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Költözik a hivatal!
2013 januárjától több államigazgatási feladat átkerül a kormányhivatalhoz. A városháza felújítása és bővítése
miatt a „maradó” önkormányzati munkatársak is átköltöznek a kormányablaknak ideiglenesen helyet adó Tolbuhin utcai iskolaépületbe.

Sokan kértek autogramot Szabó Istvántól
Jó hangulatban telt az az est, melyen, a Szabó István életútja Nádudvartól Nádudvarig című könyvet mutatták be november 23-án, a művelődési házban a „Szülőföldünk Nádudvar, Öröksége és Jövője” Alapítvány szervezésében.
– Szabó István élete összeforr a 20.
század történelmével – kezdte gondolatait a kötetet szerkesztő dr. Romsics Ignác akadémikus. Majd a mű megszületésének körülményeit ecsetelte, kezdve
azzal, hogy Pista bácsi ódzkodott attól,
hogy róla könyvet írjanak – igaz, mint
később megtudtuk tőle – ma már nem is
bánja, hogy elkészült.
– Nem gondoltam, hogy ilyen sokan
eljönnek! – emelkedett szólásra telepü-

lésünk Pista bácsija, akinek minden
megszólalását tiszteletteljes taps köszöntötte. Tetszik neki a könyv, s mint
mondta, az összegzés után meglepődött,
hogy ennyi mindennel foglalkozott enynyi idő alatt. Arra a kérdésre, hogy mit
csinálna másképpen, kis gondolkodás
után így felelt: ugyanezt, csak egyes periódusokban bátrabb lennék. A nézőtérről érkező kérdések előtt még szemezgetett munkásságából, amelyet csak
azért nem részletezek, mert a könyv
mindezt hitelesebben tudja visszaadni, s
aki kicsit is érdeklődik Szabó István
iránt, aki csak kicsit is kötődik Nádudvarhoz, az örömmel fogja elolvasni.
A könyvről bővebben lapunk 6. oldalán olvashatnak.
Szöveg és fotó: Marján László

Születésnapi rétes-parti
Ezúttal levéltári szemmel mutatta be
Nádudvart városunk „tinédzser” korba
lépő kulturális alapítványa – sikerrel.
13. születésnapja alkalmából rendezett
A szülőföld hagyatéka címmel kultúrestet
a „Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és
Jövője Alapítvány” a helyi városi könyvtárral és Magyar Nemzeti Levéltár HajdúBihar Megyei Levéltárával közösen november 10-én az Ady Endre Általános
Művelődési Központban. A házigazda
alapítványi elnök, Barna Sándorné először
a város legfrissebb díszpolgárát Kalmár

Erzsébet címzetes főjegyzőt szólította
mikrofonhoz, aki a Nádudvar története levéltári dokumentumokon alapuló kiállítás
bevezetőjeként megemlítette, hogy az önkormányzati törvény ugyan minden önkormányzatnak lehetővé teszi levéltár működtetését, de ezzel nem sokan élnek.
A tárlatot megnyitó két szakember: dr.
Kovács Ilona főlevéltáros és dr. Szálkai
Tamás levéltáros kiemelte, hogy az alapítványvezető és intézményük között jó
(Folytatás a 4. oldalon)

Kalmár Erzsébetet hallgatja a közönség

A helyi okmányiroda idei utolsó
ügyfélfogadási napja december 12. szerda
volt. Azután megkezdődött az iroda áttelepítése. A legközelebbi ügyfélfogadási nap
a jövő év első munkanapja január 2-a,
szerda lesz a Tolbuhin utcai kormányablakban. Ide tartozik jövő évtől még a
gyámhivatal, a szociális területről az alanyi jogon járó közgyógyellátás, az időskorúak járadéka, az ápolási díj és az egészségügyi ellátásra való jogosultság megállapítása szociális rászorultság alapján,
valamint a jegyzői hatáskörbe tartozó
ügyek egy része. Azok az ügyek maradnak

a jegyzőknél, amelyekhez a helyi viszonyok ismerete elengedhetetlen, vagy amelyekben országosan nem egységes szabályozás és helyi mérlegelési lehetőség is
van.
A részben uniós támogatásból megvalósuló városközpont fejlesztési projekt része a polgármesteri hivatal épületének felújítása is. E miatt ideiglenesen a továbbra
is az önkormányzathoz tartozó feladatkörökben dolgozó hivatali munkatársak egy
része is átteszi székhelyét a szemközti
épületbe.
A felújítások idején csupán a polgármester, a jegyző, az ő titkárságaik, valamint az adó- és munkaügyi csoport, valamint az építésügy marad a régi épületben.
Ha valaki bizonytalan, hogy ügyével
hova kell fordulnia, akkor a városháza
1. irodájában, vagyis a portán, a hivatal
munkatársai készséggel adnak felvilágosítást minden kedves érdeklődőnek.

Galambok, nyulak – kinőtték a helyet
Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a nádudvari galambtenyésztők
szervezete által immár ötödik alkalommal megrendezésre került galamb és
díszbaromfi kiállítás. A november 2425-i szemlén 352 szárnyas jószág - ez
közel százzal több, mint tavaly -, és
most először 17 nyúl is bírálatra került.
56 kiállító volt.
A díjátadón Beke Imre polgármester és
Nyikos Lajos a nádudvari Galamb és Kisállattenyésztők Egyesület elnökének köszöntője után átadták a jól megérdemelt
elismeréseket. Ebből a legelőkelőbbnek a
Kiállítás győztes cím számít, amelyet ez
alkalommal Posta János és Szathmári Lajos strasszerjeikért, Szabó Imre és Bodnár
Sándor texánjaikért, Tóth Sándor lengyel
hiúzáért, Majoros László és Hornyák Attila amerikai óriás postásaikért, Tóth Roland egy tyúktarkáért, Székely Sándor két
kingjéért, Majoros János kiskunfélegyházi
keringőjéért, Gál János két törpe cochinjáért, míg Ludman Antal erdélyi kopasznyakújáért vehette át. Ugyanebben az elismerésben részesült Kovács Nina bécsi
kék nyula is.
Ezek mellett a madaraknál osztottak
egyesületi díjakat, tisztelet díjakat és kiváló minősítéseket.
A hatos csoportversenyt Gál János
törpe cochinjai nyerték. Volt két felajánlott díj is. A bucsai Tóth Sándor a legifjabb kiállítónak Kovács Ninának adott át
ajándékot, míg a püspökladányi Fórián
Imre olyan nem egyesületi tagot kívánt jutalmazni, aki sokat tesz a galambászatért;
ezt Szabó József érdemelte ki, aki évről
évre a háttérben munkálkodik, többek között a kiállítási katalógusokat is ő tervezi.
Érdeklődésünkre az egyesület elnöke,
Nyikos Lajos elmondta, hogy büszkék rá,
hogy az egyesületi létszám bővült. Jelenleg - hat fővel bővülve - 28-an vannak és
kettővel növekedve 5 fős lett a kiskorúak

Beke Imre és Nyikos Lajos gratulál
Kovács Ninának, mellette édesapja
csapata a szervezeten belül. Ők név szerint: ifj. Gál János, Gál Tamás, Gál Nikolett, Majoros Balázs és Kovács Nina. Hozzátette még, hogy az idénre beígért
rajzpályázat technikai okokból jövőre fog
megvalósulni.
A főgalambász egy kultúrtörténeti érdekességgel is szolgált: a galamb háziasítása a Közel-Keletről indult, a sumeroktól
ötezer éve a Tigris és az Eufrátesz folyók
által közrefogott termékeny területen, ahol
később létrejött Babilon virágzó birodalma. Tehát egy nagy történelmi hagyományt tartanak életben galambászaink.
Az állatok szakmai bírálói voltak: Béke
György, Sipos Gábor, Rácz Imre, Török
József, Fehér Ferenc és Bede Sándor.
A támogatók: Beke Imre polgármester,
Ady Endre Általános Művelődési Központ, Nádudvar Város Önkormányzata,
Nagisz Zrt., Hage Zrt., Török József bíráló, Pántya József, Apponyi Tibor.
Az egyesület vezetősége köszöni a segítő tagok munkáját.
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Nádudvari Hírek

A képviselő-testület rendkívüli ülést
tartott november 14-én.
Előbb a Kövy Sándor Általános Iskola
komplex fejlesztésére beadandó pályázatról tárgyaltak a képviselők. A pályázat
alapvető célja, hogy az esélyegyenlőség
elvét szem előtt tartva, az alapfokú oktatást végző intézmények infrastruktúrájának fejlesztésén keresztül csökkentse az
oktatás minőségében meglévő területi különbségeket, megteremtse az egészséges,
befogadó oktatási környezet és a hatékony
nevelés infrastrukturális feltételeit. Az
alapvető célok kiegészítéseképpen lehetőség nyílik a konstrukció keretében az intézményhez kapcsolódó konyha fejlesztésére is. Nyertes pályázat esetén az ún.
újiskola I. és II. emeletének, a meglévő
konyhai rész, valamint a sportcsarnok teljes körű energetikai felújítására (homlokzati nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés, szekunder oldali fűtéskorszerűsítés,
elektromos korszerűsítés) kerül sor. Ezen
túlmenően az iskola oktatási részének I. és
II. emeletén a vizesblokkok felújítására,
illetve a tantermek padló burkolására is
sor kerül (a közlekedők padlóburkolására,
az akadálymentesítési projekt keretében
került sor). Felújításra kerülhet a kistornaterem és a sportcsarnok sportpadlója.
Konyhai rekonstrukció keretében a meglévő konyhahelyiségek és az étterem átépítésére és bővítésére kerül sor teljes
technológiai korszerűsítéssel. A projekt
tervezett teljes bekerülési költsége
518 000 000 Ft. A pályázat támogatási intenzitása 100%, sikeres pályázat esetén
önrész nincs.
Az önkormányzat és a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft.
vagyonbiztosításáról a testület úgy döntött, hogy a megbízott alkusz Optimális
Kft. versenyeztetést követő ajánlatát elfogadva, az Aegon Magyarország Zrt.-vel
köt biztosítást. A biztosítás éves díja
1 193 000 Ft. Az új biztosítással a biztosítási összköltség csökkent.
A Sporthorgász Egyesület Nádudvar
1960 Egyesület LEADER-fejlesztéséhez
szükséges hitel kamatát átvállalta az egyesülettől az önkormányzat, tekintettel arra,
hogy a „Nádudvari Horgásztó” felújítása
önkormányzati vagyonon fog megvalósulni, amely az önkormányzat vagyonát
gyarapítja majd.
Elfogadták a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat részére önkéntes tagi

Iskolafejlesztés kilátásban
hozzájárulás megfizetését is. A társulat javaslata szerint a belterület alapján 351 994
Ft-ot kell megfizetni az önkormányzatnak.
Ebből az összegből Nádudvaron fognak
csatornakotrást végezni.
Döntöttek a képviselők az önkormányzat tulajdonában lévő, az üzleti vagyon részét képező ingatlanok értékesítéséről. Az
önkormányzatnak a betervezett kisebb felújításokra és a beadott óvodafejlesztési,
valamint a beadott iskolafejlesztési projekt önerejéhez és előkészítési költségeire
további önerőre van szükség, ezért a testület az üzleti vagyonból jelölt ki vagyontárgyakat értékesítésre, amelyeket felértékeltetést követően fognak megfelelő
ajánlat esetén eladni.
Kiválasztották a ,,Nádudvar település
szennyvízelvezető rendszerének, valamint
szennyvíztisztító telepének fejlesztése”
című pályázathoz kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatokat ellátó szervezetet.
Az ajánlati felhívásra a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatásért – 8 475 000
Ft+áfáért – a Clarbis Kft. vállalta a feladatot. A már nyertes szennyvíz pályázatban erre a költségre van fedezet.
Utolsó napirendi pontként a kommunális kistraktor adaptereinek beszerzésére vonatkozó ajánlati felhívást fogadták el a képviselők. A kistraktor fejlesztésére az önkormányzat pályázaton nyert forrást. Ebből
a forrásból eredményes közbeszerzés esetén
egy zöldség magágy előkészítő talajmaró,
egy szármaradvány-zúzó, egy nagy teljesítményű fűkasza, egy lombgyűjtő berendezés,
egy kézilomb-szívó adapter kerül beszerzésre. Szerződéskötésre a tervek szerint december elején kerülhet sor.
A testület 29-én tartotta novemberi
rendes ülését. Első napirendi pontként a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja Hajdúszoboszlói
Kirendeltség tájékoztatóját hallgatták meg
a képviselők. A város munkavállalási korú
lakossága 5940 fő. A nyilvántartott álláskeresők száma 769 fő. Ez tavalyhoz képest kisebb növekedést mutat. Azonban az
országos átlagot és a kirendeltség átlagát
jelentősen meghaladva összességében
11,92 %-os a munkanélküliség. Ennek a
kezelésére az önkormányzat rendelkezésére álló eszközök nem elegendőek.
A gazdasági növekedés beindulása esetén

MEGKÉRDEZTÜK
Moravetz Laura
November végén, december elején, főleg a mikulás, télapó megérkezésétől
már minden a karácsonyról szól. A boltok, a bevásárló központok, a kirakatok, a középületek, a terek
díszbe öltöztetve várják a karácsonyt, melyekből már árad az ünnep hangulata. Otthon
a családban is beszélgetünk róla már, találgatjuk, ki minek örülne legjobban a fa alatt.
Én magam is évek óta megajándékozom szeretteimet. Anya már lázasan keresgél a receptjei között, hogy milyen karácsonyi menüvel
kedveskedjen szeretteinek, a családnak. Az
örömünnep igazi hangulatát az együtt való készülődés, sütés, főzés, fadíszítés, ajándékok
csomagolása adja, az, hogy együtt vagyunk,
örülünk egymásnak, boldoggá tesszük egymást. Hisz a karácsony a szeretet, a béke ünnepe, melynek középpontjában a család áll.
Az iskolában is folyik a lázas készülődés, mivel hagyomány, hogy a negyedikes évfolyam
adja az ünnepi műsort, mi hatodikosok pedig
szervezésben és a lebonyolításban segítünk.
Az igazi hangulatát az ünnepnek a karácsonyfa adja, de azon is a szaloncukor. Nekem különös szépséget kölcsönöz a fának és
az ajándékdobozoknak. De ezt a szépséget
még fokozza a csúcsdísz, melyet már második éve Lizett tesz fel apu segítségével a fa
csúcsára.

lehetséges az, hogy fokozatosan csökkenjen a munkanélküliek száma. A kirendeltség minden lehetőséggel élve igyekszik segíteni az önkormányzatok által szervezett
közfoglalkoztatásban résztvevők számának
növelését. A testület a tájékoztatót tudomásul vette.
Következőként a Nádudvari Csatornamű
Beruházó Víziközmű Társulás tájékoztatóját ismerték meg a képviselők, mely 2004.
november 24-én alakult meg. A nádudvari
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének I. és
II. ütemében kapott eddig feladatot a társulás. Az I. ütem 2009-ben lezárult, akiknek
túlfizetése volt, azok visszakapták. A hátralékosoktól az önkormányzat hajtotta be a
hátralékot. A II. ütembeli visszafizetések
2011-ben elkezdődtek. A III. ütemben 2787
fő, összesen 1402 db ingatlana csatlakozott
a társuláshoz. A III. ütem kapcsán is a lakossági források bevonása a fő feladata a
társulásnak. A tájékoztatót a képviselők tudomásul vették.
Harmadik napirendi pontként az önkormányzat és intézményei háromnegyed
éves gazdálkodását vitatták meg a képviselők. Eredeti előirányzatként 90 mFt-os
működési és 240 mFt-os felhalmozási hiánnyal fogadta el a költségvetést, jelenlegi
előirányzatként 71 057 mFt a működési és
233 117 mFt a felhalmozási hiány öszszege. Szeptemberben az adóbevételeink
a tervezettől lényegesen jobban alakultak,
amelynek hatására szeptember 30-án likvid hitel nélkül zártuk a háromnegyed
évet. A nagyberuházásra a hitelt megkapta
az önkormányzat és a folyósításhoz szükséges feltételeket is megteremtette. A háromnegyed éves költségvetési bevételi teljesítés:1 487 256 000 Ft; a teljesítés mértéke:47,5%. A helyi adóbevételek az eredetileg tervezettől sokkal kedvezőbben alakultak. A befolyt bevétel összege 206 527
eFt. A többletet a hiány csökkentésére, illetve a pályázatok fedezetére fordította az
önkormányzat. A háromnegyed éves tényleges költségvetési kiadás: 1 358 924 000
Ft, a teljesítés mértéke: 39,8 %.
Negyedik napirendi pontként a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. háromnegyed éves feladatellátását tárgyalta a testület. A kft. a
közszolgáltatások és a szolgáltatási tevékenység terén költséghatékonyan, ered-

2012. december
ményesen látja el feladatait. A testület a
beszámolót elfogadta.
Ötödik napirendi pontként a testület az
önkormányzat 2012. évi költségvetésének
módosítását tárgyalta. A rendelet módosítására a bevételek, támogatások átvezetése végett volt szükség.
Hatodik napirendi pontként a testület a
2013. évi belső ellenőrzési tervet hagyta
jóvá.
Különfélék között a testület tárgyalta a
városközpont funkcióbővítő rehabilitációja kapcsán a megvalósítandó projektelemek megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárásokat. Az Ady téri park
környezetrendezését, Emőd tó környezetrendezését, Jókai utcai sportlétesítmény
kialakítását, Polgármesteri Hivatal bővítése I. ütemét, a városi piac, piactér és
buszállomás rekonstrukcióját, a Kossuth
tér rendezését, a független mérnöki és műszaki ellenőri feladatainak ellátását, a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására
irányuló (PR) feladatok ellátását végző
nyertes ajánlattevőket választotta ki a testület. A szerződések aláírására várhatóan
december közepe körül kerül sor.
Tárgyalták a képviselők a Napfény
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat
kiírását. A Napfény Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetője 2012. november 1-jei
hatállyal nyugdíjba vonult, ezért a képviselő-testület, a jogszabályi előírások
figyelembevételével, határozott időre
(2013. augusztus 1-ig) az intézmény általános helyettesét bízta meg a vezetői feladatok ellátásával. A pályázat lapunk
3. oldalán olvasható.
A testület elfogadta a makkodi, karácsonyfoki és a rendek éri csatornák kotrására
vonatkozó határozatot. A csatornákat 2900
fm hosszan december 31-ig kell kikotorni,
hogy a feliszapolódott csatornák vízszállító
kapacitása megnövekedjen, és a levezetendő
víz ne veszélyeztesse a lakosságot.
December 4-i rendkívüli ülésén a képviselő-testület a John Deere kommunális
kistraktor adaptereinek (zöldségmagágy
készítő,zöldség szármaradvány lezúzó,
fűkasza, fű- és lombgyűjtő berendezés,
stb.) beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a Polyduct
Zrt-t nyilvánította. A beszerzett eszközök
értéke 4 825 000 Ft+áfa.
Dr. Sós Csaba

Mitől lesz karácsonyi hangulatunk?

Szabó Imre
és Szabó Imréné
Már ötven éve együtt,
ötven közösen eltöltött
karácsony, melynek hangulatát a szeretet az öszszetartozás adta. Mindig
ez volt a legfontosabb és
számunkra a mai napig is ez, ez adja meg az
ünnep hangulatát.
Nagy ajándékozás nem volt, a gyermekek
maguk készítettek az ajándékokat, mellyel
megleptek bennünket. Ezek az ajándékok
szolgáltak igazi meglepetésként, mivel soha
sem közösen készítettük vagy vettük őket.
Még van olyan ajándék, amit a mai napig őrzök. Szentestén a közös éneklés után volt az
ajándékok átadása és a fa alatt mindenki talált neki szólót.
A készülődés varázsa, a fenyőfa díszítése,
mely igaz, az évek során változott. Most már
közösen díszítjük, közösen készítjük az ünnepi vacsorát, ebédet. Ezt a szokást eddig sikerült megtartani. Úgy érzem, ahogy telik az
idő, a szeretet, az együttlét magában is ajándék, ennél fontosabb dolog már nem is kell.
Számunkra ez adja a karácsony varázsát,
melyet a hétköznapok sivárságába is becsempészünk. Legalább ezt az ünnepet őrizzük, tartsuk meg, ne engedjük, hogy az
anyagi dolgok határozzák meg a létét. Ez az
ünnep ettől ilyen szép - hosszú-hosszú évek
óta!

Boros Imréné
Nekem mindig a család
volt a legfontosabb, ezen
az örömünnepen mindig
együtt vagyunk. Ezekre
a napokra készülni jó,
mert azt szeretnénk,
hogy mindenki jól érezze
magát. Már a készülődésnek is hangulata
van. Izgalommal tölt el, hogy kit mivel lepjek meg, fog-e majd neki örülni! Ez az ünnep nekem nem a pénzről szól! Igaz teljesen
elvonatkoztatni sajnos nem lehet tőle, mivel
fogyasztói társadalomban élünk, más lett az
értékítéletünk. Én a mai napig jobban örülök
a kreatív, sajátkészítésű ajándéknak, főleg,
ha azt egy gyermek készíti.
A karácsonynak az igazi hangulatát a fenyőfából áradó illat, a meggyújtott gyertya
és csillagszóró fénye, melegsége adja. Ezek
a fények, a csillogás, a színek, az illatoknak
a keveredése, ezek teszik egyedivé, bensőségessé ezt az ünnepet, mert melegséget,
szeretet lop a család szívébe.
Tisztelem az emberek világnézetét, főleg
aki vallásos nézetekben hisz, mert úgy érzem
nekik valamivel több pluszt ad a karácsony,
nekik valamivel több ez a ünnepnap.
Zavar az, hogy az emberek többsége csak
karácsonykor adakozik. Adjunk máskor is, ne
kössük ünnepnaphoz! Természetemből fakadóan én jobban szeretek adni, nekem nagyobb
örömöt, boldogságot ad az, ha adhatok!

Tréki Istvánné
Négy gyermekünk van,
nekünk a karácsony hangulatát ők adják, a belőlük sugárzó szeret, boldogság. A legfontosabb
dolog a szeretet, amit adhatunk egymásnak. A lehetőségeink szűkösek, ezért nagy ajándékozás nem szokott lenni. Közösen megbeszéljük mi az, amire szükség van, és eszerint választjuk az ajándékot. A gyermekek izgalmas készülődése már napokkal karácsony
előtt elkezdődik. Ők maguk is készítenek
egymásnak és nekünk is ajándékot, ezek
szolgálják az igazi meglepetést mindannyiunk számára. Közösen készítjük az ünnepi
ebédet, vacsorát. A sütemények, főleg a mézes összeállításában, sütésében a fiúk is részt
vesznek. A főzésbe még a férjem is besegít,
aki igazán remek szakács. A fenyőfa díszítését is együtt végezzük, mely legfontosabb és
egyik legszebb része az ünnepnapnak. A fenyőből áradó illat, a díszek csillogása és
alatta a kedves, szeretettel átszőtt ajándékok.
Ennél szebb, meghittebb örömünnep nem is
kell! Igaz, hogy egy nagycsaládban adódnak
nehézségek, szűkösebbek a lehetőségek, főleg az anyagiakban, de a nehézségeket megoldjuk és félre tesszük ezen a napon. Élvezzük a békét, megnyugvást, szeretetet, melyet
ez a nap ad mindenkinek!
Szöveg és fotók: N. E.
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„A tekintélyhez biztos tudás kell”
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Nádudvar Város Önkormányzata

Nyugdíjba vonult az óvodások Olgi
nénije, ennek apropóján mégis az oviban beszélgettünk vele munkáról, tanulásról, gyerekekről.

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

– Nyugdíjasként is dolgozik?
– Nehéz elszakadni ilyen hirtelen a
helytől, a gyerektől és a kollégáktól, mert
hát ez egy hirtelen meghozott, ám mégis
átgondolt döntés volt részemről.
– Munka is akad?
– Igen, hiszen igazából a folyó ügyek
átadása is huzamosabb időbe telik. Egyébként is úgy tervezem, hogyha igény van
rá, segítek az utódomnak.
– Már vezető-helyettesként is sokrétű
tevékenységet végzett. Matematika és ének
közösség munkájában is részt vett. Hogy
jön össze e kettő?
– 1982-ben lettem az óvodavezető általános helyettese. Ugyanebben az évben
a körzet területén működő területi matematikai munkaközösségben igyekeztem
fejleszteni szakmai tudásomat. 1983-tól
két éven át a helyi ének munkaközösség
vezetője voltam. Ez alatt látogatott el óvodánkba Forrai Katalin és az általa vezetett
országos ének munkaközösség. Az ő köszöntésükre mutattam be élő gyermekhang és egyszerű gyermektánc-lépésekből
összeállított műsorunkat. Feledhetetlen élményt nyújtott számukra, melyet Forrai
Katalin levélben is megköszönt. Majd az
ő közreműködésével levélben keresett
meg Falvay Károly író, hogy az éppen akkor készülődő „Ritmikus mozgás énekes
játék” című könyv koncepciójának kialakításához járuljak hozzá. Örömmel tettem, s a könyv 1990-es megjelenésekor
egy tiszteletpéldánnyal köszönte meg a

Napfény Óvoda és Bölcsőde

Életút
Böszörményi Lajosné Kovács Olga
1953-ban született Budapesten. Általános iskoláit Nádudvaron végezte. A
hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium kémia-biológia tagozatán érettségizett 1972-ben, és még ebben az évben
kezdett el dolgozni a helyi termelőszövetkezet könyvelési osztályán. A GYES
évei alatt végezte el a hajdúszoboszlói
Közgazdasági Szakközépiskola 2 éves
kiegészítő tagozatát, ahol könyvelői,
tervezői és statisztikusi képesítést szerzett. 1977-től, mint képesítés nélküli
óvónő dolgozott, a nádudvari Napközi
Otthonos Óvodában. 1981-ben szerzett
óvónői diplomát a Hajdúböszörményi
Óvónőképző Intézetben, és még ebben
az évben kapott tagóvoda vezetői kinevezést a IV. sz. óvodában.
1982-ben függetlenített óvodavezető
általános helyettesi kinevezést kapott.
1988-ban munkája elismeréséül a
Művelődési Miniszter dicsérő oklevelét vehette át.
1992-ben pszichológiai komplex
tanfolyamot végzett, kiváló minősítéssel.
2003-ban Kövy-díj kitüntetést kapott a helyi képviselő-testülettől szakmai munkája elismeréséért. 2005-ben
Eötvös-emlékérem bronz fokozatát
adományozta a Pedagógus Szakszervezet érdekképviseleti tevékenységéért.
1993-ban a hajdúböszörményi Óvónőképző Intézet szaktanfolyamán drámajáték vezetői másoddiplomát szerzett.
Ebben az évben bízták meg a nádudvari
Napközi Otthonos Óvodák vezetésével.
2012. október végén, nyugdíjba vonulásakor érdemei elismeréséül Nádudvar
Város Önkormányzata címzetes óvoda
vezetői címet adományozta részére.

pályázatot hirdet

óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

munkámat. A szerzők között az én nevem
is szerepelt.
– A folyamatos képzést mindig szem
előtt tartotta. Látni, hogy kollégáitól is elvárja, hogy felkészültek legyenek.
– 1986-ban részt vettem a Forrai Katalin által vezetett országos ének munkaközösség egyhetes tanácskozásán, és még ez
évben elvégeztem a megyei szervezésű
vezető-előképző tanfolyamot is. Következő tanévben vállalkoztam a 2 éves óvodavezetői komplex tanfolyamra; záró dolgozatomat kiválóra minősítették. Ezeken
kívül is folyamatosan képeztem magam,
mert vallom, hogy csak felkészülten, a
legmodernebb szakmai ismeretekkel lehet
a kollégákat vezetni és az általuk nevelt
gyerekeknek a legjobbat nyújtani. innovatív tevékenységünkben a legjobb döntéseket meghozni. Meggyőződésem, hogy a
szakma biztos ismerete nélkül nincs sem
szakmai, sem vezetői tekintély. A kollégák törekvéseit mindig nagyon fontosnak
tartottam, hiszen csak így számíthattam az
együttműködésükre. A döntéseket közösen hoztuk meg. Mindamellett, hogy önmagamat is folyamatosan fejlesztettem,
fontos feladatnak tartottam a kiegyensúlyozott, jól működő egységes óvodai közösség megtartását és a szakmai fejlődését. Számos kihelyezett továbbképzést
szerveztem, mellyel az a cél vezérelt,
hogy a legújabb szakmai tudást, első kézből, neves előadóktól hallják a kollégák.
Csak néhány előadót említenék: Dr. Páli
Judit pszichológus a Pethő Intézet igazgatója, Gáspár László neveléstörténész a
Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet
igazgatója, az Országos Gordon Intézet
vezetője és helyettese, több főiskola igazgatója és tanárai, akik mind elismeréssel
nyilatkoztak a közösségről és az óvodában
folyó szakmai munkáról. Persze a vezetéshez kell egy céltudatos erős jellem is,
ami bennem - úgy érzem - mindig is megvolt. Ennek a jellemnek tudható be az is,
hogy bár könyvelőként kezdtem a termelőszövetkezetben, de az óvodában tudtam
csak szakmailag, emberileg kiteljesedni.
Nagyon szerettem az óvónői hivatást, a
vezetői munkát, melynek szolgálatába
szegődtem. Soha nem munkaként tekintettem e helyre, hanem egy nagyon nemes
feladatnak, melyet szolgálatnak vallottam.
– Mit tart pályafutása legnagyobb elismerésének?
– 1989-ben a „Fejődésem története”
című pályamunkámmal a megyei pályázati kiíráson első díjat nyertem. Ennek
minden sora szakmai életutamat, fejlődésem állomásait, és az erről tett hitemről,
elkötelezettségemről szól.
– Szeretett vezető lenni?
– Közel 20 évet voltam csoportban,
azaz nap, mint nap a gyerekek közt éltem,
azt nagyon szerettem. Számomra az
törés volt, mikor kineveztek első számú
óvodai vezetőnek, hiszen valamelyest
elszakadtam a gyerekektől. Idővel azon-

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
a vezetői megbízás határozott időre,
öt évre, 2013. augusztus 1. napjától
2018. július 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4181 Nádudvar, Kossuth
u. 8.
A beosztáshoz tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: az óvoda alapító okiratában foglalt feladatok ellátása, az
óvoda és bölcsőde törvényes működtetése, irányítása, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása. A nevelő,
oktató munka fejlesztése, az intézmény hatékony gazdálkodása a rendelkezésre álló költségvetés alapján,
a fenntartóval való együttműködés.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola,
– óvodapedagógus szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent: vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség
ban ennek a feladatnak is megtaláltam a
szépségeit. Nagyobb felelősséget éreztem
a rám bízott közösség és önmagam iránt,
mindazért, hogy mind jobban megfeleljek
a gyermekek igényeinek, a szülők óvodával szembeni elvárásainak.
A 2006/07-es tanévtől uniós pályázat
eredményeként vezettük be a kompetencia
alapú óvodai nevelést, a következő tanévtől pedig az integrációs óvodai fejlesztő
programot. 1997-ben újraindítottuk a bölcsődét és 2002-ben megnyert pályázat segítségével egy csoporttal bővítettük.
– Hogyan hidalta át a gyerekektől való
kényszerű „távolodást”?
– Amit lehet megtettem. Igyekeztem
köztük maradni. Minden évben én vezettem a drámajátékokat, ami fakultatív foglakozásként működött. Mindig a csoportokban ebédeltem, s egyfajta élményként
éltem meg nap, mint nap, amikor a gyere-

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 vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázata nyílt ülésen való tárgyalásához
hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének
időpontja: az intézményvezetői beosztás legkorábban 2013. augusztus
1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Dr. KoroknaiBokor Erzsébet irodavezető nyújt, az
54/529-017-es telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 25.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
címezve. 4181. Nádudvar, Fő út 119.
sz.
A borítékra kérjük ráírni: „Intézményvezetői pályázat”.
kek ebédelni hívtak. Ezeken az ebédeltetéseken segítettem a kollégák munkáját,
figyeltem a gyerekeket, az egymáshoz
való viszonyukat. Sokat lehetett ebből
megtapasztalni.
Az egyik kedves és tanulságos történet
is az egyik kisóvodástól származik. Akkor
még fiatal voltam, s közös csoportunk volt
Sári Györgyné Margóval, aki előttem vezette az óvodát. A gyerek anyukája otthon
faggatta a gyereket, hogy melyik óvó nénit szereti jobban. „Egyformán szeretem
mindegyiket” – felelte a gyerek, aki végül
az okát is kibökte: Margó néni kedves,
Olga néni meg szép. Erre mondta Margó:
„vigyázz Olgikám. mert az enyém maradandó, a tied viszont múlandó”. Ennek tudatában próbáltam én is egész pályám
alatt kedves és értékes lenni gyerekhez,
felnőttekhez egyaránt.
M. L.
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Október 31-én 16.45 óra körüli időben
több helyi lakos a Puskin utcán kölcsönösen bántalmazták egymást, melynek
eredményeként többen 8 napon belül
gyógyuló könnyű sérülést szenvedtek.
A résztvevőket a rendőrség elfogta, s közülük az eseményt kiváltó személyt őrizetbe vette.
November 2-re virradóan ismeretlen
személy az Alkotmány utca egyik lakatlan lakóházának melléképületébe az ajtót
befeszítve bement, majd onnan egy kukát, egy létrát, egy akna fedőlapot és szénát tulajdonított el.
November 10-én 06.00 és 21.00 óra
közötti időben ismeretlen személy a Fő
úton lévő gépállomás kerítéséhez lakattal lezárt kerékpárt eltulajdonította.
November 10-én 23 óra 30 perc körüli
időben egy püspökladányi férfi a Fő utca
235. szám előtti útszakaszon az általa vezetett személygépkocsival úgy vett részt
a közúti közlekedésben, hogy a vezetés
megkezdése előtt szeszesitalt fogyasztott, majd az úttestről lesodródva az útszéli árokba hajtott és egy betonáteresznek ütközött. A baleset következtében a
vezető és utasa megsérült, de a járművet
hátrahagyva a helyszínt elhagyták. A járművezető felkutatásra és előállításra került.
November 13-án 16.00 óra és november 14-én 08.00 óra közötti időben ismeretlen személy a Csillag utca egyik lakatlan lakóházba az ajtót befeszítve bement, majd onnan egy négyméteres gerendát, egy 200-as erővágót, egy lapos
csavarhúzót és egy kombinált fogót tulajdonított el.
November 15-én 12.50 és 12.55 közötti időben egy helyi lakos a Kisszőlőskert utcán előzetes szóváltást követően
belerúgott egy kemecsei lakos személy-

gépkocsijába, melyben anyagi kár keletkezett.
November 20-án 05 óra 30 perc és
06.00 óra közötti időben ismeretlen személy az általa vezetett gépjárművel
a Hajdúszoboszló – Nádudvar közötti
3406-os számú úton lesodorta az útról a
szintén ott, meggypiros elektromos kerékpárral közlekedő nádudvari lakost, aki
ennek következtében a kerékpárja felett
elvesztette az uralmát és lehaladt a menetiránya szerinti jobb útárokba, ahol elesett. A baleset során előreláthatón nyolc
napon belüli könnyű sérüléseket szenvedett, azonban az ismeretlen járművezető
segítségnyújtás nélkül elhajtott.
November 22-én 00.42 óra körüli időben ismeretlen személy a Móricz Zsigmond utca egyik lakóházának hátsó udvari részén felhalmozott gumiabroncsokat felgyújtotta. A tűz átterjedt a lakóépület tetőszerkezetére, melynek következtében a lakóház kiégett és lakhatatlanná vált.
November 23-án 09.00 óra és 09.30
óra közötti időben egy helyi lakos a Fő
utcán lévő Reál Élelmiszer Üzlet előtti
kerékpártárolóban elhelyezett kerékpár
kormányáról eltulajdonított egy szatyrot,
a benne lévő frissen vásárolt zöldségekkel együtt.
Kérem a lakosságot, hogy segítse a
rendőrség munkáját, s amennyiben a
fenti eseményekkel kapcsolatban, az ismeretlen elkövetőkre, járművezetőre vonatkozóan bármilyen információval rendelkezik, értesítse a rendőrséget vagy a
város körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentő adatait zártan kezeljük:
Mészáros László r. tőrm. körzeti megbízott 06 30/382-6578.
Szabó László r. ftőrm. körzeti megbízott.
Nádudvar Rendőrőrs 06 54/480-225
vagy 06 30/382-6614.
Rendőrkapitányság ügyelete 06 52/
558-510 vagy 107, illetve 112 ingyenesen hívható kapcsolási számok
Dr. Gali Sándor r. alezredes
kapitányságvezető

Karácsony szépe

Márton napi menet

A Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Kft. negyedik alkalommal hirdeti meg a „Karácsony Nádudvaron ” környezetszépítő versenyt! A
verseny célja a település ünnepi díszeinek a lakosság és a városi intézmények,
vállalkozások bevonásával történő díszítése, illetve a lakossági szemlélet formálása. A verseny egy kategóriában kerül meghirdetésre: Díszített épület.
A kategóriában az első három nyertest díjazzák. A jelentkezési lapokat 2012.
december 21-én, péntek 12 óráig az
NTVG Kft. irodájába (Petőfi utca 13.),
vagy elektronikusan a majorosgyorgy@
tvg-nadudvar.hu címre kell eljuttatni.
A jelentkezési lap átvehető az irodában
vagy letölthető a www.tvg-nadudvar.hu
honlapról, ahol a részletes kiírást is
megtalálják.

Másodjára indultak idén novemberben lámpás felvonulásra
az iskola diákjai.
Márton püspöknek a szegények
védőszentjének
tiszteletére rendezett séta végén
libazsíros kenyér
várta a résztvevőket. A Boldizsár iskola udvaráról indulva tették meg a gyerekek és kísérőik a
gépállomásig és
vissza az iskoláig tartó mintegy két kmes utat.

Nádudvaron október 31. és november 30. között 9 bűncselekmény történt, 1 ittas vezetés, 1 segítségnyújtás
elmulasztása, 1 garázdaság, 1 csoportos garázdaság, 1 közveszély okozás,
2 lopás és 2 betöréses lopás, melyek az
alábbiak voltak.

Ezüstös mazsorettek
November 24-én Mezőkövesden, az
Országos Mazsorett Fesztiválon az Ady
Endre ÁMK Napsugár csoportja most
lépett a III. korcsoportba ami nehéz
technika elemeket tartalmazott és a lá-

nyok igen szépen szerepeltek elsőre,
ezüst oklevelet hoztak show és pompon kategóriában. A jégvirág csoport is
ezüst oklevélben részesült show kategóriában.

2012. december

Születésnapi rétes-parti
(Folytatás az 1. oldalról)
kapcsolat alakult ki, ennek folyománya ez
a Nádudvar címertörténetéből, anyakönyveiből, 20. század eleji pecsétnyomatokból, dokumentumokból álló, december
10-ig látogatható, 350 évet felölő válogatás.
A folytatásban a Keserű család háromszáz éves történetét és a Kösíjt bemutató
könyvet ajánlotta a vendégek figyelmébe
Varga Ildikó történelemtanár és dr. Kozák
Lajos egyetemi adjunktus. Majd dr. Takácsné Baranyai Etelka kuratóriumi titkár
ismertette az elmúlt egy évben végzett közösségi munkájukat. Színpadra lépett a

Bakator népzenei együttes is. Az estet rétes-parti és táncház zárta.
Naptár 2013
A levéltári dokumentumok között látható volt hatféle egykori nádudvari pecsétnyomat is. Ezeket felhasználva készítettük el lapunk mellékleteként megjelenő
2013. évi naptárunkat.
Egyúttal megragadjuk az alkalmat,
hogy minden kedves olvasónknak áldott
karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog
új esztendőt kívánjuk Nádudvar Város
Önkormányzata és a magunk nevében.
A Szerkesztőség

Mézeskalácsosok Nagyváradon
Nádudvarról Katonáné Kalmár
Terézia népi iparművész mézeskalács
készítő vett részt a partiumi találkozón.
A nagyváradi Ady Endre középiskolában a Pro Familae Alapítvány szervezésében – a Bihar Megyei Tanács és
a Kárpát-medencei Családszervezetek
Szövetségének támogatásával – népi
mesterek mutatták be tudásukat a helyi
gyerekeknek, akik nagy örömmel vetették bele magukat a mézeskalács készítés édes folyamatába. Katonáné Kalmár Terézia beszámolója szerint a november közepén rendezett négynapos
találkozón, volt, hogy naponta három-

Katonáné Kalmár Terézia
segíti az érdeklődőket az alkotásban
száz 6-18 éves diák is megfordult náluk
órás turnusokban. A habbal, maggal díszített mézeskalácsokat kisütés után hazavihették készítőik.

KEDVENC KÖNYVEM
Kádár Ilonát igen sokan ismerik
Nádudvaron apró termete és annál nagyobb szíve miatt. Szeretik, mert mindenkivel kedves, barátságos és közvetlen.
Az olvasást gyermekként mesekönyvekkel kezdte. Az első ajándékba kapott
könyve keresztmamájától egy karácsonyra a „Szép magyar népmesék” volt, de a
szerzőjére már nem emlékszik. Nagyon
boldog volt, hiszen abban az időben nagydolog volt könyvet kapni ajándékként. Benedek Elek meséivel, később a kötelező
olvasmányok olvasásával folytatta és így
ismert meg más írókat is. A legnagyobbak
közül, a két legkedveltebb írója Gárdonyi
Géza és Jókai Mór, kiknek több művét is
olvasta. Nagy kedvence volt Szilvási Lajos, akinek szinte minden megjelent művét ismeri. Még mindig a legkedvesebb
időtöltése, szórakozása az olvasás.
Az utóbbi időben sikerkönyveket
(bestseller) olvas, melyek humoros történetekkel fűszerezett, könnyed olvasmányok, nagyon jól kikapcsolják, és egyben
szórakoztatják is.
Debbie Macamber: Karácsonyi üdvözlet és Szent karácsony éjjel.
Karácsony a család, a szeretet ünnepe,
de erre nemcsak ünnepnapokon, hanem a
hétköznapokban is szükség van. Erről szól
a két regény négy története.
Első történet: Fenyves sétány 7/B.
Hogyan segít életének nagy döntésében Helen nagymama unokájának Ruthnak?
A nagymama életének féltve őrzött titkait tárja fel az ellentmondások közt őrlődő lánynak, aki a karácsonyi ünnepek
előtt látogatja meg az idős hölgyet. Szívügyekben szeretne tanácsot kérni tőle.
A nagymama példájából tanulva az unoka
rájön, hogy érdemes egy kapcsolatért
mindent vállalni.

Második történet: Majd, ha a piros hó
esik.
Mi a fontosabb, a szakmai előmenetelek, sikerek vagy a család?
Erre a történetben szereplő hősnő, Susanna akkor jön rá, amikor húga kislányára két napig vigyázni kell.
A szomszéd férfi, Nate segítségével
birkózik meg a gyermek körüli teendőkkel, de közben érzelmi kötődés alakul ki a
férfival és a kislánnyal is.
Harmadik történet: Szent este Cédrusligeten.
Elcsendesedik az egész város, mindenki a családban a karácsonyi vásárlás
tüzében ég. Szenteste napján, egy gyermeke apját kereső várandós, fiatal lány
száll le a kompról. Olívia és Grace régi
barátnők, akik azonnal befogadják éjszakára a lányt és védőszárnyaik alá veszik.
Mary Jónál megindul a szülés, amikor
mindenki az éjféli misén van.
Negyedik történet: Ezüstcsengettyű.
Mackienzei tizenhárom évesen azt veszi a fejébe, hogy megnősíti apukáját, aki
nemrég vált el. Philip úgy érzi, nem hiányzik nő az életéből. De amikor új házba
költöznek, találkozik a melegszívű Carrievel, aki megingatja elhatározásában. Madam Fredrick a jósnő szerint Carrie még
karácsony előtt találkozik álmai lovagjával.
N. E.
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Új tanév, új versenyeredmények
Egyre nehezebb a szülőknek finanszírozni gyermekük iskolai versenyeit. Mégis sokan teszik próbára tudásukat megyei, országos versenyeken. Megszülettek az idei tanév első
sikerei, melyeket büszkén teszünk
közzé.
Juhász Réka 6.a, Kiss Péter 6.a, Bodnár Norbert 6.d Fejes Iván 6.d osztályos
tanulók a Bolyai Matematika Csapatverseny Hajdú-Bihar Megyei fordulóján II. helyezést értek el. Felkészítő tanáruk Lengyel Lászlóné és Kohári
István. A Sárréti Értelmiségi Roma Fiatalok Egyesülete által rendezett „Ki
tud többet a cigányságról” vetélkedőn
Nagy Edina és Kovács Renáta 7. d, Makula Amanda 6.a és Balogh Fanni 7.c
osztályos tanulók II. helyezést értek el.
Felkészítő tanáraik Lengyelné Biró
Ildikó és Pintérné Baranyai Ildikó tanárnők.
A Bocskai István Gimnázium német
nyelvű országismereti versenyén Hegedüs Krisztina, Apagyi Bence, Varga
Vanda 8.b III. helyen, Böszörményi
Fanni, Jakab Anett 8.b és Erdei Krisztián 8.c IV. helyen végzett. Felkészítő
tanáruk Cziberéné Nagy Katalin. Az
Árpád Vezér Általános Iskola Német
nyelvi versenyén Gali Borbála 5.b,
Szatmári Gergő 6.b III. helyezést, Tóth
Ágnes 5.a, Nagy Viktória 6.b IV. helyezést értek el. A nagyobbak közt Hegedüs Krisztina 8.b, Nemes Nóra 7. b III.
helyen, Varga Vanda 8.b, Szilágyi Zita
7.c VI. helyen végeztek. Hegedüs
Krisztina a Móricz Zsigmond Általános
Iskola német versenyén II. helyezést ért
el. Felkészítő tanáraik Cziberéné Nagy
Katalin és Sztankovics Beáta. A Csapókerti Általános Iskola idegennyelvi szavalóversenyén, német nyelven, Sümegi
Ákos 4.b II. helyen, Szatmári Panna 4.b
III. helyen, Bugán Flóra 5.a III. helyen,Böszörményi Fanni 8.b I. helyen,
Lovas Míra 8.c III. helyen végeztek.
Felkészítőik Cziberéné Nagy Katalin és
Nemes Csaba. Ugyanitt angol nyelven
Lovas Míra 8.c I. helyen, Garai Petra
7.a III. helyen végeztek, Varga Adrienn
7.a pedig különdíjban részesült. Tanáruk Fejesné Csűrös Kinga.
Több nyolcadikos is sikeres alapfokú
nyelvvizsgát tett angol nyelvből. Nagy
Erika 8.a B típusú, Nagy Angéla, Pinczési Viktória, Varga Viktória, Komáromi Tibor 8.a C típusú vizsgát tett. Tanáruk Szabó Imre. Szintén B típusú
nyelvvizsgát tett Lovas Míra és Modrovics Gergő 8.c osztályos tanuló is. Tanáruk Fejesné Csűrös Kinga.
A debreceni Benedek Elek Általános
Iskola többnapos megyei szintű verse-

nyein „taroltak” a nádudvariak. Sümegi
Ákos 4.b osztályos tanuló meseolvasó
versenyen III. helyezést, a helyesíró
versenyen V. helyezést ért el. Tanítója
Baranyai Etelka. Angol nyelvből: 5. évfolyamon: Vida Nikolett 5.c II. hely,
Szathmári Benedek 5.c II. hely, Tóth
Henrietta 5.c IV. hely, Felkészítő tanáruk Fejesné Csűrös Kinga. 6. évfolyamon: Papp Kitti Mária 6.a IV. hely
Vizsnyai Réka 6.a V. hely Felkészítő tanáruk Nagy Lajos. 7. évfolyamon:
Szabó Tímea 7.a I. hely, Varga Adrienn
7.a II. hely, Lamos Alma 7.a III. hely,
Pinczési Anna Réka 7.a IV. hely, Garai
Petra 7.a VI. hely Felkészítő tanáruk
Fejesné Csűrös Kinga. 8. évfolyamon:
Lovas Míra 8.c I. hely, Nagy Angéla
8. a II. hely, Varga Viktória 8. a III. hely,
Komáromi Tibor 8. a IV. hely, Uj Tekla
8.a V. hely. Felkészítő tanáraik Fejesné
Csűrös Kinga és Szabó Imre. Németből
Nagy Viktória 6.b és Hegedüs Krisztina
8.b III. helyezettek lettek. Tanáruk Cziberéné Nagy Katalin.
Ugyanitt matematikából is szép
eredmények születtek. Varga Levente
5.a VI. hely, Bugán Flóra 5.a VI. hely,
Gém Viktória 5.d VI. hely, Kiss Péter
6.a II. hely, Czina Péter 6.b III. hely,
Bodnár Norbert 6.d V. hely, Fejes Iván
6.d VI. hely, Teremi Henrietta 7.c III.
hely, Lovas Roland 7.c IV. hely, Molnár
Dániel 7.c VI. hely, Bartha Zsolt 8.c VI.
hely, Bodnár József Zoltán 8.c VI. hely.
Felkészítő tanáraik Fejesné Csűrös
Kinga, Lengyel Lászlóné, Kohári István, Majoros Jánosné és Varga Ildikó.
A Benedek Napok versmondó versenyén Garai Petra 7.a II. helyezést, Nagy
Edina 7.d III. helyezést, Ludman Fruzsina 7.a V. helyezést ért el. Felkészítő
tanáraik Szabó Imre és Deák-Czibere
Ildikó.
Sportolóink is megkezdték az érmek
gyűjtését. Lajtos Patrik 4.b Gyöngyösön a Magyar Kyokushin Karate Utánpótlás Bajnokságán III. helyezést ért el.
Bodnár József Zoltán 8.c osztályos tanuló a Szeghalomban rendezett Regionális Kyokushin karate könnyű kategóriában I. helyezést, Budapesten a
Knock-Down Utánpótlás Magyar Bajnokságon III. helyezést, míg a Tarjánban megrendezett Nemzetközi XII. J&S
Speed Kupán serdülő fiú Kumite könynyűsúly kategóriájában II. helyezést ért
el. Testvére, Bodnár Norbert 6.d Tarjánban és Szeghalomban Kata kategóriában egyaránt I. helyezést ért el, Tarjánban Kumite kategóriában és a
gyöngyösi utánpótlás bajnokságon is II.
helyezést ért el. Edzőjük Nagy Tibor.
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Ajándékok a gyerekeknek
Még csak a nyáron alakult meg a
Napfény Óvoda és Bölcsőde bölcsődéjében működő Érdekképviseleti Fórum,
de a közelmúltban már tanúbizonyságát
adták aktivitásuknak.
Az odajáró gyerekek szülei megtapasztalták, hogy kevés játék van a csoportban, s a bútorok sem a legkorszerűbbek. Az érdekképviseleti fórum
egyik tagja Egyed-Kun Judit és családjának elhatározásának köszönhetően,
modern öltöző szekrényt kaptak az
apróságok, s az önkormányzat pénzügyi
bizottságának egykori tagságáért járó,
és fel nem vett tiszteletdíjának egy részéből játékokat vásároltak számukra.
A decemberi ünnepek okán, a szűkös
intézményi forrásokat kiegészítendő, a

gyerekek mosolyáért, és a bölcsödében
folyó munka elismeréséül a szülők elhatározták, hogy a Mikulásra és karácsonyra befizetett összegek felét a játék
babakonyha gyarapítására fordítják, ezáltal minden szülő támogatja a nemes
kezdeményezést. A fórum elnöke Balázs Zsolt és családja a bölcsiseket nekik szóló könyvekkel ajándékozták
meg. Benő-Nagy Réka és Egyed-Kun
Judit (és titkos segítőik) kezemunkája
nyomán egy szép falvédő is díszíti a
csoportszobát.
Az intézmény vezetése ezúton is köszöni a szülők önzetlen adakozását. Az
óvoda saját pályázati forrásból egészíti
ki a játékokat a bölcsőde részére.

Nagyon örülnek a falvédőnek és az öltöző szekrénynek is a bölcsődések
(Fotók: Marján László)

Arany és ezüst oklevél
a Kossuth Szövetségtől
A budapesti Kossuth Szövetség pályázatot írt ki ,,A múlt a jövendőnek
tükre" címmel, melyben általános és
középiskolás diákok készíthettek pályamunkát. A nádudvari Kövy Sándor
Általános Iskolából Baranyai Hanna
arany, Böszörményi Fanni, Darányi Renáta, Hegedüs Krisztina és Jakab Anett
ezüst oklevélben részesült. Hanna
,,Kossuth Lajos az emigrációban" címmel készítette el dolgozatát felkészítő
tanára, Tóthné O. Nagy Judit segítségével. Böszörményi Fanni és Hegedüs

Krisztina a Kossuth-kultusz elterjedését
kutatta, míg Darányi Renáta és Jakab
Anett ,,Kossuth, a lázadó diák" címmel
vizsgálta Kövy Sándor és a jogászhallgató, Kossuth Lajos viszonyát. Mind a
négy pályázó diák felkészítő tanára
Ludmanné Papp Ilona. A pályázatok elbírálása után 2012. november 15-én a
Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában adták át a díjakat. Ezt követően a reformkor nagyjainak leszármazottaival találkoztak és beszélgettek
díjazottak.

’56-os szavalóverseny
Az 1956-os forradalom 56. évfordulója tiszteletére megrendezésre került a
városi vers- és prózamondó verseny,
melyet az Ady Endre ÁMK Közművelődési egysége és a Városi Könyvtár
szervezett.
A versenyt támogatta a „Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője”
Alapítvány.
A felnőtt versenyzők között a zsűri
nem állított sorrendet: Czibere Sán-

dorné, Nagy Józsefné, Szőnyi Imréné
vettek részt.
Az alsó tagozatos diákoknál I. Kiss
Mónika 4.b, II. Czina Eszter 4.c, III.
Rácz Janka 2.b, IV. Gulácsi Noémi 2.b,
V. Nagy Lejla 2.b, VI. Baráth Tamás 4.b.
A felsősöknél: I. Szathmári Benedek
5.c, II. Varga Levente 5.a, III. Juhász
Réka 6.a, IV. Nagy Krisztina 5.c, IV.
Czina Péter 6.b, VI. Moravetz Laura
6.a.

A díjazott nádudvari diákok (balról): Jakab Anett, Baranyai Hanna,
Darányi Renáta, Böszörményi Fanni és Hegedüs Krisztina
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Nádudvartól Nádudvarig
Könyv Szabó István életéről
Bestseller lett ez a könyv, legalábbis Nádudvaron. Innen indult és
ide tért vissza Szabó István, úgy,
hogy közben el sem ment. Akik az
adott korban éltek azért kíváncsiak,
a fiatalabbak meg azért, hogy megismerhessék a nagyszüleik, szüleik elbeszéléseiből hallott történeteket, történelmet. Mert történelem ez a
könyv, elmeséli Szabó István életútján keresztül Nádudvar és Magyarország közel hatvan éves történelmét.
Több mint harminc éve a médiából
ismertem a nádudvari Vörös Csillag Tsz
és a TOT elnökének nevét, tevékenységét, amikor pedig Nádudvarra kerültem,
rájöttem, hogy ő mindenki Szabó Pistája, Pista bácsija. Persze megfelelő
tisztelettel említette mindenki a nevét.
Sokszor találkoztunk és találkozunk ma
is, hol a művelődési házban, hol a fürdőben, néha az otthonában. Mindig érdeklődéssel kísérte és kíséri munkámat,
kíváncsi a véleményemre, én pedig
nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy
velem, „mezei halandóval” szóba áll.
Fiam, akinek szintén elvittem a kötetet – hogy agrármérnök és nádudvari
lévén, ismerje csak meg a nagyszülei
által oly sokat emlegetett eseményeket
– beleolvasott a könyvbe, majd azt
mondta, hogy ezt nem lehet csak úgy
olvasni; folyamatosan kell, és nem lehet letenni; idő kell rá.
Nádudvartól Nádudvarig szól ez a
történet, kendőzetlenül beszél Szabó
István a gyökereiről, indulásáról, felfelé
ívelő pályájáról. Nagyságát én abban
látom, hogy mindig hagyatkozott a józan paraszti észre (és itt a régi, jó értelemben értem a parasztot), és felismerve az idők szavát igyekezett mindig
tanultabb, sokszor fiatalabb emberekkel
körülvenni magát. Mondhatjuk azt is,
hogy jó időben volt jó helyen, de folyamatosan felfelé ívelő pályája és a nádudvari tsz felfelé emelkedő csillaga ennél azért többről szól. A paraszti
gazdálkodásban szerzett tapasztalata, az
emberek iránt érzett tisztelete, mérhetetlen munkabírása, egyfajta köteles-

ségtudata mind előrébb vitték pályáját.
De ez a folyamatos emelkedés nem öncélú volt, általa irányított szűkebb közössége, de ezen túl Nádudvar elismertségét és fejlődését is magával
hozta.
Helyenként önkritikusan, helyenként
tépelődve, olykor filozofikusan idézi fel
a múltat a nádudvari Vörös Csillag Tsz
történelmén keresztül; a magyar szocialista gazdaság és politikai élet eseményeit is megismerhetjük a kötetből.
Magánéletéből csak a legfontosabbakat említi, hisz nem is ez képezi a fő
vonulatát az írásnak. Romsics Ignác
nagy feladatra vállalkozott, a felszabadulás utáni évek mezőgazdaságának
emblematikus személyiségét interjúvolta meg, de több ez egyszerű interjúnál. Nádudvar és a magyar mezőgazdaság történetét, fellendülését
Szabó István alakján, mint vezéregyéniségén keresztül mutatja be. Tanulságos olvasmány ez bárki számára. A
nádudvariaknak különösen, hiszen
nagyszüleik, szüleik végig élték (időnként küzdötték) és dolgozták az említett időszakot.
Dr. Sutus Lenke

Hóesésben, de nem szánon jött
Tele puttonnyal érkezett meg a Mikulás december 5-én délelőtt a Százszorszép óvodába. A gyerekek már napok óta várták ezt a pillanatot, énekkel,
verssel köszöntötték a jóságos Mikulást, akinek zsákjában mindenki szá-
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Utószó
A cikkíró, szerkesztő mindig
örül, ha a megjelent írásnak úgymond utóélete van. Múlt havi számunkban megjelent Rózsa Sándorról szóló írásom sokak tetszését
elnyerte, és gondolatébresztővé
vált. A betyárkirály élete, utolsó
évei még most is érdeklődésre tartanak számot.
Kedves gimnazista osztálytársam
Marianna Schmitt Németországból
egy New York Times-ban 1878. december 15-én megjelent cikkre hívta
fel a figyelmemet. A neves újság a
Pall Mall Gazette azon év december
2-i számából vette át az ott megjelent
írást. Hevenyészett fordításban néhány sor a tudósításból:
A „Rablókirály halála”: bejelentették, hogy a szamosújvári börtönben meghalt Rózsa Sándor magyar
rabló, a híres bandita, akit Magyarországon „rablókirályként” ismertek. 1813-ban született Szegedinben
(Szeged) és az apja, sőt nagyapja is
rabló volt. A tettei azonban hamarosan elhomályosították családtagjai
tetteit, félelemmel teli csodálattal tekintettek rá. Vakmerő bátorsága,
amellyel a csendőröket és katonai
csapatokat támadta meg a fő utakon
fényes nappal, a szegények iránti
nagylelkűsége és a nők iránti tisztelete valóságos nemzeti hőssé tette.
Jól kézben tartott és szervezett szegénylegényekből álló bandája sok
szimpatizánst és bűnpártolót talált a
parasztság körében. Szól aztán a tudósítás gaztetteiről, ítéleteiről, amnesztiájáról, félegyházi vonatrablásról és végül utolsó Szamosújváron
töltött börtön éveiről és halála időpontjáról.
A cikk másik hozzászólója dr.
Hajdú Tamás ügyész Egerből, aki néhány pontatlanságra hívta fel figyelmemet.
1. A szegedi börtönt azon időben
még nem hívták Csillagnak. Ez valóban elkerülte a figyelmemet.

2. Rózsa Sándor koponyáját elsősorban nem az azonosítás miatt küldték Bécsbe és Pestre, hanem, hogy a
neves kórboncnok professzor dr.
Lenhossék József tanulmányozhassa.
Mindenkit nagyon érdekelt ugyanis –
amint én is írtam –, hogyan rendelkezhetett egy analfabéta akkora intelligenciával, hogy 200-300 rablót
irányítani tudott (legalábbis sokáig),
és azok minden parancsát végrehajtották.
Forrásom Kolozsi Gergely István
és idős erdélyi emberek inkább a hatalom mindenhatóságát helyezték
előtérbe, és elképzelhetetlennek tartották, hogy „csak” tudományos célból választották el a testet a koponyától.
3. Rózsa Sándor koponyatető
csontjának egy darabja most is látható Budapesten a Rendőrség-történeti Múzeumban (régi nevén Bűnügyi Múzeum).
Bár magam is jártam jó harminc
éve a Bűnügyi Múzeumban (amikor
csak bizonyos foglalkozásúak és csak
csoportosan látogathattak oda) erre
a kiállított csont darabra már nem
emlékeztem.
Köszönöm mindkét hozzászólást
és az ezek után érkező észrevételeket,
megjegyzéseket már nem lapunk hasábjain, hanem személyesen fogom
megtenni.
Zárszóként megjegyzem, hogy
Rózsa Sándorhoz véres és vakmerő
tettek fűződtek, a híres 1848-as szabadcsapatát fegyelmezetlenség miatt
hat hét után feloszlatták. Mégis egy
idealizált kép is élt róla (pl. minden
reggel imádkozott és sosem káromkodott, a szegények segítője volt –
bár erre meg azt mondták, hogy tőlük nem volt mit rabolni), balladák,
mondák, dalok őrzik emlékét. Móricz és Krúdy is megörökítette alakját és híre határainkon túlra is eljutott.
S. L.

Mikulás a tanodában is

mára ott lapult az ajándékcsomag. Mivel ma minden gyermek jól viselkedett,
ezért Mikulás megígérte, hogy este
még egyszer ellátogat a mindenkihez,
csak a tiszta cipőjüket tegyék ki az ablakba!

Az óvodások nagyon örültek
a Mikulás ajándékának
(Fotó: N. E.)

A Nádudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Magyarországi Összefogás
Roma Rom Szervezet az utóbbi által működtetett Gólya Roma Tanodában közös
Mikulás ünnepség keretében ajándékozta meg a tanoda diákjait és több
halmozottan hátrányos helyzetű kisgyermeket december 6-án
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Sosem mások ellen, a céljaiért dolgozik
Családi csapatban rúgja a labdát Kiss Attila – szenvedélye a foci
Megbíznak egymásban, ez a munkakapcsolatuk alapja.

Köszöni Molnár Istvánnak,
hogy rágondolt a Hólabda-alany
kiválasztáskor. Egyébként nem
egy szereplős fajta, de egykori üzlettársa miatt szívesen tett kivételt.
Visszahúzódó természete abban
is megnyilvánul, hogy leginkább
boldog családi körben, feleségével
és két gyermekével: a négyéves, vagány kisfiúval, Attilával és a május
27-én született édes kislánnyal, Lénával szereti tölteni azt a kevés szabadidőt, amely a kereskedőség mellett jut neki. Zárkózottságának okát
gyerekkorának legnagyobb tragédiájában látja: kilencéves volt, mikor elhunyt édesapja. Anyukája a
négy fiúgyermekkel egyedül maradt. Sajnos, azóta másik szülejét is
elvesztette: öt éve édesanyja is
meghalt.
A kereskedői pályán Bonczás Tibor indította el, akinek máig hálás,
hogy bizodalma volt benne és Molnár Istvánban, ugyanis lehetőséget
biztosított számára, hogy alig pár
hónap közös munka után kiadta nekik üzemeltetésre a Tolbuhin utcai
italboltot. Majd meg is vásárolták
az üzletet tőle. A sikeres hat és fél
év után Attila mégis úgy döntött,
hogy valami mást is kipróbál. Jelentkezett egy Penny Marketes hirdetésre, amelyben regionális vezetőket kerestek. Több száz jelentkezőből háromkörös „rosta” után

Kis- és nagypályán is

Kiss Attila életében a családja mellett, a munkája és a foci tölt be
fontos szerepet

bekerült a legjobb húszba. Előbb a
cég debreceni üzletében kezdte a
gyakornoki időt pénztárosként,
majd Kisvárdán boltvezetői feladatot kapott. Jó teljesítményének köszönhetően az országban másodikként kapott volna saját régiót, de ezt
már nem vállalta. Hogy miért? Úgy
döntött, önállósodik, ebben egy
debreceni ismerőse segítette. Így
nyitotta meg az első Háziasszonyok
Boltját a malom melletti üzlethelyiségben. Ezt követte két füzesgyarmati és egy nyíracsádi üzletnyitás.
Majd ötödikként az akkor eladó,
egykori fakilincsest 2009 februárja

óta üzemelteti, igaz csak bérlőként,
a tulajdonjogot más szerezte meg.
Szűk két év alatt alakította ki ötboltos üzlethálózatát, meg egy italdiszkontot az acsádi egysége mellett. Többet nem is tervez, mert azt
már nem lehetne jelenlegi struktúrában üzemeltetni. A vállalkozását
mindig a saját céljai, gondolatai
szerint építgeti, sohasem gondolt
arra, hogy valaki, vagy valakik ellen hozzon meg döntéseket. A munkatársaihoz – tizenheten vannak – is
igyekszik lojális lenni, ezt az is
megerősíti, hogy nem nagyon cserélődnek nála az alkalmazottak.

Családja és munkája mellett fontos szerepet tölt be a futball Kiss
Attila életében. Annak idején Szilágyi János csábította focizni a kispályás bajnokságban vitézkedő Lico
FC gárdájába. Majd három fivérével és barátaikkal megalapították a
Sereghajtók csapatát, amely később
átkeresztelődött Molnár és Kiss
FC-re. Majd egy kis szünet következett a játékban, s tavaly már újra
pályára léptek Retro FC néven; az
idei téli bajnokság első fordulójában pedig tetszetős játékkal párosuló győzelemmel indítottak. Nagypályán is szerepelt egykor, sőt idén
László öccsével vissza is tértek a
gyepre. Egykoron pedig a gyerekcsapatok edzéseit is segítette. A
focit nézni is szereti. Kedvenc
együttese nincs, de a meccsek előtt
mindig eldönti, kinek szurkol.
A jótékonykodás sem idegen
tőle. Tőle még senki nem távozott
üres kézzel, ha jó célt támogató
ügyben kopogtatott nála
(Kiss Attila a Helyi Hólabdában
való szereplés jogát az Angyalkert
Gyermekház és Családi napközi
óvónőinek adja át, mivel az ő fia is
oda járt, s csak jókat tud róluk
mondani.)
M. L.

FA K A N Á L S T A F É T A
Csontos Ferencné Oti, anyósától
vette át a fakanalat, és ez szinte szó
szerint értendő, hiszen a központi
óvodában 2000-ben őt váltotta vezető szakácsnői poszton.
Oti nem csak munkahelyén, otthon
is sokat dolgozik a konyhában. Hétvégente, főleg vasárnap a főzés egész
napos program számára, amelybe a
családtagok is besegítenek, ki-ki a
maga módján. Kisebbik lánya, Rita
szeret süteményeket készíteni, s ha

Karácsonyi menüsor
kiszorul az otthoni tűzhelytől, nagypapája konyhájában alkot. Nagyobbik
gyermeke, Réka az egészséges étrend
híve, tehát a különleges, vegetáriánus
ételek világa sem idegen tőle. A családfő pedig a hagyományos magyar
ételeket kedveli. Így nem csoda, ha
ilyenkor reggeltől estig „üzemel” a
konyha.
A most bemutatandó menüsor
férje édesanyjától maradt örökül a
családban. A karácsony háromnapos
ünnepén a szentesti vacsora halászléből és sültekből áll össze. 25-én tradicionálisan bárányragu leves és háromtöltelékes, fonott, karácsonyi kalács kerül az asztalra. 26-án a „kötelező” leves tyúkhúsleves, főételként
pedig rácponty dukál.
Részletesebben most az első napi
bárányragu és a kalács elkészítését
mutatjuk be.

A raguleves alapja bárányhús, de
választhatunk másféle húst is, például
marhát, birkát. Négy főre 40 dkg húst
nagy kockára vágunk, és ebből pörköltet készítünk. Egy nagy szál sárgarépát és petrezselymet hosszára vágunk, kb. 60 dkg gombát lapokra
sallangolunk. 10 dkg vajon a zöldségeket megpirítjuk, majd a pörkölttel
összekeverjük, és 1,5 liter vízzel felengedjük. 1 evőkanál liszttel és 3 dl
tejszínnel habarást készítünk, ezzel
besűrítjük a levest. Petrezselyemzöld
és majoránna a fűszere.
A karácsonyi kalács tésztáját 70
dkg lisztből, 5 dkg élesztőből, fél liter tejből, 6 dkg cukorból, diónyi zsírból és 3 tojás sárgájából készítjük pici
sóval. A tésztából hat cipót csinálunk.
Keleszteni nem kell! A cipókat tepsi
nagyságúra nyújtjuk, s megkenjük
töltelékkel. A fonott kalács mind-

egyik ága más ízzel van töltve: az
egyik cukrozott mákkal, a másik cukros dióval, míg a harmadik tejes gesztenyekrémmel. A kinyújtott tésztákat
megkenjük töltelékkel és felcsavarjuk, mint a bejglit. Ezután hármasával
összefonjuk a kis rudakat kaláccsá.
A két készre font kalácsot kizsírozott
aljú tepsibe fektetjük, s kb. félórát kelesztjük. Ha megkelt kevés cukros tejjel megkenjük, s készre sütjük.
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Nehéz partikon túl
A sakk nemzeti bajnokság második vonalában, a Barcza csoportban szereplő
Nádudvari Sakk SE a 4. fordulóban, 8–4
arányban alul maradt a vendég Edelény
ellenében. A csapatból Deák Sándor és
Dudics Zoltán 1–1 pontot, míg Mészáros
András, Magi Tibor, Molnár Tibor és Deákné Baranyai Anikó fél-fél pontot gyűjtött.
A december 2-i, 5. fordulóban sem sikerült a bravúr a mieinknek: Hajdúböszörményi SE–Nádudvari Sakk SE 9– 3.
A vendég nádudvariaktól egyedül Antós
Zoltán tudott győzni, fél egységgel gyarapította a csapatpontokat Deák Sándor,
Kun Imre, Molnár Tibor és Dudics Zoltán.

A Debreceni Betű SE visszalépett az
eredetileg 12 csapatos mezőnyből. Így
Nádudvar öt kör után 20,5 pontjával a tizedik a tabellán. A következő forduló már
jövőre lesz: január 27-én ülnek újra asztalhoz a csapatok.
A Nádudvari Sakk SE második csapata,
amely elsősorban a fiatalok tapasztalatszerzését szolgálja, a megyei bajnokságban szerepel. November 25-én, a 4. fordulóban, a Debreceni Sakkbarátok Klubja
negyedik csapatát fogadták és 6,5–3,5
arányban győztek is. Itt Pinczés Gyula,
Molnár Tibor, Dudics Zoltán, Lovas Péter,
Bényei, Piroska és Kiss Péter győzött, míg
Csontos Péter döntetlent ért el.

2012. december

Mozogj velem az egészségedért!
Ezzel a szlogennel hirdette meg Örvendiné Edit december elsejei ingyenes
aerobik óráját.
– A mozgás legyen része életünknek,
mivel fontos szerepet játszik egészségünk
megőrzésében – állítja Edit, aki nem csak
beszél erről, hanem lelkesen tesz is érte.
Nos: hívó szavai eljutottak december
elsején több mint félszáz emberhez, akik
éltek a lehetőséggel és együtt mozogtak
egy órán át a sportcsarnokban az egészségükért.
– Úgy vélem, kezdetnek nem is volt
rossz, s remélem a következőn még többen lesznek. Minden hónap első hétvégéjén szeretném egyéni és családi programok részévé tenni ezt az eseményt.
A következő 2013. január 5-én lesz. Jó
lenne, ha minél többen eljönnének, és akinek lehetősége van, rá támogatná és
szponzorálná ügyünket, hogy egy-egy
vendég meghívásával még színvonalasabbá tehessem ezt a rendezvényt.
A torna végén elismerő szavakkal köszönték meg a résztvevők, hogy kellemesen elfáradtak és jóleső módon együtt mozoghattak!
– A napi mozgás igen fontos része testünk fiatalon tartásának. A rendszeres futás például legalább négy évvel hosszab-

bítja meg az életet, még egy gyors 30 perces gyaloglás is minden nap, csökkenti
a szívproblémák kialakulásának esélyét.
A mozgás jó a szervezetünknek, jól működik a keringésünk, erősítjük a szívünket, érrendszerünket, ezáltal megakadályozzuk a koleszterin lerakodását az érfalakra, jó a légcserénk, átszellőzik a tüdőnk, jobb lesz az anyagcserénk és agyműködésünk is. Az izmaink, ízületeink
mozgása nem szűkül be, csökken a csontritkulás kockázata, rugalmasabbak maradnak csontjaink. Testünk-lelkünk harmóniáját teremti meg! Zenére történő mozgás
által ellazulunk, ledobjuk magunkról a
napi stresszt! – ecsetelte a fitnesz oktató.
– Jó hangulatban, jó közösségben heti
öt alkalommal lehet mozogni, tornázni az
Edit Fitnesz Stúdióban. Mindenki csak
annyit mozogjon, amennyit bír! Egyéni
megítélés, ha elfárad, abba lehet hagyni és
pihenés után ismét folytatni, erre kérem
mindig a résztvevőket. Korhatár nélküli
csak a betegség szab határt a mozgásnak.
Szeretnék minél több embert egyszerre
megmozgatni, hogy együtt élvezhessük a
mozgás adta örömöt és ráébresszem az
embereket, hogy az egészségünkért ennyit
meg kell tenni! – osztotta meg tanácsait
Edit.
N. E.

A megyei bajnokságban a fiataloké a terep. Balról: Komáromi Tibor,
Dudics Zoltán, Lovas Péter

Barátság kupák Nádudvaron
Barátság kupa utánpótlás fiú kézilabdatorna két különböző korosztályban lett
megrendezve a sportcsarnokban.
November 17-én, a 2002. január 1-jén,
és az után született kisfiúk részére. Itt
Nádudvar mellett Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló és Balmazújváros csapatai
léptek pályára. Hivatalos játékvezetés
mellett, kétszer 20 perces játékidő alatt,
mérték össze a csapatok tudásukat.
A végső sorrend: 1. Hajdúböszörmény, 2.
Nádudvar, 3. Balmazújváros, 4. Hajdúszoboszló.
A helyezések kihirdetése mellett, három különdíj is átadásra került. Ebből az
egyik, a Legjobb kapus cím hazai játékost,
Nemes Levente Lajost illette.
Egy hétre rá, november 25-én az egy
évvel idősebbek csaptak össze. Itt első he-

lyen Balmazújváros gárdája végzett megelőzve Debrecent, Nádudvart és Hajdúszoboszlót.
– Mindkét korcsoportban fiaink küzdeni akarásból kitűnőre vizsgáztak – értékelte a tornák tapasztalatait Kiss Zsolt
edző. – Az U11-korosztályban játékosunk,
Varga Levente egy hajszállal maradt le a
gólkirályi címről – tette hozzá a tréner.
A rendezvény célja a gyermekek egészséges, sportos életmódra nevelése, a versenyzési lehetőségek kiszélesítése, valamint
a kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés volt.
Az események létrejöttét támogatta az
Agro-Farm 97 Kft., az Eu-Ferr Kft., Nemesné Nagy Éva, a Sajt-Kalmár Kft., a
Fiúk Szülői Közössége, a Nádudvari Akarat SK, a Kövy Sándor Általános Iskola,
és mások.

Az első ingyenes foglalkozás sikeres volt

Aerobik versenyeredmények

Az ezüstérmes U10-es nádudvari csapat november 17-én (Fotó: Marján László)

2012. november 11-én rendezték meg
Budapesten az aerobikosok Mozgásfesztiválját, ahol a legkisebbek, Rácz Lorina
1.c, Mónus Ditta 1.c, Deák Mirjam 1.c
osztályos tanulók II. helyezettek lettek.
Míg a másik korcsoportban Burkovics
Kata Virág 2.c, Székely Boglárka 2.a, Gábor Rea 5.c, Nagy Krisztina 5.c, Kiss Melinda 5.c osztályos tanulók I. helyezést értek el, két kategóriában is. A Debrecenben
megrendezett Magyar Kupa III. IV. fordulóján step kategóriában III., challange
kategóriában VIII. helyen végzett csapat
tagjai: Székely Gabriella 5. a, Minegász

Kitti 5.c, Rácz Amarilla 5.c osztály.
A Budapesten megrendezett Magyar
Kupa döntőn kisebb korcsoportos lányok
step kategóriában II., challange kategóriában V. helyen végeztek. A csapat tagjai:
Székely Gabriella 5.a, Minegász Kitti 5.c,
Rácz Amarilla 5.c. Ugyanezen a versenyen a nagyobb korcsoportos lányok step
kategóriában V., challange kategóriában
IV. helyen végeztek. A csapat tagjai: Barát Petra 5.a, Varga Nóra 6.d, Pinczési
Anna Réka 7.a, Boldizsár Niké 7.b, Kiss
Viktória 8. a osztályos tanulók. Edzőjük
Örvendi Sándorné.

Egészségprogram a NAGISZ és HAGE Zrt.-nél
Munkahelyed aktívan tesz az egészségedért! Élj a lehetőséggel!
Ezzel a felhívással fordult a két nagy
cég vezetése a dolgozóihoz és hónapokon
át tartó programsorozattal próbálja egészségesebb életmódra biztatni a résztvevőket. Több hónapos előkészítés és konzultáció előzte meg az Új Széchenyi Tervben
szereplő TÁMOP támogatás pályázatának

beadását. A sok program közül üzemorvosi javaslatra kerültek különböző típusúak a pályázatba. Mindkét cég sikeres
volt, mert a NAGISZ Zrt. 9 621 561, a
HAGE Zrt. 9 632 201 Ft-ot nyert az
„Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogramok a NAGISZ Zrt.-nél,
ill. HAGE Zrt.-nél” című pályázaton,
mely 100%-os támogatottságú. Szerepel-

nek közös programok, mint előadások,
plakátkiállítás munkahelyekre kihelyezve,
labdarúgó és asztalitenisz bajnokság, biciklitúra és buszos kirándulás. Eddig igen
nagy sikere volt a nem invazív állapotfelméréseknek (talpnyomás, alternatív allergia, mozgásszervi, anyajegy, stressz, testtömeg), diétás és lelki tanácsadásnak.
Ételkészítési bemutatón gyakorlati fogá-

sokat sajátíthattak el az érdeklődők, és
relaxációs technikákat is tanulhattak.
A szervező team elégedett lehet, mert eddig igen nagy érdeklődés kíséri a programokat. Reméljük ez a későbbiek során is
így marad, és a pályázat végén örömmel
számolhatunk be a nagyszámú érdeklődőről és résztvevőről.
Dr. Sutus Lenke, üzemorvos
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Veretlenek az ifik a bajnokságban

Téli pihenőn kézilabdázóink
Mind a női mind a férfi csapatunk
befejezte az idei bajnoki küzdelmeket. A szezon felében kérdeztük a
Nádudvari Akarat Sportkör elnökét,
s egyben a csapatok edzőjét, Rásó Tibort az őszi szereplésről.
– A megyei bajnokságban játszó nők
az idény utolsó fordulójában szerezték
meg az első győzelmüket, de ez nem
zavarja őket, hiszen ők évekkel ezelőtt
azért álltak össze, hogy mozoghassanak, játszhassanak. Nincs rajtuk eredménykényszer, a játék öröméért lépnek
pályára, ami dicséretes hozzáállás.
Ugyanakkor játékban folyamatosan fejlődnek, már sok ellenféllel szemben játszanak szoros találkozókat. Némi gondot az jelenthet a későbbiekben, hogy a
rutinosabb hölgyek között elég sokan
lesérültek az elmúlt hónapokban, de reméljük, mindannyian visszatérhetnek a
pályára tavasszal.
– Az NB II. Észak-keleti csoportjába
idén feljutó férfiak derekasan helyt álltak idáig. A bajnokság kezdete előtt elégedett lettem volna a megszerzett tíz
ponttal, ami gyakorlatilag a hazai mérkőzések megnyerését jelentette volna.
A tíz pontot végül is elértük, de a mérkőzéseket látva, néhány pontot még begyűjthettünk volna. Egyébként bejött az
a korábban említett tézis, hogy nagyon
kiegyensúlyozott a mezőny, amit mi
sem jelez jobban, mint hogy csupán
3 pontra vagyunk a dobogótól, de a kiesési zónától is csak 4 pont választ el
minket. Juniorjaink nagy gólkülönbségű győzelemmel zárták a szezont.
A korábbi fordulókban azonban eléggé
döcögött a szekér. Jó képességű játékosok alkotják a gárdát, reméljük tavaszszal előrébb léphetünk velük is.

A „gólzsákok”
A nőknél Nagy Sándorné és Csontos
Rita vezeti a házi góllövő listát 24–24
találattal; 6, illetve 9 mérkőzésen pályára lépve. A férfiaknál a hetesek zömét is értékesítő Kovács Zsolt 11 mecscsen szerzett 80 gólja a teljes mezőny
hatodik legeredményesebb játékosává
tette. A junioroknál is előkelő helyen
állnak a nádudvari mesterlövészek:
Bangó Tamás 85, míg Szabó Gyula 82
gólja a rangsor 4. és 5. helyére repítette
őket - mindketten 11 találkozón szerepeltek.
A nők legközelebbi bajnokija 2013.
március 24-én lesz. A férfiak NB II-es
küzdelmei 2013. február 24-én folytatódnak.
Eredményeink, férfi NB II.:
Nádudvari Akarat SK–Bőcs 39–30
(19–15). Góldobóink: Kovács Zsolt 14,
Nagy Ádám 7, Fülöp Gábor 5, Hodosi
Mihály 3, Horváth Imre 3, Csébi Zoltán
2, ifj. Rásó Tibor 2, Szabó Gyula 2,
Bangó Tamás. Junior: 42–20 (17–11).
Góldobóink: Bangó Tamás 14, Szabó
Gyula 6, Király György Richárd 4,
Szabó Dániel 4, Bordán András Erik 3,
ifj. Dudics Tibor 3, Fejes Máté 3, Király
Norbert 4, Kiss Martin.
Debreceni EAC–Nádudvari Akarat
SK 31–29 (17–16). Góldobóink: Kovács Zsolt 9, ifj. Rásó Tibor 9, Minegász Csaba 4, Csébi Zoltán 3, Horváth
Imre 2, Fülöp Gábor, Molnár Tamás.
Junior: 42–29 (21–16). Góldobóink:
Szabó Gyula 8, Bangó Tamás 5, Király
György Richárd 5, Varga István 4, Bordán András Erik 2, ifj. Dudics Tibor 2,
Fejes Máté 2, Szabó Dániel.
Nádudvari Akarat SK–Kisvárda 26–
31 (14–17). Góldobóink: Csébi Dávid
8, Kovács Zsolt 5, Horváth Imre 4, ifj.
Rásó Tibor 3, Csébi Zoltán 2, Minegász
Csaba 2, Molnár Tamás, Bangó Tamás.
Junior: 38–25 (17–11). Góldobóink:
Bangó Tamás 10, Király György Richárd 8, ifj. Dudics Tibor 4, Szabó Dániel 4, Szabó Gyula 4, Király Norbert 3,
Varga István 3, Bordán András Erik 2.
A három tabellát alább láthatják.
A férfi felnőttbajnokság állása

A juniorok 13 góllal győztek Kisvárda
ellen. Képünkön ifj. Dudics Tibor és
Szabó Gyula védekezik eredményesen;
a háttérben Bangó Tamás figyeli az
,,eseményeket"
A férfi juniorbajnokság állása
1. Debreceni EAC 11
2. Hajdúszoboszló 11
3. Tiszavasvári 11
4. Demecser
11
5. Bőcs KSC
11
6. Berettyó MSE 11
7. VKK Nyírbátor 11
8. Mátészalka
11
9. Nádudvar
11
10. Miskolc
11
11. Kisvárda
11
12. Fehérgyarmat 11

10
9
8
7
6
5
5
5
4
4
3
0

0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
0 6
0 6
0 6
0 7
0 7
0 8
0 11

393–275
345–279
363–272
347–332
333–346
293–295
304–327
322–360
348–338
335–347
265–333
225–369

20
18
16
14
12
10
10
9(-1p)
8
8
6
0

1. Tiszavasvári
2. Kisvárda
3. Fehérgyarmat
4. Berettyó MSE
5. Miskolc
6. Demecser
7. Nádudvari
8. Mátészalka
9. Nyírbátor
10. Bőcs
11. Hajdúszoboszló
12. Debreceni EAC

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

7
8
6
6
5
5
4
5
4
4
3
3

2
0
1
1
2
2
2
0
1
1
0
0

2
3
4
4
4
4
5
6
6
6
8
8

366–326
336–321
333–317
316–304
299–281
351–346
335–338
279–289
337–337
291–326
270–298
285–315

16
16
13
13
12
12
10
10
9
9
6
6

A női felnőttbajnokság állása
1. Balmazújváros
2. Nagyhegyes
3. Létavértes
4. Püspökladány
5. Hajdúszoboszló
6. Berettyó MSE
7. Komádi SE
8. Hajdúszoboszló
9. Téglás VSE
10. Nádudvar
11. Rendészeti SE

10 10
10 8
10 7
10 7
10 6
10 5
10 4
10 3
10 3
10 1
10 0

0 0
0 2
0 3
0 3
0 4
1 4
1 5
0 7
0 7
0 9
0 10

366–154
253–180
301–182
261–218
191–211
253–253
202–236
172–242
192–267
182–279
150–301

9

20
16
14
14
12
11
9
6
6
2
0

– A felnőtt együttes nagyon gyenge
őszt produkált, a várakozástól messze
elmaradtunk. Bízunk a jobb tavaszi
folytatásban.
Az U19-es gárda játékosai már jobb
hangulatban térhettek pihenőre.
– Az ifi csapat a vártnál jobban szerepelt az őszi szezonban. Úgy gondoltam, a következő bajnoki szezonra ér-

het össze a társaság, de már idén
kijött a lépés. A
mezőny egyetlen
veretlen alakulataként állunk a
második helyen.
Habár az egész
csapat kitett magáért, de mindenképpen ki kell
emelnem HirHirzics Lajos
zics Lajos teljesítményét, aki hétről hétre jó teljesítményt nyújtott. Ez gólokban is megmutatkozott: többször ért el mesterhármast. Jelenleg 10 góljával harmadik a
góllövőlistán.

A férfi felnőttbajnokság állása

A férfi juniorbajnokság állása

Befejeződtek a megyei II. osztály
küzdelmei novemberben. Az Északi
csoportban szereplő Nádudvari SE Szertár Sportbolt csapatainak teljesítményének értékelésére kértük fel
Szkupi Tibor vezetőedzőt. Az őszi
fordulók utáni tabellákat írásunk végén találják.

1. Nyírmártonfalva
2. Nádudvar
3. Debreceni SC
4. Vámospércs
5. Görbeháza
6. Sáránd
7. Nyíracsád
8. Nyírábrány
9. Hajdúhadház
10. Fülöp
11. Álmosd

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
7
6
5
5
5
4
3
3
1
0

1
3
2
1
2
1
2
1
0
2
1

1
0
2
4
3
4
4
6
7
7
9

29–12
28–11
37–10
33–19
25–16
25–22
25–25
16–30
14–28
6–20
6–51

25
24
20
16
16 (-1 p)
16
14
10
9
5
1

1. Balmazújváros
2. Hajdúhadház
3. Vámospércs
4. Létavértes
5. Görbeháza
6. Nyírmártonfalva
7. Debreceni SC
8. Sáránd Se
9. Nyíracsád
10. Nyírábrány
11. Fülöp
12. Nádudvari
13. Álmosd

12 11
12 9
12 9
12 7
12 6
12 6
12 5
12 4
12 4
12 3
12 2
12 2
12 0

0 1
1 2
1 2
2 3
3 3
2 4
1 6
3 5
1 7
1 8
3 7
2 8
0 12

61–9
41–18
26–12
17–16
27–20
37–22
19–20
28–38
24–30
20–31
11–31
11–35
13–53

33
28
28
23
21
20
16
15
13
10
9
8
0

Startolt a téli teremfoci

Szögletre várva Retró FC–Zrínyi FC mérkőzésen
December 1-jén útjára indult a labda
a sportcsarnokban: megkezdődtek a
2012-2013-as teremlabdarúgó bajnokság küzdelmei. 13 csapat nevezett a
megmérettetésre, amely így közel kétszáz főnek biztosít sportolási lehetőséget hétről hétre.

Az első forduló eredményei: Athletico Tricó–Joker 3–3, Flor-Invest Kft.–
Öti-C.C. 3–0, Football Factor–Nokedli
FC 7–1, Retró FC–Zrínyi FC 7–3,
NSHE–Pallag Team 2–6, Tefik FC–
Dragon Ball 0–1. Szabadnapos volt a
Santos csapata.
A 3. Sajt-Kalmár Kupa kispályás
teremlabdarúgó tornára került sor
december 7. és 9. között a helyi
sportcsarnokban. A nagyszabású,
több mint 800 000 forint összdíjazású
tornán 25 csapat indul megtűzdelve
számos profi labdarúgóval.
Nádudvarról három gárda nevezett,
a rendező Sajt-Kalmár Kft.,
a HAGE-Nagisz csapat, illetve
a Joker FC. A küzdelmek hat
csoportban zajlottak. A döntőben a
Karbon-Zebrák legyőzték a Koroknai
Autósiskola gárdáját, míg a harmadik
helyen a Fékcentrum együttese
végzett

Szöveg és fotók: Marján László
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VERSSAROK
JENEINÉ MOLNÁR EDIT

KARÁCSONY
Karácsony éjjelén minden gyertya égjen.
Hirdesse, hogy a Földön szeretet legyen
és béke!
Minden család asztalára meleg étel kerüljön,
Bánat, szomorúság
messze mindenkit elkerüljön.
Szeretteinket öleljük át, és védjük,
Ha megbántottuk bocsánatot kérjünk.
Ez az ünnep a szeretetről szól minden évben,
De a szeretetet naponta add
ne csak ekkor kérlek!
Az asztalon a meleg süti: diós, mákos bejgli,
A családok ilyenkor ezt is szoktak enni.
A karácsonyfa, díszbe öltözött már,
ragyog a fénye,
Alatta ajándékok sokadalma téve.
Pompázatos fényével hirdeti a békét,
Járja át a szeretet a Föld minden népét!

MEGEMLÉKEZÉS

Decemberi ÁMK programok
December 14. (péntek) 16.00 órától
Lember István díszüveg készítő kiállításának megnyitója, valamint a
díszüveg készítés fortélyainak bemutatója.
December 15. (szombat) 9.00–16.00
óráig Karácsonyi Vásár. Ékszerek,
játékok, édességek, gyertyák, díszek,
villogók, sapkák, sálak és még sok
más! Nézzen be hozzánk, megéri!
December 15. (szombat) 17.00 órától
Az Ady Endre Általános Művelődési
Központ Mazsorett Csoportjainak
Karácsonyi Gálája.
December 18. (kedd) 17.00 órától.
A Kövy Sándor Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Egységének Karácsonyi Műsora.
December 19. (szerda) 10 órától „Ernő
karácsonya” címmel zenés, interaktív műsor gyermekeknek, a PomPom együttes jóvoltából.

December 20-án, (csütörtök), a városban a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája Betlehemes karácsonyi köszöntője.
December 20. (csütörtök) 17 órától, valamint december 21. (péntek) 10
órától és 11.30 órától „Karácsonyi
Álom” címmel, a Kövy Sándor Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógia
Szakszolgálat 4. évfolyamának karácsonyi műsora.
Kenyérlángos és forralt bor december
14-22-ig, a művelődési ház előtti téren.
Töltse velünk 2012. utolsó napját!19
órától szilveszteri batyusbál. Jegyár:
1000 Ft. Asztalfoglalás és a jegyek
átvételének határideje:december 28.
(péntek). Étel, ital behozható! Egész
este élőben zenél a Nilzen Zenekar!
Figyelem! A Club Cafe-ba lépéshez
külön jegy szükséges!

Jópofák voltak, viccesek …
VARGA SÁNDOR
halálának
10. évfordulója alkalmából.
Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
megpihenni tért drága szerető szíved.
Virágot visziink egy néma sírra,
de ezzel őt nem hozhatjuk vissza.
Nehéz az élet nélküled,
fájó szívvel siratni Tégedet.
Egész életeden át dolgozva éltél,
bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél.
Örök álom zárta le drága szemed,
megpihenni tért dolgos két kezed.
Nagyon fáj a szívünk,
hogy örökre itt hagytál,
hiába várunk vissza,
többé nem jössz már.
Szerető feleséged két gyermeked,
vejed és unokád.

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk
KOCSIS ANTAL
1920-2012
temetésén megjelentek, ravatalára
koszorút,virágot helyeztek és mélységes
bánatunkban részvéttel osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk

PAPP IMRE
temetésén megjelentek,
ravatalára koszorút, virágot helyeztek
mélységes bánatunkban
részvéttel osztoztak.
A gyászoló család

Kedves Olvasóink!
A Nádudvari Hírek következő száma –
terveink szerint – 2013. január 15-én fog
megjelenni. Lapzárta mindig a tárgy hónap első napja.
Lapunkat előfizetheti a postán, vagy
postásánál.
A szerkesztőség

… és tényleg gatyára vetkőztek.
Mármint a fővárosi Fogi Színház – Budapesti Bulvárszínház november 18-i,
nádudvari előadásában a „Négy férfi
gatyában” című bohózat „illetékesei”, a
művelődési ház színháztermében. Marc
Camoletti (1923- 2003) francia forgatókönyvíró számos vidám percet szerzett már a film- és színházkedvelőknek.
Az író most is biztosra ment a poénokat
illetően, főleg ilyen szereposztásban.
Fodor Zsóka, Nyertes Zsuzsa, Fogarassy Bernadett, Balázs Andrea, Böröndi Tamás, Beleznay Endre, Straub
Dezső és Straub Péter már bizonyítottak a nádudvari színpadon. Most sem
csalódtunk bennük. Számomra legszebb percek a rögtönzéseik voltak,
amikor eltértek a rutintól, amikor már
ők is alig bírták visszatartani a nevetést.
Ki tudja hányszor mondták már el ezeket a mondatokat a színpadon. Az, hogy
tudtak frissíteni, hogy még mindig szívből játszottak és élvezték azt, amit csináltak a nézők hozzáállását is meghatározta. Egy olyan darab, ami ennyi
játékot, örömet rejt, csakis jó lehet. Ott
úgy érezhettük, kimondottan Nádudvarra készültek ezzel a darabbal.
A kavarodások, félreértések folyamatosan mozgásban tartották a közön-

2012. december

MOZI
December 14. (péntek) 19 óra
KARÁCSONY ARTÚR
Színes, szinkronizált amerikai rajzfilm.

Adventi zenés esték
December 21. (péntek) 18.30 órától
Görög Zoltán – popénekes műsora.
19.00 órától Room-Service – Bryan
Adams tribute Band akusztikus koncert, kizárólag Bryan Adams számokkal. Belépés: díjtalan!
December 22. (szombat) 10.00 órától
Karácsonyi Játszóház.. Téma: Karácsonyfadíszek készítése agyagból.
Belépés díjtalan!
December 22. (szombat) 16:30 órától a
Liszt Ferenc Kórus karácsonyi hangversenye.
ESTE: „Segíts, hogy segíthessünk!”
Adománygyűjtés a nádudvari rászoruló gyerekek részére. A belépés játékadománnyal 200 Ft, adomány nélkül 400 Ft.
19.00 órától Gombos Tibor és Böszörményi Kovács Zsolt Stand-Up Műsora.
20.00 órától: Sztárvendég : Wolf Kati.
Ady Endre ÁMK

Őszi tárlaton

ség nevető izmait. Gyorsan elszaladt a
két felvonásnyi idő, hiszen mire minden
szál kigabalyodott, minden úriember,
bár „legatyásodva” de megtalálta a párját, elfelejtettük minden aznapi búnkat,
bánatunkat. A hol váratlan, hol kiszámítható poénok, pikáns helyzetek nem
hagyták unatkozni a nézőt. Annyira magával sodortak az események, hogy
még a vetkőzés is belefért. Mindenki
maga érzi mennyire közelítették meg
nála a jó ízlés határát. Nálam necces
volt, de belül maradtak. S csak remélni
tudom, hogy hamarosan újabb alkalom
nyílik arra, hogy gatyában vagy kisestélyiben, de a színpadon állók mindent
megtesznek, hogy kikapcsoljam kicsit a
„napi gondok” blokkot az agyamban, s
hogy szétnevessem a sminkemet.
Varga Ildikó

Tudtunkkal egyedüli nádudvariként
vett részt a megyei őszi tárlaton V. Törös Borbála Vadlúd páros című képével.
A Hajdúböszörményben rendezett tárlat megnyitójára november 17-én került
sor.

Kedves nádudvari Embertársaink!
Karácsony közeledtével az ország
számos pontján lehet hallani, hogy aki
csak tud, megpróbál segíteni rászoruló
embertársain.
Az elmúlt évben úgy éreztük eljött
az ideje, hogy fogjunk össze mi is, szerezzünk egy kis örömöt a mi kis városunkban azoknak a családoknak, akiknek nem jut az ünnepi előkészületekre!
Most karácsonyra várakozva, mi „civilek” újból kezdeményezzük, hogy a
jelzőrendszer-szolgálatban közreműködő szakemberek véleményét is kikérve ismét segítsünk a rászorulókon –
úgy, ahogy azt az elmúlt évben is tettük
– egy ünnepi ebéddel és élelmiszer csomaggal ajándékozzuk meg a nehéz
anyagi körülmények között élő családokat, egyedül élő embereket. Ehhez
továbbra is szükséges, hogy ki-ki
anyagi lehetőségeihez képest járuljon
hozzá ennek a kezdeményezésnek a
megvalósításához.

A Nádudvar Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala 2011. évben
nyitott egy elkülönített számlát (OTP
Bank) „SEGÍTSÜNK EGYMÁSON!”
címmel.
Számlaszáma: 11738149-1537367010030008 – mely jelenleg is él – és
amelyre anyagi hozzájárulását minden
magánszemély, vállalkozás, civilszervezet átutalással megteheti, vagy a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Pénzügyi Irodájának pénztárába befizetheti.
Aki az elhatározásunkkal egyetért,
keressen még támogatókat a cél elérése
érdekében!
Ha természetben kíván élelmiszert
adományozni, (csak közegészségügyi
hatóság által bevizsgált és engedélyezett termékeket tudunk elfogadni) forduljon információért a Családsegítő
Szolgálat munkatársaihoz! Nádudvar,
Fő u. 48. Tel.: 54-481-935.
Újra segítsünk egymáson!
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