutatkozott
meg – értékelte az első tavaszi összecsapást Rásó Tibor a sportkör elnöke,
egyben a gárda edzője, aki kiemelte
Nagyné Király Anikó nagyszerű játékát, s hozzátette, hogy a rutinosabb hölgyekhez csatlakozó fiatalok sokat tudtak hozzátenni a csapat játékához.
A mieink góldobói: Gidai Zoltánné 3,
Szkupi Brigitta 3, Csontos Ferencné 2,
Csontos Rita 2, Bonczásné Király Regina 1, Nagy Sándorné 1, Rásó Melinda 1, Szilágyi Edit 1.
A férfiak egy nappal később, április
elsején léptek pályára szintén hazai közönség előtt a megyei bajnokságban, s
a Debreceni Petőfi SE ellen magabiztos, 45–26-os győzelmet arattak. –
A könnyű ellenfél ellen a fiatalok és az
idősebbek is játéklehetőséget kaptak.
Jól sikerült a kezdés – örült a sikernek
a férfiakat is trenírozó Rásó Tibor.
A nádudvari csapat gólszerzői: Kovács
Zsolt 12, ifj. Dudics Tibor 6, Szabó
Gyula 5, Bangó Tamás 4, Fejes Máté 3,
Hodosi Mihály 3, Horváth Imre 3,
Szabó Dániel 3, Csébi Zoltán 2, Minegász Csaba 2, Molnár Tamás 2.

Egy híján 20 góllal nyertek a férfiak
Csapataink következő mérkőzései:
Férfiak
13. forduló, április 21. 18.30, Nádudvar–Polgár
14. forduló, április 28. 18.30, Nádudvar–Amatőr Debr. KK I.
15. forduló, május 5. 17.00, Nádudvar–Hajdúböszörmény
16. forduló, május 13. 16.00, DEAC
Debrecen–Nádudvar
Nők
11. forduló, április 21. 17.00, Nádudvar–Létavértes
12. forduló, április 28. 16.00, Nádudvar–Nagyhegyes
13. forduló, május 5. 14.00, Komádi–Nádudvar
14. forduló, május 12. 10.00, Püspökladány–Nádudvar

Továbbjutás a kupában
Az eredetileg tervezettnél két héttel későbben kezdődtek meg a megyei II. osztályú felnőtt férfi labdarúgó bajnokság
Északi csoportjának küzdelmei a kedvezőtlen időjárás miatt.
Ezért a tavaszi első fordulójának amely a teljes bajnokságot tekintve a tizennegyedik – nádudvari vonatkozású mérkőzését, március 25-én vívták. A mieink
Sárándon vendégszerepeltek – nem sok
sikerrel: a felnőttek és ifjúságiak is egyaránt három gólt kaptak. Sáránd SE– Nádudvari SE-Szertár Sportbolt 3–0 (3–0). Ifi:
3–0.
Március utolsó napján a Hajdúhadház
gárdáját fogadta csapatunk s a nagy szélben egygólos vereséget szenvedett. Nádudvari SE-Szertár Sportbolt– Hajdúhadház 0–1 (0–0). Ifi: 1–2.
Április 4-én Magyar Kupa megyei selejtezőjének 1. fordulójában az eggyel
magasabb osztályban játszó Nagyhegyes
ellen jutottak tovább a mieink, miután 42-re győztek itthon.

A megyében. A megyei első osztályú
csapatbajnokság 10. fordulójában, március 4-én a Nádudvari Sakk SE 2. csapata
a Püspökladányi MÁV SK alakulatát fogadta, s a szomszédvárak találkozóját a
vendégek nyerték 7,5-2,5 arányban. Az
egyetlen győzelmet Czina Ferenc tudhatja magáénak a mieink közül, míg hárman: Baranyai Antal, Dudics Zoltán és
Komáromi Tibor döntetlent értek el.
Elkezdik az ifik is. A napokban elkezdődtek az országos ifjúsági versenyek
is. Diákolimpián a 10 éves lányoknál
Vida Nikolett, a 18 éveseknél Bényei Piroska képviseli iskoláját és városunkat. A
korosztályos egyéni versenyeken a 8 éveseknél Csontos Péter, a 10 éveseknél

Balogh Miklós az általa kiharcolt
büntetőt értékesíti a Nagyhegyes ellen
A soron következő mérkőzések:
18. forduló, április 21., szombat 16.00,
Nádudvar–Nyíracsád
19. forduló, április 28., szombat 16.00,
Vámospércs–Nádudvar
20. forduló, május 5., szombat 16.30,
Nádudvar–Egyek
21. forduló, május 13., vasárnap 16.30,
Hajdúdorog–Nádudvar

Szöveg és fotók: Marján László
Czina Péter, a 16 esztendősöknél pedig
Dudics Zoltán képviseli Nádudvart.
Eredményeikről következő számunkban
olvashatnak.

A megyei első osztályban is szerepelnek
sakkozóink
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2012. április

MOZI
17. kedd, 19 óra
KÉMES HÁRMAS
Színes, szinkronizált
amerikai romantikus vígjáték.
Szereplők: Reese Witherspoon,
Tom Haedy, Chris Pine.
A gyerekkori barátságoknál csak egy
valami erősebb. A szerelem. A tökéletesen kiképzett titkos ügynökök kötelességtudatát csak egy valami írhatja felül:
a barátság. Vagy a szerelem. Két régi jó
cimbora (Tom Hardy és Chris Pine)
megzavarhatatlannak tűnő kapcsolatát
alaposan összezavarja, hogy mindketten
fülig beleesnek egy csajba (Reese Witherspoon).
(16 éven aluliaknak nem ajánlott.)

Tormay jubileumra
Meghitt, családias hangulatú felolvasó estén emlékeztek meg március 21-én az Ady Endre Általános
Művelődési Központ tanácstermében Tormay Cecil írónő halálának
75. évfordulója alkalmából.
Részletek hangoztak el A régi
ház, a Bujdosó könyv és az Ősi küldött című regényeiből. Csodálatosan
játszik a szavakkal, kimerítve a költői kifejezőeszközök tárházát és ez
által mennyi magasztos érzést, biztos mondanivalót közvetített a hallgatók, vagyis olvasók felé.
N. E.

20.péntek, 19 óra
AZ ÖLDÖKLÉS ISTENE
Színes, francia filmvígjáték.
Szereplők: Jodie Foster, Kate Winslet,
Christoph Waltz.
Két tizenegy éves forma srác összeakasztja a bajszát a helyi játszótéren. Az
eredmény: felduzzadt ajkak és törött fogak. Ezután az "áldozat" szülei meghívják a "támadó" szüleit az otthonukba, hogy megbeszéljék a történteket.
(12 éven aluliaknak nem ajánlott.)
24. kedd, 19 óra
PROJECT X –
A BULI ELSZABADUL
Színes, amerikai filmvígjáték.
Szereplők: Thomas Mann, Jonathan
Daniel Brown, Oliver Cooper.

Az Ady Endre ÁMK
áprilisi programjából
Április 25-én, (szerdán) 18 órától
Ozsváth Sándor művelődéstörténész A magyar gondolkodásmód
és a magyar beszéd összefüggései
IV. címmel tart előadást. (Belépés
díjtalan).
Április 27-én, (pénteken) 15:30
órától Anyák napi Játék-Tár Ház.
(Belépés díjtalan).

MEGEMLÉKEZÉS

GERE SÁNDOR
halálának 10. évfordulójára.

Kezdődhet a parti! Három végzős gimnazista elhatározza, hogy megszervezi
a város legnagyobb buliját, és legnagyobb meglepetésükre, tervük valóra
válik.

Egy jó barátért rúgták a labdát!
Egy jó barátra, Petrusz Tiborra
emlékezve rúgta a labdát a nádudvari Kövy Sándor Általános Iskola
sportcsarnokában négy csapat március 16-án, barátok és a család kezdeményezésére, néhány nádudvari és
debreceni vállalkozó támogatásával.
A foci emléktorna rövid megnyitóval
és emlékezéssel kezdődött, melyet szeretnének Petrusz Tibor emlékére évente
megrendezni. Lelkes játékkal, jó hangulatban a családtagok, barátok szeretetével átölelve folyt a torna, ahol min-

denki nyertes volt. Czirbusz István három, a magyar labdarúgó válogatott aláírásával ellátott labdát ajánlott fel, melyet árverésre bocsájtottak és a befolyt
összeget a Nádudvari Sportegyesületnek ajánlották fel. A felajánló is vásárolt egy labdát, amelyet Tibi családjának ajándékozott.
A család köszönetét fejezi ki minden
egyes támogatónak, szervezőnek és
résztvevőnek, akik tiszteletüket tették
Petrusz Tibi emléke előtt.
Szöveg: és fotó: N. E.

1989-ben az ügyeletes központba segélyhívás érkezik Maria Rossitól, aki
megvallja, hogy brutálisan meggyilkolt
három embert. 20 évvel később a lánya,
Isabella szeretné kideríteni az igazságot
azzal kapcsolatban, hogy mi is történt
azon a bizonyos végzetes éjszakán.
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Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk életünk
egyik legszomorúbb napjára.
Felesége, lánya, veje, unokái,
sógora és sógornői
családjaikkal, jó szomszédjai
és ismerősei.

Kedves Olvasóink!
A Nádudvari Hírek következő
száma – terveink szerint – 2012. május 15-én fog megjelenni.
A szerkesztőség

27. péntek, 19 óra
AZ ÖRDÖG BENNED LAKOZIK
Színes, amerikai horror film.
Szereplők: Fernanda Andrade,
Simon Quarteman.

Az emléktorna résztvevői

