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„Munkámban mindig a korrektségre törekedtem”
Nyugdíjba vonult városunk
címzetes főjegyzője. Kalmár Erzsébet 2011 végével köszönt le hivatalvezetői posztjáról. Most személyesen köszön el jegyzőként az
olvasóktól, Nádudvar lakosaitól.
Egy pálya, hivatali pályám véget
ért, ugyanis 2011. december 30-án a
„Nádudvar Városi Önkormányzat árnyékában” előrehozott nyugdíjba vonultam.
Szerencsés ember vagyok, mert az
1971-74-es években a veszprémi tanulmányaim során olyan elméleti és
gyakorlati oktatásban részesültem,
amely megszerettette velem az államigazgatást, s ezzel együtt az emberekkel való törődést is.
Belénk nevelték a tanárok, hogy
mi vagyunk az állampolgárokért,
nem pedig fordítva, megjátszva a hivatalnokosdit.
Később Budapesten, az Államigazgatási Főiskolán csupán kiegészítő elméleti képzésben részesültünk. Végzősök voltunk a Tanácsakadémián, amikor megrohantak bennünket az akkori tanácsi vezetők, és
már velem is megállapodtak, hogy a
Dunántúlon maradok, a Móri Járási
Hivatalnál fogok dolgozni. Már minden el volt rendezve, azonban a kinevezésemet nem írtam alá, mert elkapott egy olyan erős honvágy,
amely hazaszólított szülőfalumba
Nádudvarra.
Nádudvar ebben az időben nagyközség volt, s azonnal igazgatási
csoportvezető lettem. 1986-ban a járások megszűnésével Nádudvar Városi Jogú Nagyközség lett, majd közvetlenül a rendszerváltást megelőzően – többek között a Vörös Csillag
Tsz elnökének, Szabó Istvánnak köszönhetően – a településünk 1989.
március elsején városi rangot kapott.
A várossá válással a hivatali apparátus feladatai és szervezeti felállása is megváltozott, ennek kapcsán
igazgatási osztályvezető beosztásban
dolgoztam tovább.
A rendszerváltást követően 1990.
január elsejétől, nyugdíjazásomig
jegyző voltam.
Elmondhatom, hogy a klasszikus
államigazgatási (mai közigazgatási)
munka mindegyikében dolgoztam az

adóhatósági és az okmányirodai feladatok kivételével. (Pl. átmenetileg szakember hiányában elkészítettem a település költségvetését, amely akkor még
nem volt ilyen összetett és
bonyolult.)
Hétvégeken anyakönyvvezetőként eskettem a házasulandókat, a házasságkötések száma háromszorosa volt a mostani évek
átlagának. Szabálysértési,
Polgári Törvénykönyves,
egészségügyi, szociális,
honvédelmi ügyeket intéztem, és levezényeltem a
népszámlálásokat, népszavazásokat, országgyűlési,
valamint helyi tanácstagi
és önkormányzati választásokat.
(Természetesen a teljesség igénye
nélkül soroltam fel ezeket a feladatokat.)
1997-ben munkám elismeréseként
a képviselő-testület Kövy-díjat adományozott részemre.
Az idő azonban gyorsabban rohant, mint szerettem volna, s ahogy
a múltba visszanézek úgy értékelem,
hogy szakmai kihívásként éltem meg
a mindennapok feladatait.
Számomra mindig is nagyon fontos volt az emberek személyes megismerése. Sohasem vágytam az ügyfélmentes közigazgatásra, mert meggyőződésem, hogy elszemélytelenedett ügyintézéssel nem lehet jó döntést hozni. Ugyanígy nagyon fontosnak tartottam a szakmai felettesekkel
és a társhatóságokkal való jó együttműködést is.
Sajnos, a veszteségek sem kerültek el, hiszen 2002–2005 között egymás után veszítettem el a szeretteimet, akik nagyon fontosak voltak
számomra. Azóta gyermekemmel
élek, biztos családi háttérrel.
Ezt követően az élet kihívásai is
arra késztettek, hogy még jobban belemélyedjek a munkába. Sajnos,
napi nyolc órában a feladatok összetettsége és a kiszámíthatatlanság miatt nem lehet elvégezni a jegyzői feladatokat.
Munkámban mindig a korrekt-

ségre törekedtem, a stabilitást, a kiszámíthatóságot tekintettem rendező
elvnek. A munka megbecsülését
és az értékrendet, az emberek iránti szeretetet édesapámtól tanultam
meg.
Nagy megtiszteltetés ért és elégedett emberként éltem meg 2005-ben
– amikor még a családi gyász fájdalmasan nyilallt a szívemben – hogy, a
helyi önkormányzat kezdeményezésére, a Jegyzők Országos Szövetsége, az Önkormányzati Érdekszövetségek és a Közigazgatási Hivatal
javaslatára, a szakmai múltam és az
emberi értékeim elismeréseként a
legmagasabb szakmai elismerést
kaptam meg. Elnyertem a címzetes

főjegyzői címet, amelyet nyugdíjasként is viselhetek.
Sajnos, az utóbbi évek során ebben a gyorsan változó világban nagyon nehezen éltem (élem) meg,
hogy az emberek nem kapnak munkát, egyre növekszik a szegénység.
Emiatt az elvándorlások száma is
növekszik a településünkön, drasztikusan csökken a születések száma.
A közigazgatás is átszervezés alatt
áll. 2013-ban megalakulnak a Járási
Kormányhivatalok, Nádudvar Hajdúszoboszlóhoz fog tartozni, véleményem szerint ez az elképzelés a
kormányzat részéről Nádudvart kedvezően érinti.
Mindig is az volt az álmom, és ennek hangot is adtam, hogy a jegyzőktől vegyék el vagy az önkormányzati, vagy az államigazgatási
munkát, mert ez a kettő együtt rendkívül sok és óriási felelősség.
Én inkább államigazgatási szakembernek vallottam magam.
S lám, milyen is az élet, mire
nyugdíjba vonultam erre is sor kerül!
Ezen alkalommal szeretném megköszönni a feletteseimnek, a képviselő-testületnek, munkatársaimnak,
az intézmények, a társszervek, vállalkozások dolgozóinak, a civileknek, és a nádudvari embereknek azt
a toleranciát, megértést és segítséget,
amelyet köztisztviselői életpályám
során nyújtottak nekem.
Sok szeretettel kívánok mindenkinek kiszámítható életet, létbiztonságot, további munkájukhoz, megélhetésükhöz erőt, egészséget, és sikeres
boldog éveket!
Kalmár Erzsébet
címzetes főjegyző

Továbbra is számítanak
tudására, emberismeretére
– Kalmár Erzsébet címzetes főjegyző asszony mindig magas színvonalú munkát végzett. Ezt a tényt az
elmúlt több mint öt esztendő szoros
munkakapcsolata csak tovább erősítette bennem. Az eddigi munkássága
során felhalmozott tudás és tapasztalat, valamint hely- és emberismerete
nélkülözhetetlen kincs hivatalunk
számára, ezért valamilyen formában

mindenképpen továbbra is számítunk arra, hogy ezután is segíti az önkormányzat munkáját – nyilatkozta
Beke Imre polgármester. Az új
jegyző pályáztatás útján történő
megválasztásáig – a vonatkozó jogszabályokkal összhangban – a jegyzői feladatok ellátásával dr. Sós
Csaba aljegyzőt bízta meg az önkormányzat képviselő-testülete.
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A képviselő-testület 2012. évi első
– rendkívüli – ülését január 16-án
tartotta.
A képviselők megtárgyalták a dr.
Bodnár Zoltánnal kötött egészségügyi
feladatellátási szerződés módosítását.
Erre azért került sor, mert a városban
2010. augusztus 9-én két fogorvosi körzet került kialakításra. A 2. sz. fogorvosi körzet orvosa idén, február elsején
kezdte meg a rendelést, ehhez viszont
az ellátási területeket kellett mindkét
szolgáltató szerződésében pontosítani.
A képviselők a szerződés módosítását
elfogadták.
A testület Kalmár Erzsébet címzetes
főjegyző nyugalomba vonulása miatt a
Polgármesteri Hivatal zökkenőmentes
működése érdekében az új jegyző megválasztásig, megbízta dr. Sós Csabát a
jegyzői feladatok ellátásával.
A nádudvari temető zavartalan működésének biztosítása érdekében a testület, mint a temető tulajdonosa hozzájárult ahhoz, hogy a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. temetkezési tevékenységet folytasson a
nádudvari köztemetőben.
A képviselő-testület január 26-án
tartotta rendes ülését.
A testület Nádudvar rendezési tervének és a helyi építési szabályokról szóló
rendeletének módosítását tárgyalta
meg. A rendezési terv módosítására a
városban működő gazdálkodó szervezetek tevékenységének elősegítése, valamint a korábbi módosítás óta feltárt,

Januári testületi ülések
de át nem vezetett eltérések feltüntetése
miatt került sor.
A testület a rendezési terv módosításáról szóló határozatot elfogadta, ezt
követően a helyi építési szabályokról
szóló rendelet módosítását is megszavazta. A rendeletmódosítással a rendezési tervben elfogadott módosítások kerültek feltüntetetésre.
Nádudvar Város Önkormányzat 2012.
évi költségvetése I. fordulóját tárgyalták a képviselők, akik megállapították,
hogy évről-évre nehezebb a város költségvetését elkészíteni. A gazdasági
helyzet rosszabbodása miatt nem lehetséges minden egyes költségvetési tételt
pontosan kalkulálni. Az idei év átmeneti, 2013-tól ún. feladatfinanszírozási
költségvetést kell készíteni, amiben
nem lehet hiánnyal tervezni. Még mindig nincs elegendő információ arról,
milyen kötelező és önként vállalt feladatok maradnak az önkormányzatnál.
A képviselők az előterjesztést elfogadták. Az intézmények energia felhasználását racionalizálni kell. A diáksportra,
utánpótlás nevelésre az idei évben is áldoz a város. A nádudvari hulladék lerakó bérleti díját a 2011. évi inflációval
megemelte a tulajdonos önkormányzat.
A város egészségügyi és szociális
helyzetéről szóló tájékoztatót tárgyalták
a képviselők, s megállapították, hogy a
lakosság körében az önkormányzati el-

látásra szorulók száma az 50. életév betöltését követően nő meg. A rossz
anyagi körülmények miatt sokszor
rossz az emberek egészségügyi állapota, a járványügyi helyzet. Ha ilyen
mértékű lesz a romlás foka, szükség lehet a családsegítő szolgálatnál dolgozók létszámának növelésére. A lakosság
helyzetét csak a megelőzés illetve a
gazdasági helyzet javulása fordíthatja
jobbra. A testület a tájékoztatót elfogadta.
A testület a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft.
2012. évi feladatellátását és annak finanszírozását tárgyalta, s az előterjesztést levette napirendjéről.
Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyzői állásának
betöltésére kiírandó pályázat pályázati
felhívását a testület megtárgyalta és elfogadta.
A városi díjak (díszpolgár, Pro Urbe
emlékérem, Kövy-díj) odaítélésének
előkészítésével kapcsolatos előterjesztést tárgyalták a képviselők. Létrehozták a díjazottak kiválasztását elősegítő
eseti bizottságot, amely az Oktatási,
Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság és az Ügyrendi, Jogi, Igazgatási
Bizottság tagjaiból tevődik össze.
Elfogadták a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosí-
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tását is. A módosításra az év végi jogszabályi változások átvezetése miatt
volt szükség.
A testület támogatta, hogy a 100%os támogatottságú iskolatej programhoz
csatlakozzon Nádudvar az idei évben.
A program révén a Kövy Sándor Általános Iskola valamennyi diákjának sikerül ingyenes iskolatejet biztosítani.
A Jövő Záloga Nonprofit Kft. javaslatát elfogadva, támogatta a testület,
hogy Nádudvar város gesztorságával a
kft. és az önkormányzat közösen pályázzon a TÁMOP 5.1.1. pályázati kiírására – 100%-os támogatottság mellett – ún. Biztos kezdet ház létrehozására a szakiskola területén. Ezzel is
elősegítenék a helyi szakemberek foglakoztatását és a szakiskolai diákok pályakezdését.
Végül a képviselők tárgyalták a „Határon átnyúló gazdasági együttműködés
támogatása, üzleti infrastruktúra fejlesztése Nádudvar Városa és Hadad
Község között” című pályázathoz kapcsolódó a „Térségi gazdasági központ
kialakítása Nádudvaron” című projektjavaslatot. A pályázat a „Magyarország–
Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013” keretében
került kiírásra. Nyertes pályázat esetén
a központ az Ady Endre Művelődési
Központban kerül kialakításra, és 95%os támogatottságú. A testület a pályázat
benyújtásáról döntött.
Dr. Sós Csaba

Nemdohányzók fokozott védelme
Jelentős változásokat hoz a 2012.
január 1-jétől alkalmazandó a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásnak egyes szabályairól szóló 1999. évi
XLII. törvény módosítása.
A törvénymódosítás alapvető célja a
lakosság fokozottabb védelme a dohányzás egészségkárosító hatásaival
szemben, így a legtöbb változást a dohánytermékek fogyasztásának korlátozása terén hozza.
Hol lehet, és hol nem? Jövő évtől
sem zárt, sem nyílt légtérben nem jelölhető ki dohányzóhely: közoktatási intézményben; gyermekjóléti, gyermek-

védelmi intézményben és – a pszichiátriai intézeteket kivéve – az egészségügyi szolgáltatónál.
A dohányzás számára kijelölt helyek
kivételével tilos dohányozni a közterületnek minősülő gyalogos aluljárókban, zárt
légterű közlekedő összekötő terekben, játszótéren, illetve azok 5 méteres körzetében, valamint a közforgalmú vasúti szolgáltatás nyújtására szolgáló létesítményeiben, területein (pl. peron), a közösségi közlekedési eszközök megállóiban,
várakozóhelyeinél (pl. buszmegálló), illetve ezek 5 méteres körzetén belül sem.
Ezen felül a helyi önkormányzat rendeletben egyéb közterületet is nemdohányzó
közterületnek nyilváníthat. Ezt Nádudvar

önkormányzata 2011 novemberétől meg
is tette: tilos a dohányzás a város közterületi játszóterein, a közterületi sportcélú
létesítményekben, továbbá azok 5 m-es
körzetében.
Nem lehet dohányozni a közforgalmú intézmények nyilvánosság számára nyitva álló zárt légterű helyiségeiben, a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, valamint közösségi közlekedési eszközökön (pl. busz, vonat).
2012. január 1-jétől a munkahelyeken és a közforgalmú intézményekben
nyílt téren kijelölt helyen engedhető
csak meg a dohányzás. Ezeken a helyeken (beleértve a szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó szolgáltatókat

is) viszont ki kell jelölni és fenn kell
tartani nyílt légterű helyet a dohányzók
számára (kivéve, ha az üzemeltető,
munkáltató nemdohányzó intézménnyé
nyilvánítja a helyet vagy tűzvédelmi,
munkabiztonsági előírások nem engedik azt).
A bírságról. A tilalmat megszegőket
egészségvédelmi bírság megfizetésére
kötelezhetik. Aki tiltott helyen dohányzik 20 000 és 50 000 Ft közötti bírságra
számíthat. Törvénysértés esetén büntetik a törvény betartásáért felelősöket és
a cégeket, intézményeket is.
Az illetékes szervek 2012. március
31-ig csak figyelmeztetik a szabályszegőket.
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Mit gondol a nemdohányzók védelmére hozott törvényről?
Szaniszló Jánosné

Varga István

Magyar Józsefné

Nádházi Sándor

Én a nemdohányzók
csoportjába tartozom,
ezért csak közvetve
érint, mivel férjem régóta dohányzik. Nem
újévi fogadalom, de
örömömre szolgál, hogy leszokóban van,
és reménykedem benne, hogy ez a rendelet még hozzá is segíti és könnyebb lesz
leszoknia. Eljár Nádudvarról dolgozni,
így utazás közben sem lehet dohányozni,
tehát csökkent az alkalom, a lehetőség a
rágyújtásra, a munkahelyen szintén. A törvény megváltoztatja a dohányzási szokásokat és ez is kedvezően befolyásolhatja a
leszokást. Egészségügyi intézményekben,
iskolákban, óvodákban főleg helyeslem,
de szórakozóhelyeken is, hisz a nemdohányzók védelmében és egészségünk
megőrzése érdekében hozták.

Az éjszakai szórakozóhelyek, kocsmák dohányzási korlátozásai
nem érintenek, mivel
nem járok egyik helyre
sem, de a munkahelyi
igen. Régi dohányos vagyok én is, leszoknom nem sikerült róla véglegesen
egyszer sem. Próbáltam már, de a családi
okok, a stressz miatt nem sikerült. Tudom,
hogy egyes munkahelyeken, a munkahelytől 5 méterre lehet, vagy nyílt légtérben kijelölt dohányzóhelyen (pl. udvar),
de a türelmi idő után is lesz valahogy,
mindenre van megoldás. Remélhető ettől
a rendelettől, hogy csökkenni fog a dohányosok tábora, de ehhez még hozzá kell
venni a cigi árak emelését is és e két tényező együttesen eredményezheti a kedvezőbb változást.

20 éve dohányzom, egy
kicsit szigorúnak találom a törvényt. Igaz,
hogy ezáltal kevesebbet
dohányzom, mivel a
munkahelyünkön nem
lehet sehol sem rágyújtani. Munkaruhában
az utcára sem lehet kimenni, a törvény pedig tiltja a zárt légterű helyiségekben a dohányzást, az udvaron pedig nincs kijelölve.
A közoktatási intézményekben, egészségügyi intézményekben a bejárattól számított öt méteres távolságon kívül lehet dohányozni. Mivel jobb, hogy az utcára
kiállva dohányoznak? Sokkal jobb volt a
régi bevált módszer szerint a kijelölt helyen való dohányzás. A szórakozóhelyek
nem érintenek. Szerintem nem lesz ezáltal
sem kevesebb dohányzó ember, mert aki
nem akar lemondani így sem fog!

Volt olyan időszakom,
amikor a rendszeres
sportolást abbahagytam, hogy két doboz cigit is elszívtam egy
nap. Tizennégy éve,
hogy dohányzom és már többször játszadoztam a gondolattal, hogy leszokom. Ez
a törvény elindította ismét bennem a szándékot, ma már eljutottam addig, hogy napi
hét-nyolc szál cigit szívok. Az iskolákból,
óvodákból, egészségügyi intézményekből
és a szórakozóhelyekről való kitiltásnak
örülök a legjobban. Nem érzem úgy, hogy
ezzel a törvénnyel diszkriminálnák a dohányzókat, érdekünkben hozták. Törvény,
amit be kell tartani! Ezzel várható lesz,
hogy csökken a fiatalok körében is a dohányzás népszerűsége, talán kevesebben
fognak rászokni is!
Szöveg és fotó: N. E.
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„Pedagógus Kossuth-díj”
az iskolaigazgatónak
Boros Lajosné a nádudvari Kövy Sándor Általános Iskola, AMI és PSZSZ
igazgatónője 2012. január 20-án a
Magyar Kultúra Napja alkalmából a „pedagógusok Kossuth-díját”, a Géniusz
Apáczai Diploma Díj arany fokozatát vehette át Budapesten az Apáczai Kiadó
székházában.
Boros Lajosné 35 éve tartó szeretetteljes nevelő, eredményes oktató munkájával érdemelte ki ezt az elismerést. Ars
poeticája „mindent a gyermekekért”,
mely nem üres szólam, hiszen az élete az
iskola, az oktatás, a gyerekek ügye. Pozitív szemléletével képes lelkesíteni és
mindenkibe erőt önteni. Szakmai felkészültsége példás, előrelátó tervező-, alkotó-, és szervezőképességével mindig új
távlatokat nyit iskolája életében. Szereti
a kihívásokat, bátran néz az új feladatok,
ötletek, tervek megvalósítása elé. Jó ítélőképességének köszönhetően felfigyel a
másokban rejlő lehetőségekre is. Szervezési, koordinálási képességeinek, dinamizmusának köszönhetően az általános
iskola gyakran ad otthont szakmai konferenciáknak, fórumoknak, így kitűnő alkalmat teremtve az ott folyó munka bemutatására, szakmai tapasztalatcserére.
Az Apáczai Kiadó tankönyvei, kiadvá-

a Köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

jegyzői
munkakörének betöltésére.

A kitüntetett Boros Lajosné
nyai igen kedveltek az iskolában, és a
szakreferensekkel is nagyon jó kapcsolatot ápolnak. Közvetlenségével, segítőkészségével nem csak az alkalmazotti
közösség, de szinte az egész város naponta találkozik. Napjainkban, amikor
egyre kevesebb elismerés jut a pedagógusoknak, külön öröm egy ilyen díj. Elnyeréséhez szívből gratulálunk, a további
munkához pedig jó egészséget, kitartást
és nagyszerű lehetőségeket kívánunk!

tartozás összegét az esedékességet követő 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon közzéteheti.” Mindezekre
való tekintettel felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a 2012. március 19-ig
esedékes első félévi adóelőleget valamint a hátralékkal rendelkezők a nyilvántartott hátralék összegét határidőben
fizessék meg.
Az Adóhatóság

JEGYZETÜNK

Füstölünk, füstölgünk?
A rendelet nem új, mert 1999 óta hatályos, de annyira azért nem vettük komolyan. Most azonban bekeményített a
parlament, akik tájékozottak, valóban
érezhetik, hogy a dohányzók „üldözése” most kezdődött el. Rövid kivonatot mi is közlünk a törvény módosításából (a 2. oldalon – a szerkesztő). De
mennyire érzékelik és látják be a dohányosok, hogy a szigorítás alapvető célja
az egészségük védelme, illetve a nem
dohányzó többség megóvása a dohányfüsttől. A dohányzók háborognak, hogy
lassan már sehova sem mehetnek szórakozni, mert mindenhonnan ki vannak
tiltva. A nem dohányzók kontráznak,
hogy miért kell nekik más cigifüstjét
szívni, ne kényszerítse erre őket senki.
A betegeim jó része tudja, hogy menynyire irritál, amikor a hatalmas tiltó
tábla ellenére rágyújtanak a rendelő
udvarán vagy kapujában. Most a törvény módosítása miatt már a kapu
5 méteres körzetében sem lehet rágyújtani. Vajon mennyire respektálják majd,
és a csikket elviszik az öt méterrel arrább levő kukába? Vannak azonban
már pozitív hozományai is a törvénynek, többeket ismerek, akik mostanában

Nádudvar Város Önkormányzata

Nádudvar Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Tisztelt Adózók!
Az Országgyűlés a 2012. évi adótörvények változtatása során, az önkormányzati
adóhatóságok feladatait érintően, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény az alábbi 55/B. §-sal egészül ki.
„Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában
a tízezer- magánszemélyek esetében az
ezer- forintot elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az adó-
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szoktak le, vagy vannak
leszokóban a dohányzásról. Ki egészségét
védi, ki anyagi megfontolásból döntött így.
Szurkolok nekik! Vannak folyamatosan üzemelő munkahelyek, ahol
nemigen lehet félre nézni, nem a messze
kijelölt dohányzó helyre elmenni, viszszajönni és még a cigarettát is elszívni.
Többen így inkább lemondanak a füstölésről, inkább választják a nyugodtabb
munkát, mint a néhány perces élvezetért
a rohamtempót. Megfontolandó azonban a havonta 20-30 ezer ablakon kidobott forint is, amibe a füstölnivaló kerül. Van, aki azzal példálózik, hogy az
orvos is dohányzik, akkor miért mondja
nekem, hogy szokjak le. Erre meg azt
mondom, amit a közmondás is: jó példával járj elől, az orvosok között is többen vannak, akik nem dohányoznak.
Egy biztos: napi életünk során annyi
füst, por, vegyszergőz és egyéb károsító
tényező ér bennünket, nem feltétlenül
szükséges készakarva önmagunkat pusztítani.
Dr. Sutus Lenke

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4181 Nádudvar, Fő u. 119.
Ellátandó feladatok: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény – Ötv.
– 36. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott, továbbá egyéb jogszabályokban hatáskörébe utalt feladatok ellátása, valamint jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben való döntés.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az Ötv. valamint az Önkormányzati
hatásköri jegyzék tartalmazza.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra és az illetmény megállapítására, egyéb
juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak
az irányadók.
Pályázati feltételek
– igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, és jogi vagy közigazgatási szakvizsgával,
vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet:
– önkormányzatnál vagy közigazgatási szervnél szerzett többéves gyakorlat,
– felhasználói szintű számítógépes ismeret,
– „B” kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló, közjegyző által hitelesített oklevelek
másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelések,
– hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben,
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a
teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek,
– nyilatkozat, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a pályázata nyílt ülésen történő tárgyalásához.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. május 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 30.
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot postai úton egy példányban, zárt borítékban, „Jegyzői pályázat” megjelöléssel Nádudvar Város Önkormányzat polgármesterének címére történő megküldésével, 4181 Nádudvar Fő út 119. szám alá kell benyújtani. A borítékra kérjük írják rá, „Pályázatbontás előtt nem felnyitható”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 26.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Beke Imre polgármester
06-54-529-011, vagy Kovács Lászlóné Munkaügyi és Hatósági Irodavezető nyújt, a
06-54-528-554 telefonon.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok
bontására 2012. április 5-én kerül sor, a képviselő-testület által létrehozott előkészítő bizottság által, majd ezt követően a bizottság a formai és tartalmi feltételeknek megfelelő
pályázatot benyújtókat 2012. április 12-én előzetesen meghallgatja, és a véleményét a
képviselő-testület elé terjeszti.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A nyertes pályázó kinevezésének feltétele, hogy részt kell vennie a munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton.
A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, szükség esetén a pályázat ismételt kiírására.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja: www.nki.gov.hu
– Nádudvar város honlapja: www.nadudvar.hu
– Hajdú-Bihari Napló
– Nádudvari Hírek

Meghívó közgyűlésre
A Nádudvari Csatornamű Beruházó
Víziközmű Társulat soron következő
közgyűlése 2012. február 16-án 16 óra
45 perckor lesz. Határozatképtelenség

esetén a megismételt közgyűlés ugyanezen nap 17 óra.
A közgyűlés helye: az Ady Endre
Művelődési Központ tanácsterme.

Pontos temetkezési díjak
A Nádudvari Hírek 2012. januári számában a temetkezési közszolgáltatási díjak közül néhány tétel téves összeggel jelent meg. Ezek pontos díjai alább olvashatók.
Háromszemélyes kripta sírhelye
87 474 Ft (bruttó 111 092 Ft)
Rátemetéses sírhely (90 cm széles)
17 493 Ft (bruttó 22 216 Ft)
Újra megváltási díjtételek között:
Urnasírhely (25 év után)
37 010 Ft (bruttó 47 002,7 Ft)
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Nádudvari Hírek

Az év első újszülötte

Változik március elsejétől
a gyógyszerrendelés
A gyógyszerrendelésre és kiváltásra vonatkozó szabályok változása
a betegek biztonságát javító, a kedvezőbb árú gyógyszerek használatát
biztosító, valamint a takarékosságot
elősegítő rendszer kiépítését célozzák. A változások a betegek gyógyszerköltségeinek csökkentését és a
betegbiztonság javítását segítik elő. A
rendelet a gyógyszerrendelés és
gyógyszerkiadás általános szabályait
tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy a
rendelkezések a gyógyszerek támogatásától függetlenül érvényesek és
alkalmazandóak. A miniszteri rendelet három ponton hoz változást 2012ben.

Dominikát a fényképezés sem zavarta (Fotó:dr.Sutus Lenke)
Nádudvar 2012-ben született első
polgára Bőr Dominika, aki január 5-én
3800 grammal és 51 cm-rel látta meg a
napvilágot. Édesanyja Majoros Veronika a Nagisz Zrt. takarmánykeverőjében adminisztrátor, édesapja Bőr Dániel
vállalkozó. Az ötéves Danika már nagyon várta a kistesót, csak azt nem értette, hogy a szülés után miért nem hozzák már azonnal haza a kislányt.
Egyébként igen jó testvér, nagy szere-

2012. február

tettel sürög-forog az újszülött körül, jó
bátynak megfelelően igyekszik mindentől és mindenkitől megvédeni a
„védtelen lányt”. Dominika nyugodt, jó
baba, tankönyvszerűen eszik és alszik,
hagyja a családot pihenni, szépen fejlődik. Jó egészséget, sok boldogságot és
hosszú életet kívánunk neki és családjának.
Egyúttal köszöntjük Nádudvar idén
született többi babáját is.

Kilenc évtized. Kovács Antalné Alkotmány utcai lakost köszöntötte
90. születésnapja alkalmából dr. Sós Csaba megbízott jegyző, a város
nevében. Esztike néni, aki januárban töltötte be a kerek évfordulót.
Szerkesztőségünk ezúton kíván neki további jó egészséget!
(Szöveg és fotó: Marján László)

1. Az orvos alapesetben egy vényen,
egyszeri kiváltásra, ugyanúgy, mint eddig is legfeljebb 30 napra elegendő
gyógyszermennyiséget írhat fel. Természetesen a rendelet az alapesettől eltérő gyógyszerfelírás szabályairól is
rendelkezik. Ebben lényegi változás
azonban nem történt, hiszen a megfelelő indokoltság esetén az orvos eddig
is és a jövőben is, rendelhet 1 hónapnál
nagyobb mennyiséget, de azt indokolnia kell a TB felé.
2. Ha az orvos az egy havi adagnál
nagyobb mennyiségű gyógyszert rendel
a krónikus állapotú betegének, akkor az
új szabály szerint ezt például 3 hónapra
3 db vényen írja fel, és a gyógyszerek
csak az orvos által jelölt időpontban,
havonta válthatók ki. Ezt a vényen az
orvosnak külön meg kell jelölni. Így a
betegnek az eddigiekhez hasonlóan
csak 3 havonta kell gyógyszerfelírás
miatt felkeresnie az orvosát, de a
gyógyszertárban nem válthat ki egyszerre nagyobb mennyiséget, csak egy
hónapra elegendő adagot, az orvos által
előírt ütemezés szerint. Ettől a megjelölt naptól 7 nappal hamarabbi gyógyszerkiváltás megengedhető. A változás
azért szükséges, hogy ha a három hónapos időközben a beteg terápiás átállítására van szükség (pl. mellékhatás miatt), akkor sem neki, sem a társadalombiztosításnak nem jelent pazarlást
a feleslegessé vált, már kiváltott gyógyszer.
3. Ha az orvos szájon át alkalmazott
gyógyszerből 30 napot meghaladó
mennyiséget rendelt, de a vényen nem

tüntette fel, hogy az mely időpontig
(időtartamig) elegendő, a gyógyszerész
az orvos által megadott adagolás figyelembevételével megállapított 30 napra
elegendő mennyiséghez legközelebbi
gyógyszermennyiséget tartalmazó csomagolási egységet adja ki. Azonban ha
az orvos a vényen és a beteg dokumentációjában jelöli, hogy mely időtartamig
látta el a beteget, akkor a 30 napot meghaladó mennyiség is kiadható. E szerint, ha 50 darabos kiszerelésű tabletta
szerepel a vényen és az orvos nem jelölte, hogy a napi 1x1 adagolású gyógyszer 50 napra elegendő, akkor a gyógyszertárban, ha ebből a gyógyszerből 20
darabos a legkisebb kiszerelés, akkor
azt adják ki. Ha az orvos – mint ahogy
eddig is szükséges volt – jelöli, hogy a
beteget 50 napra látta el, akkor kiadható
az 50 darabos készítmény.
Nincs változás abban a „kivételes betegellátási érdek” esetén fennálló lehetőségben sem, hogy az orvos egy vényen akár 1 évre (12 hónapra) elegendő
gyógyszermennyiséget rendeljen.
Településünkön a rendelet bevezetése nem jelent majd nagy változást,
mert az itt praktizáló háziorvosok eddig
is ezen szabály szerint állították ki vényeiket (többhavi gyógyszert több receptre írtak, feltüntették, hogy meddig
elegendő). Az addig kifejlesztendő új
szoftver segítségével több havi felírás
esetén a kiváltás időpontját is feltüntetik, ettől kezdve a pácienseknek kell
jobban figyelni a kiváltás lehetséges
időpontját. A közérthetőség kedvéért
megjegyzendő: egyszerre senki sem
válthat ki már március 1-je után több
havi patikaszert.
Már ismeretes a gyógyszerrendelést
április 1-jétől megváltoztató rendelet is,
mely a koleszterin és egyéb zsírcsökkentő szerek rendelésére vonatkozik.
Ennek értelmében ettől kezdve nem a
gyógyszerek neve (pl. Atoris, Dislipat,
Lescol, Xeter stb.) szerepel a vényen,
hanem a hatóanyag (pl. atorvastatin,
fluvastatin, rosuvastatin), és a patikus
ennek megfelelően szolgálja ki készletéből a felírt hatóanyagot tartalmazó
gyógyszert.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium
által kiadott tájékoztatót felhasználva
írta:
Dr. Sutus Lenke

KÉK HÍREK
Nádudvaron január hónapban 11
bűncselekmény történt, 1 visszaélés kábítószerrel, 1 ittas járművezetés, 6 lopás, 2 betöréses lopás és 1 rongálás.
Ezeket részletezve kérném a lakosságot
az eltulajdonított dolgok, valamint az
elkövetők felkutatásában.
Január 1-jén Nádudvaron egy helyi
fiatalkorú egy szintén helyi lakostól kapott 3 db füves cigarettát szívott el.
Január 12-én 7.30 és 7.40 óra közötti
időben ismeretlen személy a Kabai út–Fő
út kereszteződésében lévő Szociális Szolgáltató Központ udvarán leállított Renault
tehergépkocsi két első ajtajának zárszerkezetét megrongálta.
Január 18-án 21.15 és 21.20 óra közötti

időben ismeretlen személy a Nyíl utca
egyik lakóházának körbekerített udvarára
kerítés átmászás módszerével bement és
onnan haszonvasat tulajdonított el.
Január 22-én 23.30 órakor egy helyi lakos a 3405-ös számú úton, Nádudvar külterületén úgy vett részt a közúti közlekedésben, hogy a vezetés meg- kezdése előtt
alkoholt fogyasztott. Alkoholszondás ellenőrzés során a mért érték 0,71 mg/l.
Január 21-re virradóan ismeretlen tettes a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca egyik
lakatlan lakóházába ablak betörés módszerével bement és onnan radiátorokat és
konvektort tulajdonított el.
Január 24-én 13.30 és 13.45 óra közötti
időben egy helyi lakos a József Attila utca
egyik lakásába a nyitott ajtón keresztül

besurrant és onnan egy pénztárcát tulajdonított el a benne lévő készpénzzel
együtt.
Január 1. és január 24-e közötti időben
ismeretlen tettes a Tolbuhin utca egyik lakatlan lakóházának udvarára bement és
onnan egy fém kádat tulajdonított el.
Január 18-án 8.00 óra és január 25-én
13.00 óra közötti időben ismeretlen tettes
a Mészáros Lázár utca egyik lakóházának
udvarára bement és onnan egy vasból készült ventillátorházat tulajdonított el.
Január 25-én 19.00 óra és január 26-án
7.00 óra közötti időben ismeretlen tettes a
Szabadság utca egyik lakóházához tartozó
melléképület nyitott padlására felmászott,
majd a padlást megbontva onnan a melléképületből 12 db tyúkot tulajdonított el.

Január 23-án 09.00 óra és január 27-én
20.20 óra közötti időben ismeretlen tettes
az Ady téren lévő Club Café presszó raktár helyiségéből különböző italokat tulajdonított el.
Január 28-án 00.01 óra és 01.40 óra
közötti időben ismeretlen tettes az Ady téren, a Művelődési Ház főbejáratánál lévő
kerékpártárolóból eltulajdonított egy lezárt kerékpárt.
Kérem a lakosságot, hogy aki a fenti
eseményekkel kapcsolatban bármilyen érdemleges információval rendelkezik, az
hívja a település körzeti megbízottjait,
polgárőreit vagy a rendőrkapitányság
ügyeletét.
Dr. Gali Sándor r. alezredes
rendőrkapitány
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Iskolai versenyeredmények

A Kazinczy-verseny legjobbjai

„Szép magyar beszéd”
A Kazinczy verseny városi döntője
zajlott a Városi Könyvtárban 2012. január 23-án délután.
A döntőbe jutott tanulók kicsit izgulva, de nagyon ügyesen olvasták el a
számukra kijelölt szöveget, amely Fekete
István és Péchy Blanka története volt.
A Kövy Sándor Általános Iskolát
Lovas Míra 7.c osztályos tanuló képviseli a regionális versenyen.
A 2012. évi Kazinczy verseny eredményei:
5-6. osztály: 1. Czina Ferenc 6.c, 2.

Jankó Erzsébet 6.b, 3. Végh Darinka
5.a, 4. Bíró Petra 6.c, 5. Ludman Fruzsina 6.a, 6. Baranyai Hanna 6.c, Nagy
Edina 6.d, Horváth Attila 5.b, Tamás
Viktor 5.c, Venczel Gréta 5.a, Varga
Nóra 5.d.
7-8. osztály: 1. Lovas Míra 7.c, 2.
Darányi Réka 8.a, 3. Ádám Anett 7.d, 4.
Böszörményi Fanni 7.b, 5. Ludman
Sándor 8.d, 6. Nagy Angéla 7.a, Husi
Renáta 8.d, Jakab Zoltán 8.d, Burkovits
Dóra 8.b, Ugrai Gergő 7.d, Új Tekla
7.a, Czibere Mirabella 8.c.

Szathmári Benedek 4.c osztályos tanuló a Benedek Napok versmondó versenyén III. helyezést ért el.
A budapesti Mozgásfesztiválon az
alsó tagozatosok csapata III. helyen
végzett. A csapat tagjai: Boldizsár Adrián 1. a, Kiss Bianka 2.d, Kovács
Kinga 2.a, Lovas Zsanett 3.a, Oláh
Fanni 2.d és Vizsnyai Zsuzsa 2.d. Kozármislenyben, a Magyar Kupa döntőjén Barát Petra 4.a, Varga Nóra 5.d, Moravetz Laura 5.a, Boldizsár Niké 6.b,
Prém Angéla 6.b, Kiss Viktória 7.a,
Burkovits Dóra 8.b csapata Step kategóriában I., Challenge kategóriában III.
helyezést ért el.
Vida Bernadett 2.c a megyei Diákolimpia Elődöntő sakkversenyén I. korcsoportban I. helyezést ért el. Ugyanitt
Czina Péter 5.b II. helyen, Tóth Tamás
5.b III. helyen, Komáromi Tibor 7.a II.
helyen végzett. Csapatban, Czina Péter,
Tóth Tamás és Vida Nikolett csapata
I. helyezést ért el, míg Györfi Péter 7.a,
Komáromi Tibor 7.a, Kiss Péter 5.a és
Fejes Dániel 3.b csapata a II. helyen
végzett.
A szeghalmi Regionális Nyílt Kyokushin Karate versenyen Bodnár József
Zoltán 7.c I. helyezést ért el, majd Karcagon a Nagykun Kupa utánpótlás és

Bodnár József Zoltán és testvére
Norbert büszkeségeikkel
felnőtt Magyar Bajnokságon pedig I. és
II. helyezett lett. Testvére Bodnár Norbert 5. d a Szlovákiában megrendezett
Open European nemzetközi karate versenyen III. helyen végzett.
Szöveg és fotó: Varga Ildikó

Tanodai ösztöndíjak

Képregény

hárman már középiskolába járnak, s a
tanodai felzárkóztatásnak köszönhetően
most jobb eredményeket érnek el, mint
általános iskolában. S ebben a pedagógus házaspár mellett nagy szerepe van
a négyfős oktatógárda másik két tagjának Barbócz Elekné és Kiss Lászlóné
tanárnőknek is.
A pedagógusok mellett a projekt
megvalósulását segíti Belényesi Ilona
projektmenedzser és Pergéné Nagy
Szilvia pénzügyi vezető.
A nap végén a sztárvendég, L. Miki
és táncosai szórakoztatták a vendégeket.
Az Új Széchenyi Terv keretében a
Magyarországi Összefogás Roma Rom
szervezet több mint 22 millió forintot
nyert a TÁMOP-3.3.5/A-08/1-20090011. számú pályázatán, s ennek keretében került sor a rendezvényre. A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Szöveg és fotó: M. L.

Készítette:
Nyikos Alexandra és Evelin, 8. c

Ünnepelni gyűltek össze a nádudvari
Gólya Roma Tanoda növendékei január
14-én az Alkotmány utcai intézményben. Hét, a tanodában tanuló kisdiák
(Balogh Ilona, Balogh Fruzsina, Farkas
Noémi, Szilágyi László, ifj. Makula Attila Rajmond, Gallyas Éva és Makula
Amanda) vehetett át ösztöndíjat és az
ezt igazoló oklevelet ünnepélyes keretek közt. Páll Ferencné tanárnő személyre szabottan értékelte a jutalmazottak erényeit, s további kitartó tanulásra biztatta őket.
Horváth Tibor tanodavezető, a pályázó szervezet elnöke reményét fejezte
ki, hogy a továbbiakban is lesz pályázati lehetőség a tanoda üzemeltetésére,
hogy minél több halmozottan hátrányos
helyzetű roma és nem roma gyermek
tanulását segíthessék, hiszen a felemelkedés egyetlen esélye a tanulás.
Páll Ferenc szakmai vezető kiemelte,
hogy legnagyobb eredményüknek talán
az tekinthető, hogy a hét jutalmazottból

A Nyikos testvérek így látják a Valentin napot

Az ösztöndíjasok tanáraikkal és a projekt megvalósítóival
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Szeretem Nádudvart, maradjanak itt a fiatalok!
Egykori munkaadójától Baranyai
Istvántól, nem csak a zöldségboltot, a
Helyi Hólabdát is „megörökölte”
Danka Sándor, aki nem bánta meg,
hogy vállalkozóként saját lábra állt.
Belépek a házba, s már a kétéves
Bence fogad mintegy ismeretlen ismerősként, hogy megmutassa, milyen remekül tud csúszdázni, majd ottlétem
alatt is körülöttünk sertepertél. Látszik
rajta, hogy szeret a szüleivel lenni, s ez
csak egy szerető családban szokott így
lenni.
Ezt erősítik a házigazda szavai is, aki
vallja, hogy a biztos családi háttér nélkül nem lehetne ezt a sok „áldozattal”
(korán kelés, kevés szabadidő) járó
munkát végezni.
Pedig anno nem gondolta, hogy
zöldség-gyümölcs kereskedő lesz.
Elektroműszerészként végzett, s a debreceni hőerőműben kezdett dolgozni, de
két év után a – számára rossz időbeosztású – busszal való bejárás és a kevés fizetés eredőjeként itthon keresett munkát, s a vendéglátásban helyezkedett el.
Majd jött egy hétesztendős korszak,
amikor is Baranyai István mellett belekóstolt, sőt bele is tanult a kereskedelembe, illetve a zöldséges szakmába. A
sok munka, sok tapasztalattal is járt.
Majd lehetősége adódott átvenni a két
zöldség-gyümölcs boltot, s mivel a gyakorlata már megvolt, az elméletet meg
iskolában szerezte meg hozzá. Ambicionálta, hogy saját vállalkozása legyen. Megtapasztalta, hogy az önálló
üzlet, több felelősséggel jár, hiszen nem
csupán magáért, hanem a munkatársai-

Danka Sándor és családja
ért – akik jelenleg öten vannak – is felel, hogy nekik is tudjon munkát adni.
Fontos a visszajelzés
A helyi közületeknek januártól újra
Danka Sándor szállítja a zöldségeket,
gyümölcsöket. ez nagy megtiszteltetés,
és egyben odafigyelést is igényel a minőség tekintetében, hiszen sok gyermek
kapja az általa szállított finomságokat.
Jó érzés, mikor az utcán megállítják,
hogy jelezzék, elégedettek a gyümölcsök, zöldségek minőségével.
Ebben a szakmában órára pontosan
észnél kell lenni, mert egy rossz döntés
is nagy károkat tud okozni.

Sanyi úgy véli, három fordulópont,
mérföldkő volt eddig az életében. 2004ben, amikor összekötötték életüket feleségével, Mesznikov Andreával. 2005
októberében indította be a két saját
zöldséges üzletét. 2010 februárjában
pedig megszületett fiuk, Bence. Bár a
szabadidő nagyon kevés, de azt mindenképpen a szeretteivel igyekszik tölteni. A kikapcsolódást a barátokkal eltöltött időnkénti összejövetel, főzőcskézés jelenti.
Örül a helyi dolgoknak
Szimpatikus számára, hogy Nádudvaron még az iskolán kívül is foglal-

koznak a gyerekekkel. Gondolván itt a
mazsorett oktatásra, a művészeti oktatásra, hogy a szülőknek és gyermekeiknek van lehetőségük választania kulturális szórakozási, művelődési lehetőségek közül. Ha gyerekként megtanulja
ezt az ember fia, lánya felnőttként is
lesz igénye kultúrára. Nagyon szeretik
a városnapot is, keresztgyermeke tavaly
meg is hívta, hogy főzzön az osztályának bográcsban. Jó volt a néhány évvel
ezelőtti vállalkozók báljának ötlete is, s
ha nem is báli formában, de a vállalkozásokkal való rendszeres kapcsolattartásra lenne igény.
Örül annak is, hogy a tekepályán
újra indult az „élet”. Ráadásul a Club
Café üzemeltetője, a PUSIT Kft., egykoron neki, mint pultosnak is adott
munkát. A munkahelyek mellett az
ilyen jellegű szórakozóhelyek is kellenek ahhoz, hogy a nádudvari fiatalság
itthon tudjon és akarjon maradni. Ő
sokszor próbálja győzködni kortársait,
s a még fiatalabbakat, hogy éljenek itt a
nyugodt, kisvárosias környezetben.
A városi fejlesztéseket is szükségesnek látja. Kellett a kerékpárút, mert így
biztonságosabban lehet autósként és kerékpárosként is közlekedni a Fő utcán.
Jó lenne, ha a városközpont, a piactér,
vagy a fürdő fejlesztése is megvalósulna.
(Danka Sándor a Helyi Hólabdát
egy olyan embernek adja tovább, akinek munkásságát közelről ismeri, s tiszteli. Apósa, Mesznikov Sándor a Mesznikov és Társai Bt. vezetője lesz a
következő riportalanyunk.)
Szöveg és fotó: M. L.

FA K A N Á L S T A F É T A
Csendes Antalné Marika nem ismeretlen a nádudvari lakosok számára, hiszen hosszú évek óta magánvállalkozóként, a Mónus Illés utcai saját tulajdonában lévő élelmiszer boltot üzemeltette-vezette.
Férje Csendes Antal a MÉH-telepen telepvezetőként dolgozik. Két gyermekük
van, Andrea és Zsolt. Andi gyesen van a
kislányával, míg Zsolt édesapja mellett
dolgozik a Bojár-hollósi telepen.
Marika végtelen szeretetével és odafigyelésével sokak tiszteletét és elismerését
vívta ki, mert mindenkihez van egy kedves szava, érdeklődő, együttérző, jószívű
és gondoskodó, és ezt nemcsak a családja,
hanem az ismerősei, és a környékbeli lakosok véleménye alapján írom.
A vásárlók szívfájdalmára, egészség-

Nem csak főztje miatt kedvelik
ügyi állapotának romlása miatt, 2011 év
végén bezárta az élelmiszer boltot. Így
most már minden erejét és szabadidejét a
családjára fordítja, elsősorban Hanna
nevű kis unokájára.
Ott jártamkor is ott tartózkodott Hannika, és minden apró mozdulatát, jelzését
féltő-óvó tekintettel figyelte, vigyázta „mamika” és „papika”. A kislány nagy segítsége mamájának, hiszen mindent szeretne
kipróbálni, elkészíteni, amit mama csinál.
Marikának van egy másik „fogadott” kis
unokája is, Markó, aki már iskolás, és ezért
ritkábban fordul meg náluk, de mindig
nagy szeretettel fogadják és várják őt.
Hobbija a sütés-főzés, és ha még marad ideje, akkor nagyon szívesen kerékpározik. Marika egy olyan étel receptjét
osztotta meg velünk, ami első olvasásra
lehet, hogy sok háziasszonyt elriaszt, hiszen 3 napig készül, de ez nem azt jelenti,
hogy addig egyfolytában a konyhában kell
tüsténkednünk, viszont a végeredmény és
a dicsérő szavak biztosan kárpótolnak
majd mindenkit. Íme a recept:
Csirkemell pástétom
aszalt gyümölcsökkel

Csendes Antalné unokájával

Hozzávalók: 3 db filézett csirkemell, 20
dkg füstölt szalonna, 2-3 db friss csiperkegomba, 1 fej vöröshagyma, 5 dkg vaj vagy
Rama margarin, 10 dkg natur mogyoró,
1 dl konyak, 20-25 dkg vegyes aszalt gyümölcs (sárgabarack, mazsola, szilva), 10-

15 szelet bacon szalonna, 1 dl tejszín (lehet főzőtejszín is), 1 tojás, só, olívaolaj (a
páchoz), őrölt vegyes bors (fehér, fekete,
esetleg zöld bors), babérlevél, pástétom fűszerkeverék, 0,5 dl száraz rosé bor.
A felszeletelt csirkemelleket besózom,
borsozom, s egy jénai tálba teszem, közéjük néhány babérlevelet, erre ráöntöm a
konyakot és annyi olívaolajat, hogy a hússzeleteket ellepje. Lefolpackozva hűtőbe
rakom 1-2 napig pácolni. A hűtőből kivéve lecsepegtetem a húsokat, egyharmadát vékony csíkokra vágom, a többit pépesítem (ledarálom húsdarálón) a füstölt
szalonnával és a gombával. Az aszalt gyümölcsöket a borba beáztatom. Egy serpenyőben felhevítem a vajat, ebben az
apróra vágott hagymát megfuttatom, ízlés
szerint fűszerezem, majd hagyom kihűlni.
Ezalatt a mogyorót és az aszalt gyümölcsöket apróra vágom.
Egy őzgerincformát a pácolásból maradt olajjal kikenek. A pépesített húst a
füstölt szalonnával, gombával, tojással,
tejszínnel, fűszerkeverékkel összekeverem, majd 4 részre osztom.
Az őzgerinc formát kibélelem a szeletelt baconnal, beleteszem a gombás pástétom negyedét, erre ráteszem az aszalt gyümölcs felét, erre pedig a mogyoró felét,
erre a pástétom következő negyedét.
Középső réteg lesz a felcsíkozott mellhús, majd a pástétom következő negyedét,
rá az aszalt gyümölcs másik felét és a mo-

gyoró másik felét, legvégül a maradék pástétom jön, amelyre ráhajtom a kilógó bacon szeleteket. Az őrgerincet lezárom, becsomagolom alufóliával.
A becsomagolt formát beleteszem egy
tepsibe, amit a forma feléig felöntök vízzel. 160°C-ra előmelegített sütőben, légkeverésen 50-60 percig sütöm. Ezután hagyom kihűlni, majd egy éjszakára hűtőbe
teszem. Másnap leveszem az alufóliát és
cm-es darabokra vágom, majd salátafélékkel tálalom.
(Csendes Antalné Marika néni a fakanalat Móré Lajosné Áginak adja át.)
Szöveg és fotó: Erdei-Boros Erika
Felhívás osztálytalálkozóra
Az 1967-ben végzett 8.a osztály a 45.
osztálytalálkozóját szervezi meg 2012-ben.
Mindenki jelentkezzen az ismert telefonszámokon és címen. Volt osztályfőnök:
Tóth Marianna.
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„Örökös” házigazdaként
2012-ben is folytatódtak az Erima országos gyermek kézilabda bajnokság
küzdelmei további megyei fordulókkal.
Érdekesség, hogy mind a lányok, mind a
fiúk küzdelmeinek számos alkalommal
adott otthont a nádudvari sportcsarnok.
Azt, hogy miért szeretnek ennyire nálunk
vendégeskedni a vetélytársak, csak találgathatjuk. Lehet, hogy az évek óta megszokott színvonalas rendezés, de az is elképzelhető, hogy a finom falatokat kínáló
iskolai büfé az igazi vonzereje a nádudvari tornáknak, hiszen a legtöbb helyszínen
nem megszokott a „kantin szolgáltatás”.

A ’99-es korcsoportban szereplő lányok január 22-én, itthon játszottak a
megyei döntő keretében két mérkőzést,
s mind a kettőn győztek.
Eredményeik:
Nádudvar–Debreceni Sportiskola B
16–9.
Nádudvar–Hajdúböszörmény 24-8.
Az U16-os korosztályú fiúk február
1-jén, Békés városában játszottak Békéscsabával és Orosházával. Mindkét
mérkőzésen vesztesen hagyták el a mieink a pályát, de a játékuk most is biztató volt.
Nagyok csatája – a sporthorgászoktól Nagy Sándor (balra),
míg az ifistáktól Nagy Imre harcol a labdáért

Tovább pattog a teremben
Mozgalmas januárjuk volt a teremfocisoknak, hiszen öt fordulót is
rendeztek a múlt hónapban, sőt még
a február 4-ei, 10. fordulóbeli küzdelmekről is be tudunk számolni.
Eredmények:

A győztes lányaink

Nádudvariak a Főnix kupán
Az 5. Főnix Kupa Utánpótlás Kézilabdatornát rendezték meg Debrecenben, január 27. és 29. között 55 fiú és 74
leány csapat részvételével. A háromnapos nemzetközi megmérettetésen három lány csapatunk képviselte városunkat és iskolánkat.
Az 1999-es kategóriában a Nádudvar
Kövy DSE a tiszteletre méltó 7. helyen
végzett az igen erős, NB I-es klubok utánpótlás együtteseit felvonultató 12 csapatos mezőnyben. A csoportmérkőzéseken a
Szombathelytől és az FTC-től ugyan vereséget szenvedtek, de az Orosháza ellen
17–10 arányban diadalmaskodtak. A helyosztókon legyőzték a szlovák IUVENTA
Michalovce és az UKSE Szekszárd alakulatait is.
A 2000-es kategóriában a csoportmérkőzéseken az FTC első csapatával, az
Óbudai Kézilabda SE-vel és Szombathelyi SK-Sportiskolával találkoztak a mieink, ahol nem termett sok babér számukra.
A helyosztókon nagy falatnak bizonyult
az Ózd Lóci DSE és Budapest XVI. kerületének gárdája. Végül a Csepel DSE-t legyőzve a 14. helyen végeztek a rendkívül
erős, 15 fős mezőnyben. Ezt a csapatot
Kiss Dóra edző kísérte, aki elmondta,

hogy a csepelieket trenírozó, országosan
is ismert és elismert Laurencz László
mesteredző dicsérte a nádudvari csapatot,
amely sokat tanult és fejlődött meccsről
meccsre az egész torna folyamán.
A 2002-esek szivacskézilabdában a
csoportjukban nem bírtak balmazújvárosi,
szegedi és ikervári ellenfeleikkel. Míg a 9.
helyért játszott helyosztón a Szeged–
Kiskundorozsma bizonyult erősebbnek.
– A ’99-es korosztályban már a sorsoláskor látszott, hogy nehéz dolgunk lesz,
hiszen az aktuális országos bajnok és az
FTC is a mi csoportunkba került. Ennek
ellenére nem okoztunk csalódást és jó játékkal végig egyenlő partnerként sikerült
megszorongatnunk riválisainkat. A következő három mérkőzésen magabiztos játékkal sikerült legyőzni olyan csapatokat,
akik két éve még több mint 10 góllal
győztek le bennünket. A kicsik beugróként vettek részt a tornán, tisztességesen
helytállva, mérhetetlen önbizalommal
küzdöttek 3-4 éve kézilabdázó riválisaik
ellen. Nagyon tehetséges társaság, két év
múlva a megfelelő hozzáállással és munkával ők is az ország élmezőnyébe kerülhetnek – értékelte a tornát Vida Gergő az
1999-es és a 2002-es korcsoportosokkal
szereplő edző.

5. forduló
Santos–Csel-Szi FC 7–6, KITE Zrt.
– Football Factor 2–3, Joker – Ifi 4–4,
Retró FC–NSHE 3–7.
6. forduló
Football Factor–Retró FC 4–3, KITE
Zrt.–Joker 4–4, NSHE–Santos 2–6,
Csel-Szi FC–Ifi 1–7.
7. forduló
NSHE–Ifi 4–0, Santos–Football Fac-

tor 3–5, Retró FC–KITE Zrt. 4–3, Joker
– Csel-Szi FC 9–4.
8. forduló
Santos–KITE Zrt. 2–10, Ifi–Football
Factor 3-2, Csel-Szi FC–NSHE 4–14,
Joker–Retró FC 12–7.
9. forduló
Football Factor–Csel-Szi FC 11–2,
KITE Zrt.–Ifi 5-1, Retró FC–Santos 2–
4, NSHE–Joker 4–11.
10. forduló
Ifi–Retró FC 2–1, NSHE–Football
Factor 3–10, Csel-Szi FC–KITE Zrt.
2–10, Santos–Joker 5–8.
A 11. fordulóra február 18-án kerül
sor. A 14., záró forduló március 4-én
lesz, amely után a rendezik meg a bajnokság ünnepélyes eredményhirdetését.

Nádudvari a mezőny egyetlen
hibátlan sakkozója
Az NB II. Barcza csoportjának
5. fordulóját rendezték január 29-én az
Ady Endre Általános Művelődési Központban. A mieink a tavalyi bajnokság
ezüstérmese ellen kétpontos vereséget
szenvedtek: Nádudvari Sakk SE–Edelényi VSE 5–7.
A hazaiak közül győzött Vass
László, Baranyai Antal és Dudics Zoltán Alex. Fél pontot gyűjtött: Deák Sándor, Antós Zoltán, Czina Péter és Lovas
Péter. A szoros eredmény még szebb lehetett volna csapatunk számára, mivel
az első táblán Mészáros András nemzetközi mester végig izgalmas partit vívott, s az utolsó lépésekig nyerésre állt,
ám az éles, időzavaros állásban végül
nem sikerült pontot szereznie. Győzelme esetén Nádudvar csapata összesítésben döntetlenre végezhetett volna.

Ha a csapat nem is tudott győzni,
egyéni sikernek mindenképpen örülhetünk, hiszen a Barcza-csoport teljes mezőnyében egyetlen 100%-os teljesítményt nyújtó játékos található azok
közül, akik mind az öt fordulóban asztalhoz ültek. S, ő nem más, mint a nádudvariak örökifjú csapatvezetője, Baranyai Antal.
A nádudvariak a 6. fordulóban, február 19-én Sárospatakra látogatnak.
Nagy csatára van kilátás, mivel a mieinktől egy ponttal és egy hellyel lemaradva hetedikek, 31 egységet gyűjtve.
Megyei bajnokság
A mieink második csapatának tagjai
január 22-én a Debreceni Sakkiskola
legjobbjai ellen ültek asztalhoz és
7,5–2,5 arányban alul maradtak.

Egy csapat, és egy egyéni diákdiadal
A megyei diákolimpia sakkversenyeken vettek részt a nádudvari diákok január 14-én, szombaton Debrecenben. A
tét az országos döntőbe jutás volt.
A csapatversenyeken mind a négy korosztályban indultak a mieink a Kövy Sándor Általános Iskolát képviselve. Az alsós
fiúk mezőnyében 1. helyezett lett a Czina
Péter, Tóth Tamás, Vida Nikolett összetételű trió, úgy, hogy a megszerezhető 24
pontból 23,5 pontot begyűjtöttek. Ennek
köszönhetően ők vehetnek részt HajdúBiharból az országos döntőn Budapesten
április 13-14-én.

A felső tagozatos fiúk gárdája az előkelő második helyet szerezte meg a debreceni Huszár Gál Általános Iskola mögött. Az alsós és felsős lányok csapatai
egyaránt a középmezőnyben végeztek.
Egyéniben Vida Nikolett a 10 év alatti
lányok mezőnyében 100%-os teljesítménnyel megyei bajnok és képviselheti
Hajdú-Bihart az országos megmérettetésen. Nikolett immár harmadszorra nyerte
el a megyei bajnoki címet, s tavaly bronzérmes lett az országos bajnokságon.
Nem sikerült a bajnoki cím a 10 év
alattiak mezőnyében Czina Péternek, aki

ezüst-, míg Tóth Tamás bronzérmet szerzett - mindketten csak az ebesi megyei
bajnoktól kaptak ki.
Komáromi Tibor a III. korcsoportban a
megyei bajnokot megverve, csak a Buchholz-számítás miatt szorult a második
helyre. Ugyancsak ezüstérmes lett Kiss
Péter a 12 éven aluli fiúknál. Negyedik
helyezést ért el a lányoknál Vida Bernadett a 8 év alattiak és Forgó Erika a 12 év
alattiak mezőnyében. A 8 év alatti fiúknál
Csontos Péter 5. lett.

Szöveg és fotók: Marján László

Vida Nikolett
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A legdíszesebbek
A Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Kft. 2011-ben is
meghirdette a „Karácsony Nádudvaron”
elnevezésű környezetszépítő versenyét,
amelyre számos nevezés érkezett. Két
kategóriában hirdettek győztest. A legszebben díszített családi ház a Szrapkó
Anikóé lett (Fő u. 29.). A díszített vendéglátóhely, üzlet, társasház kategória
győztese pedig Csoma Edit (Fő u. 114.)
ingatlanja lett.
– Az elbíráláson különös szempont
volt a díszítés városképi megjelenése, a
díszek mennyisége, és az esztétikai hatás. A közterületre való hatását szintén
értékelte a bizottság. A verseny legjobbjai kategóriánként kerültek díjazásra. Az
első helyezetteken kívül, a pályázat minden résztvevője kap ajándékot – összegzett Ludman Lajos ügyvezető.
MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk

BOROS SÁNDORRA
halálának első évfordulója
alkalmából.
„Hirtelen halálod megtörte szívünket,
örökké őrizzük drága emlékedet.
Kegyetlen volt a sors,
hamar elvett tőlünk,
de szíved emléke itt marad közöttünk.
Örök az arcod, nem száll el a szavad,
minden mosolyod a lelkünkben marad.
Nyugodj csendesen,
legyen békés álmod.
Találd meg odafenn
az örök boldogságot.“

Szerető családod:
Bánatos feleséged, gyermekeid,
unokáid és dédunokáid.

MEGEMLÉKEZÉS

ID. POSTA SÁNDOR
halálának 1. évfordulóján
„Elmentél tőlünk egy csendes nappalon,
Köszönni, búcsúzni sem volt alkalom.
Lelked elszállt, mint hópihe a fényben.
Ragyogj ránk fényes csillagként az égen.
Nélküled már semmi nem olyan,
mint régen.
Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk
szívében.
Idézzük szavad, mosolyod, emléked.
Szerettünk és szeretünk, nem feledünk
soha téged!”

Bánatos felesége, gyermekei,
menye, unokái
és a gyászoló család

MOZI

A Magyar Kultúra Napján
Húsz éve ünnepeljük január 22-én a
Magyar Kultúra Napját.
Az Ady Endre Általános Művelődési
Központ két színvonalas rendezvénnyel

Látni…
A totális póztalanság művészének nevezte megnyitóbeszédében Erdei Sándor
költő, újságíró Burai István festő- és grafikusművészt. A több mint 60 egyéni kiállítást magáénak tudó alkotót ukrajnai művészbarátai is köszöntötték. Eleddig 40
művésztelepen, több mint száz alkalommal részt vevő Burai István kiállított képeinek jelentős része indiai élményeinek
leképezése. A művész örömét fejezte ki,
hogy e jeles napon tárlata nyílhat – amelyet a közönség február 22-ig láthat a művelődési ház galériájában.

is tisztelgett a Himnusz megszületésének, hiszen január 25-én, szerdán, az alkalomhoz illő kiállítás és előadás is szerepelt a kínálatban.

…és hallani
Néhány perccel később a tanácsteremben folytatódott Ozsváth Sándor
művelődéstörténész tavaly megkezdett
előadássorozata. Ozsváth Sándor lévén
a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola oktatója, a Kölcsey
Társaság tagja a Magyar Kultúra Napja
alkalmából nem is kezdhetett mással,
mint Kölcsey méltatásával, majd ezután tért rá szintén aktuális és érdekes
előadására, amely a magyar gondolkodásmód és beszéd összefüggéseit taglalta.

Lelkesek és szorgalmasak is
Amatőr, sportszeretetben működő társaságként aposztrofálta a helyi asztalitenisz
sportkör növendékeit edzőjük Lövei Sándor.
A ma már nyugdíjas Sanyi bácsi több mint
50 éve kezdte e sportággal való ismerkedést,
amely időközben szórakozásává, szenvedélyévé vált, de versenyszerűen is űzte azt.
Egyszer megyei bajnokságot is nyert csapatban Nádudvar színeiben.
Nádudvaron mindig is megvolt a bázisa a ping-pongnak. Lövei Sándor büszke
rá, hogy több mint 40 nádudvari éve alatt
a jelenlegi 50-es éveikben járóktól a mostani gyerekekig minden korosztályban nevelkedtek ügyes, tehetséges ping-pongosok a keze alatt. Ilyenek voltak a teljesség
igénye nélkül: Ludman Lajos, Papp
Csaba, Siskó Lajos és fia Nándi, Beke József, a Lajtos ikrek, Aranyos Csaba, Nádudvari Kázmér, Sárközi Csaba, vagy éppen az azóta városunk díszpolgárává
választott Krucsó Zsolt. Többen NB-s bajnokságokban is szerepeltek, szerepelnek.
Nádudvar legújabb kori ping-pong
„történelme” négy éve kezdődött. Szülői
megkeresésre vállalta el a növendékek trenírozását, hetente egyszer csütörtökönként 16-tól 18 óráig, de a nebulók szorgalmát jelzi, hogy mindig túlóráznak, s
két és félóránál rövidebb tréning nem szokott lenni. A foglalkozás alatt mindenki-

vel játszik Sanyi bácsi, s felügyelete mellett egymással is játszanak a tanítványok.
Különösen örül a társaság lelkesedésének, szorgalmának, fegyelmezhetőségének. A gyerekek lelkesedése teszi őt is
szorgalmassá, s sportszerűségből, szeretetből foglakozik velük. Sőt, a gyerekek
olyan lelkesek, hogy saját fejlődésük érdekében szülői felügyelettel keddenként
önkéntesen vállalnak ”pluszmunkát”, s
akkor is edzenek.
Nagy célok nincsenek kitűzve, hiszen
az ehhez szükséges anyagi háttér sem áll
rendelkezésükre. Ennek ellenére már értek el figyelemre méltó, érmeket hozó
eredményeket a gyerekek közeli települések, mint például Püspökladány, vagy Karcag versenyein. Jelenleg, állandó jelleggel
nyolc-tíz gyerek – köztük két kislány, ami
külön öröm – jár a foglakozásokra. Plusz
5-6 felnőtt edz hetente lelkesen köztük a
77 éves Baranyai Antal, valamint Szilágyi
Szabolcs. Kovács Gergely, Új Csaba, Sándor Róbert, Garai Dávid.
A mostani kilenc állandó játékos: Szaniszló Franciska, Perge Fanni, Tóth Axel,
Tóth Tamás, Tóth Viktor, Kovács Mátyás,
Szabó Bence, Bartha Zsolt, Modrovics
Gergő. Mindannyian hálásak a művelődési
háznak, hogy helyet ad az edzéseknek.

M. L.

17. (péntek) 19 óra
ALVIN ÉS A MÓKUSOK 3.
Szinkronizált amerikai családi rajzfilm.
Alvin, Simon és Theodore valamint
új barátaik, a három mókuslány világ
körüli útra indul. A luxus óceánjáró,
amin nekivágnak, nem számíthat békés
útra: a mókusok számára a fedélzet
egyetlen hatalmas ringatózó játszótér.
Ám a hajó zátonyra fut, a mókusok pedig egy elhagyott szigeten vetődnek
partra.
21. (kedd) 19 óra
JACK ÉS JILL
Szinkronizált amerikai filmvígjáték.
Szereplők: Adam Sandler,
Kathie Holmes.
A Sadelstein család boldogan él gyönyörű Los Angeles-i otthonában. A nyugalom és békesség szinte megzavarhatatlan körülöttük. De csak szinte.
Évente egyszer, a Hálaadás napján beüt
a ménkű: meglátogatja őket a családfő,
Jack (Adam Sandler) ikertestvére, Jill
(Adam Sandler).
12 éven felülieknek.
24. (péntek) 19 óra
KARÁCSONY ARTHUR
Szinkronizált amerikai rajzfilm.
Sok mindent tudunk már a világról,
de a tudomány még mindig adós néhány nagy kérdés megválaszolásával.
Ezek közül is a legtitokzatosabb: hogyan tud a télapó egyetlen éjszaka alatt
annyi gyerekszobába bejutni? Most
végre itt a válasz: tökéletes, katonás
szervezéssel, melynek sikerében több
millió, a terepen dolgozó manóra, egy
óriási, szuperszónikus szánra és egy tökéletesen működő parancsnoki bázisra
van szükség.
28. (kedd) 19 óra
MISSION IMPOSSIBLE –
FANTOM PROTOKOLL
Szinkronizált amerikai akció-thriller.
Szereplők: Tom Cruise,
Jeremy Renner, Paula Patton.
Ez nem csak egy újabb küldetés.Az
Impossible Mission Force-ot leállítják,
amikor felmerül a gyanú, hogy közük
van egy globális terrorista összeesküvéshez. Beindul a Fantom Protokoll, és
Ethan Huntnak és új csapatának be kell
épülnie, hogy tisztára mossák a szervezet nevét.
16 éven felülieknek.
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Az ÁMK programjaiból
Február 20-án, (hétfőn) 17 órától És
boldogan éltek, míg… Ami veletek
is megtörténik, A párkapcsolatok forgatókönyve címmel előadást tart,
Oláhné Mednyánszki Krisztina pszichodráma vezető (belépés díjtalan).
Február 25-én, (szombaton) 10 órától
Ping-pong verseny. Jelentkezés egyéni vagy csoport kategóriában a művelődési ház portáján február 20-ig.
Február 29-én, (szerdán) 18 órától
Ozsváth Sándor művelődéstörténész
A magyar gondolkodásmód és a magyar beszéd összefüggései II. címmel tart előadást.

2012. február

A lelkes ping-pongosok Lövei Sándor vezetésével

