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Figyeljünk egymásra!
Beke Imre polgármester újévi köszöntője
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Nádudvariak!
Az év vége mindig egyfajta öszszegzésre sarkallja az emberek
többségét, így engem is. S nem
azért, mert már sok éve tartó hagyomány, hogy Nádudvar polgármestere a város lapjának januári
számában köszönti az olvasókat,
összegzi az eltelt tizenkét hónapot,
s felvázolja az idei célokat. Így
volt ez már velem pedagógusként,
sőt egyszerű családapaként is. Milyen tehetségeket sikerült felfedeznünk, mit tudtunk javítani, jobbá
tenni az iskolában. Otthon, a
családban miként tudtuk segíteni gyermekeink felcseperedését
az adott évben, mit tudtunk
megújítani, szebbé tenni házunk
portáján. Csak akkor még nem
vetettem papírra ezeket a gondolatokat.
Nem volt könnyű a 2011-es esztendő, mint ahogy elmondhattuk
ezt már jó néhány mögöttünk hagyott évre is! Ám, ahhoz, hogy a
nehézségek ellenére Nádudvar
„működik” sok-sok embernek a
munkája szükségeltetett, s szükségeltetik. Ezúton is megköszönöm
azoknak a munkáját, hozzáállását,
akik városunk anyagi, erkölcsi,
szellemi gyarapodásáért tevékenykedtek: a választott tisztségviselőknek, intézményvezetőknek, pedagógusoknak, hivatali dolgozóknak, az egészségügyben és a szociális szférában tevékenykedőknek, cégeknek, vállalkozóknak, civil szervezeteknek, egyházi közösségeknek, családoknak és magánszemélyeknek. Nem volt könnyű az
óesztendő, de bizakodunk, hogy
legalább nem lesz rosszabb az
előttünk álló.
Mindent meg kell tennünk azért,
hogy ne legyen éhező gyermek,
ugyanakkor az egyéneknek is minden tőlük telhetőt meg kell tenni
azért, hogy ne éhezzenek gyermekeik, akikért elsősorban ők maguk

vállaltak felelősséget, mikor szülőkké váltak. Segítünk, ahol tudunk, de mindez
csak összefogással lehet sikeres, hogy segítsünk egymáson,
hogy tudjuk elfogadni a segítő
kezet, s tegyünk azért, hogy méltók
legyünk arra, hogy kinyújtsák
felénk a segítő kezeket. Ezért mindenki köré megértő és gondoskodó
családot, jó rokonokat, nyitott
szívű barátokat, megértő ismerősöket kívánok. Akinek a munkája,
szerencséje vagy a sorsa megadta,
hogy élvezheti az élet ajándékait,
tudjon alázattal fordulni azok felé,
akik valamiben hiányt szenvednek.
Akik pedig segítségre szorulnak,
tudják méltósággal fogadni mások
jó szándékát.
Tartsuk rendben saját környezetünket, legyen erre belső igényünk,
s ne a büntetéstől való félelem ösztönözzön bennünket, ha egyáltalán
ösztönöz, hogy tiszta udvarunk legyen. Ez egyáltalán nem pénzkérdés. Teremtsünk magunk körül harmóniát, mert akkor még a szűkösebb körülmények között is jobban
érezhetjük magunkat.
2012-ben a legnagyobb feladatot a szennyvízberuházás 3. üteme
jelenti városunk számára, amely
szintén jelentős összefogással fog
megvalósulni.
Újévi üzenetem, hogy mindenkor bizakodva kell a jövőbe tekinteni! Az elbúcsúztatott esztendő tanulságai, eredményei biztassanak
bennünket a jobb, felelősségteljesebb munkára, az emberi értékek
megbecsülésére, az egymás iránti
tiszteletre!
Mindehhez kívánok Nádudvar
valamennyi lakosának eredményekben gazdag, boldog újesztendőt, erőben, egészségben!
Beke Imre
polgármester

Nádudvar egykori állomásépülete régi képeslapon
(Turóczy László gyűjteményéből)

40 éve indult az utolsó vicinális
Sokan a mai napig sajnálják, hogy
megszűnt, pedig a többség számára már
csak történelem, hogy 1971. december
31-én futott ki az utolsó vicinális a nádudvari vasútállomásról. A mozdony vezetője Pavalacs János, míg az utolsó állomásfőnök Papp Ferenc volt.
– Másnaptól megszűnt a személyszállító vasúti forgalom városunkban.
Azon a január elsején egy bácsika állt a
peronon – emlékszik vissza dr. Danka
József –, s tőlem kérdezte, hogy tényleg

elment az utolsó vonat? Majd igenlő válaszom után, szívbéli sóhajtás hagyta el
száját: „pedig ezt mi építettük”.
S valóban, anno két hónap alatt a lakosság segítségével épült fel a 9,7 kilométer hosszú vasútvonal és az állomás,
majd 1904. június 1-jén nyílt meg a
Kabára vezető vasútvonal, amely Nádudvart a Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza-vasútvonalhoz kapcsolta.
M. L.

Adventi visszatekintés
2011 decemberében is gazdag
programsorozattal várta a város a karácsonyt. Számos önkormányzati intézmény ünnepi rendezvényén ott jár-

tunk. Alább és a 3. oldalon az e helyeken készült képekkel emlékezünk meg
az advent szívet, s lelket melengető
heteiről.

A Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szolfézs csoportja
teremtett ünnepi hangulatot a művelődési ház aulájában a nagy karácsonyfa
tövében, s velük énekelt a többi kisiskolás is.
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Tudósítás a decemberi testületi ülésekről
Szennyvizes pályázathoz
December 12-én tartotta Nádudvar
Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülését. Az ülés napirendjén a Debreceni Vízmű Zrt.-vel
2008. október 1-jén kötött koncessziós
szerződés módosítása, valamint a szerződés módosításával összhangban, a
2011. évi költségvetés módosítása szerepelt. A koncessziós szerződés módosítására a „Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint
szennyvíztisztító telepének fejlesztése”
elnevezésű KEOP pályázat miatt került
sor. Az ivóvízminőség-javító program
önerejét a kormány döntése szerint az
Önerő Alap fogja biztosítani minden
nyertes pályázat esetében. Ezzel a döntéssel mintegy 24 425 000 Ft forrás szabadul fel. Az önkormányzat egyeztetve
a Debreceni Vízmű Zrt.-vel úgy döntött, hogy ezt a forrást átcsoportosítja a
szennyvízhálózat III. ütemének kivitelezésére. A vízmű vállalta, hogy a szerződésben vállalt fejlesztések forrásait
82 000 000 Ft értékben az önkormányzat részére rendelkezésre bocsátja a pá-

lyázatban meghatározott volumenű
szennyvízhálózat fejlesztés önerejének
biztosítására. Az önerő fennmaradó részére az önkormányzat az EU Önerő
Alaphoz fog pályázatot benyújtani. Ezzel a forrásösszetétellel az önkormányzat és a lakosság pénzügyi terheit a legalacsonyabb mértékűre csökkentve
lehet elérni azt, hogy befejeződjön a
szennyvízhálózat kiépítése Nádudvaron. A testület a szerződésmódosítást
megszavazta. A szerződés módosítás
kapcsán az önkormányzat 2011. évi
költségvetését is módosítani kellett. A
képviselő-testület a költségvetés módosítást elfogadta.
A 2012-es díjakról
December 21-én tartotta évi utolsó
rendes ülését Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Első napirendi pontként a testület a 2012. évi
költségvetés elfogadásig tartó átmeneti
időszak gazdálkodását meghatározó
költségvetési szabályairól szóló rendeletet fogadta el.
Ezután a képviselő-testület 2012. évi

üléstervét tárgyalták meg, akik több
módosítási javaslatot tettek az ülések időpontjára, valamint a napirendi
pontokra vonatkozóan. Az üléstervet a
módosításokkal együtt elfogadta a testület.
Döntött a testület a gyermekétkeztetést igénybe vevők teljes körére 2012.
január 1-jei hatállyal bevezetendő étkezési hozzájárulás elfogadásáról. A hozzájárulás összege 1000 Ft+áfa (1270
Ft/hó), amelyet mindenki köteles megfizetni. A hozzájárulás az intézményi
konyhák berendezéseinek, eszközeinek
cseréjét, pótlását fogja fedezni.
Majd az önkormányzati tulajdonú
nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérleti díjairól határoztak a képviselők.
A díjemelés mértéke a 2011. novemberi
infláció mértékének megfelelően 5%-os
mértékű.
A képviselő-testület hatáskörébe tartozó közüzemek és közszolgáltatások
(ivóvíz, csatorna használat, szemétszállítás, sírhely megváltás) 2012. évi díjait
a testület a vonatkozó rendeletek módosításával megszavazta. A díjakat lentebbi táblázatunk tartalmazza. A sze-

métszállítás díja a 2010. évi és a 2011.
évi infláció mértékével, a sírhely díjak
a 2011. évi infláció mértékével megegyező mértékben kerültek emelésre. A
sírhelydíjakat 2011-re a 2010. évi infláció mértékével megemelte a testület
2010. év végén.
Az idegenforgalmi adó mértékét a
helyi adókról szóló törvény rendelkezései alapján 300 Ft/fő/vendégéjszakára
emelte a testület január 1-jei hatállyal.
A Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Kft. 2011. évi háromnegyed éves beszámolóját a testület
megvitatta és elfogadta.
A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül működő Pedagógiai
Szakszolgálat feladatainak ellátására
vonatkozó együttműködési megállapodások módosítását a testület megvitatta
és támogatta. Ezzel lehetővé vált, hogy
a 2012. évben is a Kövy Sándor Általános Iskola Pedagógiai Szakszolgálata
nyújtson ellátást a nádudvari és a mikrotérség (Földes, Tetétlen, Nagyrábé)
iskolásainak.
Dr. Sós Csaba

A 2012. évi közszolgáltatások díjai
A bruttó árak 27%-os áfá-t tartalmaznak a 2012. január 1-jén hatályba lépett jogszabályváltozás miatt
A temetkezési közszolgáltatások díjai

Ivóvíz és csatorna díjak
Ivóvíz díj (Ft/m3)

Csatornadíj (Ft/m3)

nettó 273 (bruttó 346,71)

nettó 247 (bruttó 313,69)

Az ivóvíz szolgáltatás és csatorna szolgáltatás alapdíja
változatlanul 200-200 Ft/hó.
A települési szilárdhulladék (szemét) szállítás díjai
Edényzet

Nettó egységár (Ft/db/ürítés)

110 literes
120 literes
240 literes
770 literes
1100 literes
60 literes zsák

286 (bruttó 363,22 Ft)
286 (bruttó 363,22 Ft)
749 (bruttó 951,23 Ft)
2650 (bruttó 3365,5 Ft)
4172 (bruttó 5298,44 Ft)
250 (bruttó 317,5 Ft)

Kétszemélyes kripta sírhelye
Háromszemélyes kripta sírhelye
Rátemetéses sírhely (90 cm széles)
Családi sírhely (180 cm széles)
Mellétemetéses sírhely (160 cm széles)
Kegyeleti emlékhely
Urna sírhely
Urnahely

65 604 Ft (bruttó 83 317,08 Ft)
84 474 Ft (bruttó 107 281,98 Ft)
17 493 Ft (bruttó 22 212,11 Ft)
67 788 Ft (bruttó 86 090,76 Ft)
26 242 Ft (bruttó 33 327,34 Ft)
40 459 Ft (bruttó 51 382,93 Ft)
19 685 Ft (bruttó 24 999,95 Ft)
10 458 Ft (bruttó 13 281,66 Ft)

Újra megváltási díjtételek
Kétszemélyes kripta sírhelye (60 év után)
Háromszemélyes kripta (60 év után)
Sírhely (25 év után)
Családi sírhely (2. temetéstől 25 év)
Urnafülke (10 év után)
Urnasírhely (25 év után)
Kegyeleti emlékhely (25 év után)

152 115 Ft (bruttó 193 186,05 Ft)
176 496 Ft (bruttó 224 149,92 Ft)
20 899 Ft (bruttó 26 541,73 Ft)
137 021 Ft (bruttó 174 016,67 Ft)
10 458 Ft (bruttó 13 281,66 Ft)
37 010 Ft (bruttó 42 002,70 Ft)
116 122 Ft (bruttó 147 474,94 Ft)
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Mit vár 2012-től? Tett-e újévi fogadalmat?
Murvai Józsefné
NAGISZ Zrt. dolgozó

Varga Lajos
NAGISZ Zrt. dolgozó

Gábor Ferencné
nyugdíjas

Kovács István
munkanélküli

Kicsit jobb évet, több
tiszteletet, becsületet
az elvégzett munka értékének megfelelően.
A munkának nincs becsülete és nincs
megfelelően honorálva sem. A szombat, vasárnap és ünnepnapokért járó bérezést lehetne legalább kiemelten kezelni, hiszen áldozatot hozunk.
Harminc éve dohányzom és megfogadom, hogy leszokom róla, mivel
egészségem sem a régi már.

Pénzügyeimet szeretném rendezni, mivel deviza alapú hiteltartozásom van. Család rendben, boldogság, szeretet
megvan. Boldog, elégedett ember lennék, ha pénzügyi gondjaim nem lennének!
Fogadalmat nem szoktam tenni, mivel ismerem magamat, nem bízom magamban, mert tudom, hogy úgysem tartom meg!

Kevés a nyugdíjam,
évek óta beteg vagyok, ezért nagyon be
kell osztanom. A betegség sok pénzbe kerül, a gyógyszerek
is igen drágák.
Megpróbálom még jobban beosztani
a pénzemet, hogy spórolni tudjak a nehezebb napokra.
Szeretnék egy kicsit több egészséget!

Szegénység, kilátástalanság, nem lesz
munka főleg a romáknak. Igaz én elég beteges vagyok, így igazán dolgozni sem tudok. Drágul minden, pénz nincs. 2012-ben a legtöbb
embernek nagyon nehéz lesz a megélhetés. De, azért reménykedünk!
Új évi fogadalmam a dohányzásról
való leszokás, mert nem lesz rávaló!
N. E.

2012. január

Nádudvari Hírek

Adventi visszatekintő
A korábbi évekhez hasonlóan
idén is számos adventi program közül válogathattunk a karácsonyvá-

rás heteiben. Néhány eseményt mi
is megörökítettünk. Jó néhány rendezvényre a Nádudvar TV kame-

Süteményvarázs. December 9-én délután Süteményvarázs – karácsonyi süteménykóstoló és receptcsere zajlott. A képen a Nyugdíjas Pedagógus Klub tagjai, akik
a sütiket készítették, a receptjeikből egy kis szakács"füzetet" állítottak össze az ÁMK
munkatársai, akiket a képen Hermann Mónika és Forgó Sándorné képvisel

Zenei kóstoló. Ízelítőt hallhattunk a
Liszt Ferenc Kórus karácsonyi hangversenyéből december 14-én, a művelődési házban.

rája is ellátogatott, a műsorok itt
megtekinthetők: http://www.ihonlap.hu/nadudvartv/musorok.

Gryllus-koncert. Karácsonyi angyalok címmel tartott két teltházas előadást
Gryllus Vilmos Kossuth-díjas előadóművész december 13-án délelőtt a művelődési házban, a gyerekek nagy örömére.
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A Szeretet Fája
Második alkalommal rendezték meg
december 12-én délután a nádudvari
Napfény Óvodában a hagyományos adventi készülődést a szülőkkel, gyerekekkel és az óvodai dolgozókkal közösen.
Böszörményi Lajosné óvodavezető a
karácsonyi díszben pompázó aulában
álló fenyőfa mellett köszöntötte a megjelent gyerekeket, szülőket, nagyszülőket, testvéreket. Ezután Hegedűs Andrásné óvodapedagógus mesélt a
gyerekeknek, majd elkezdődött a karácsonyfadíszek készítése a csoportszobákban. A Méhecske csoportban karácsonyi lampion, a Delfin csoportban
vágott, hajtogatott csillogó díszek készültek. A Napraforgó csoportban gipszformákat festettek, a Szivárvány csoportban pedig mézeskalácsot sütöttek.A
zöld csoportszobában kialakított Napfény Teázóban gyermekrajz-kiállítás
volt, és a dajka nénik, szakács nénik finom gyümölcsteával, mézes süteménynyel várták a látogatókat.Az elkészült
díszekkel a gyerekek és a szülők együtt
díszítették fel a fenyőfát, majd körbeállták, s együtt énekelték el a gyertyák és
csillagszórók fényében a "Kis karácsony,
nagy karácsony" kezdetű dalt.
A Szeretet Fája ott pompázott a Kossuth utcai óvodában és várta vissza januárban a kis óvodásokat. Remélik a következő évben is ugyanilyen örömet fog
jelenteni minden résztvevőnek a közös készülődés. Az eseményről videó-felvétel is
készült, melyet az óvodai honlapon lehet
megtekinteni: www.nadudvariovodak.hu.

Művészeti iskolások hangversenye. A Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola karácsonyi hangversenye december 16-án volt látható,
hallható.

Negyedikesek műsora. „Soha nem volt még ilyen áldott
Mazsorett gála. Az Ady Endre ÁMK mazsorett csoportjainak gálaműsorán december 17-én szórakozhattak a vendégek. éj…” címmel az általános iskola 4. évfolyamának karácsonyi
Este pedig diszkó volt Dj. Simonnal és barátaival, s közben műsorát a szokásoknak megfelelően négy alkalommal is bemutatták
sztárvendégként Fluor Tomi is fellépett.
(Az összeállítást készítette: M. L.)

A Szeretet Fája (Fotó: M. L.)

Felhívás a városi díjakra való jelölésre
Március 15. nemzeti ünnepünk.
1996. óta még inkább jeles nap a város életében, a város által adományozott díjak és kitüntetések adományozásának szép hagyománya miatt.
Ekkor vehetik át a Nádudvar Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
által adományozott Nádudvar Város
Díszpolgára címet, valamint a Pro Urbe
emlékérmet és a Kövy-díjat azok a közmegbecsülésnek örvendő személyek,
közösségek, akiknek a városért végzett
áldozatos munkáját, szellemiségét, az
általuk közvetített értékrendet, az elhivatott szakmaiságot a képviselő-testület hivatalos címadományozással, díj átadásával kívánja elismerni.
A Nádudvar Város Díszpolgára cím

adományozható annak a köztiszteletben
álló magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedő jelentős
munkájával, vagy egész életművével
mind a városon belül, mind pedig országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett,
amely hozzájárul a város jó hírének
öregbítéséhez. Díszpolgári cím évente
egy adományozható, de a képviselő-testület dönthet úgy is, hogy az adott évben nem ad ki díszpolgári címet.
Pro Urbe emlékérem adományozható
azoknak a személyeknek, személyek
csoportjának, társadalmi vagy gazdasági
szervezeteknek, akik, vagy amelyek a
város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos

munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el. Pro Urbe emlékérem
évente legfeljebb kettő adományozható.
Az elismerések odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására a
képviselő-testület előkészítő bizottságot jelöl ki, amelynek tagjait – a város
köztiszteletben álló polgárai, különböző
intézmények, egyesületek, érdekközösségek, stb. képviselői közül – név szerint kéri fel javaslattételre.
Az előkészítő bizottság a javaslatát a
közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki.
Ezúton kérjük a város lakóit, segítsék a bizottság és a képviselő-testület
munkáját azzal, hogy a március 15-i
nemzeti ünnepen átadásra kerülő Dísz-

polgári cím és Pro Urbe emlékérem elismerésekben részesülő személyekre javaslatot tesznek.
Ajánlásaikat írásban küldhetik el,
vagy lezárt borítékban zárt urnába helyezhetik el a Polgármesteri Hivatal 1.
számú irodájában, a városi elismerések
odaítélését előkészítő bizottságnak címezve, 2012. február 10-én 12 óráig.
A Kövy Sándor díj a helyi közügyek
valamely területén elért kimagasló teljesítmény, vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű
elismerését szolgálja. Odaítéléséről a jelöltek szakmaterületét érintő testületek
szakmai közvéleményének figyelembevételével dönt az Ügyrendi, Igazgatási és
Jogi, valamint az Oktatási-, Kulturális,
Sport és Idegenforgalmi Bizottság.
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KÉK HÍREK
Nádudvaron 2011. november 25.
és december 31. közötti időszakban
18 bűncselekmény történt, 3 súlyos
testi sértés kísérlete, 1 ittas járművezetés, 9 lopás, 2 betöréses lopás, 1 csalás és 2 rongálás. A bűncselekmények
az alábbiak voltak:
Eljárás indult egy helyi lakossal
szemben, aki november 27-én 20.30 óra
körüli időben az Izabella utcán megrongálta egy személygépkocsi visszapillantó tükrét és bal oldali hátsó ajtaját.
November 29-én 18.00 és 18.15 óra
közötti időben ismeretlen tettes a Fő út
132. szám alatti Söröző elől eltulajdonított egy lezáratlan kerékpárt.
Eljárás indult egy helyi lakossal
szemben, aki december 5-én 6.00 óra
körüli időben az Alkotmány utcán előzetes szóváltást követően ököllel vállon
ütött egy szintén helyi lakost.
December 5-én 16.00 óra és 6-án
9.00 óra közötti időben ismeretlen tettes a Tolbuhin utcán, az általános iskola
előtti esővizet összegyűjtő aknáról 2 darab fedlapot tulajdonított el a zsanér lefeszítésével.
December 5-én 8.00 óra és december
9-én 9.00 óra közötti időben ismeretlen
tettes a Kárpát utca egyik állandóan
nem lakott lakásához tartozó nyitott
melléképületéből egy Honda típusú
benzinmotoros önjáró fűkaszát tulajdonított el.
December 10-én 01.30 óra körüli
időben ismeretlen tettes a Pacsirta utcán
leállított személygépkocsi jobb oldali
első ablakát egy kővel betörte.
December 10-én 17.00 és 18.00 óra
közötti időben ismeretlen tettes a művelődési házban megrendezett karácsonyi vásárban 46 darab Faludy Gabriella
által készített üveg nyakláncot tulajdonított el.
December 1. és december 11. közötti
időben ismeretlen tettes a Sallai Imre
utca egyik lakóházából 1 darab ásót, 1
darab kályhakönyököt és 1 darab UPC
beltéri egységet tulajdonított el.
December 11-én 00.00 és 15.40 óra
közötti időben ismeretlen tettes a Kiskert utcán leállított személygépkocsi
két első ajtaját, valamint a csomagtér ajtaját felfeszítette és abból autósrádiót,
erősítőt, valamint mélynyomó ládát tulajdonított el.
December 12-re virradóan ismeretlen tettes a Kossuth tér 2. szám alatti
HAGE irodaház garázsa előtti vízelvezető vasrácsát eltulajdonította.
Eljárás indult egy helyi lakos ellen,
aki december 12-én 16.20 órakor a Fő
úton úgy vett részt a közúti forgalomban az általa vezetett személygépkocsival, hogy a vezetés megkezdése előtt
szeszes italt fogyasztott.

December 16-ra virradóan ismeretlen tettes a Bem József utcán lévő KITE
Zrt. Kiskert utca felőli oldalától 3 darab
fedlapot tulajdonított el.
December 22-én 13.30 órakor a Jókai utcán lévő fodrászüzletben egy helyi férfi – a lányát ért vélt vagy valós sérelem miatt – tettleg bántalmazott egy
szintén helyi férfit.
A december 23-át megelőző időben
ismeretlen tettes a Ságvári Endre utca
egyik lakatlan lakóházának melléképületébe az ablakot betörve behatolt, és
onnan villanymotort, írógépet, rádiót és
vashulladékot tulajdonított el.
December 24-én 16.00 és 25-én
16.00 óra közötti időben ismeretlen tettes a Fő út egyik lakatlan lakóházának
melléképületéből 26 db postagalambot
tulajdonított el.
Eljárás indult egy helyi férfi ellen,
aki december 27-én 17.00 és 19.00 óra
között az Ady tér 4. szám elől 3 darab
vízelvezető vasrácsot tulajdonított el,
melyeket elektromos kerékpárral szállított el.
Eljárás indult egy nyíracsádi lakos
ellen, aki július 27-én egy konyhabútor október 2-ra történő elkészítésére
vállalkozott, melyre a helyi lakos megrendelőtől előleget is kért, de a bútort
nem készítette el és az óta el sem érhető.
Eljárás indult egy helyi férfi ellen,
aki december 27-én 17.00 óra körüli
időben a Rákóczi utca egyik lakásában
előzetes szóváltást követően tettleg
bántalmazta feleségét oly módon, hogy
kettő alkalommal, jobb lábbal arcon
rúgta. A sértett az elsődleges orvosi vélemény szerint 8 napon belül gyógyuló
sérüléseket szenvedett.
Kérem a lakosságot, hogy aki a fenti
eseményekkel kapcsolatban vagy a jövőbeli eseményekre vonatkozóan bármilyen érdemleges információval (gyanús vagy ismeretlen személyek, illetve
járművek, stb.) rendelkezik, az hívja a
település körzeti megbízottjait, polgárőreit vagy a rendőrkapitányság ügyeletét. Az alábbi telefonszámokon értesítse
a rendőrséget:
Mészáros László r. tőrm. körzeti
megbízott: 06-30-382-6578.
Szabó László r. ftőrm. körzeti megbízott (még nincs telefon).
Nádudvar Rendőrőrs: 06-54-480225 vagy 06 30/382-6614.
Rendőrkapitányság Ügyelete: 06-52558-510 vagy a 107, illetve 112 ingyenesen hívható kapcsolási számok.
Minden kedves olvasónak a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság munkatársai nevében sikeres, biztonságos és
boldog új évet kívánok!
Dr. Gali Sándor r. alezredes
rendőrkapitány
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Télre készen
Idejében, már november elején kihelyezték a műanyag szóróanyag tározókat a Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Kft. munkatársai –
igaz, ezen a télen, lapzártánkig még
nem volt rá szükség. A 10 darab zöld
színű tároló edényt többnyire gyalogátkelők és buszmegállók mellé telepítik,
s hó, ónos eső esetén a bennük található
környezetbarát anyaggal csúszásmentesítik a zebrákat és a megállókat. A balesetmegelőzést segítő tárolók időjárástól függően, de jellemzően március
elejéig maradnak a forgalmas helyek
mentén, hogy ősszel újra „munkába állhassanak”
Hó eltakarításra, hótolásra pedig
nádudvari vállalkozásokkal van keret-

szerződése a városgazdálkodási kft.nek, akiket szükség szerint kérnek fel a
munkálatokra.

A Nádudvar, szövetkezeti bolt nevű megállónál is ki van téve a szóróanyag tározó (Fotó: M. L.)

Helyi alkotók tárlata
A Nádudvari Amatőr Képzőművészeti Alkotókör elmúlt évi nyári tárlatának anyagából rendezett kiállítást az Ady
Endre Általános Művelődési Központ.
A január 5-től 25-ig tartó kiállítást
Kerti Józsefné nyitotta meg bensőségesen, hangulatosan, személyre szólóan,
ahogy ez az alkalomhoz talán a leginkább illett. Magyartanár mivoltából fakadóan minden alkotónak annak művészetéhez illő versrészlettel kedveskedett, eddigi munkásságuk bemutatása
mellett.

Az örökifjú körvezető Virághné Törös Borbála pedig az alkotócsoport eddigi életútjának pillanatait is felelevenítette.
A Nádudvari Amatőr Képzőművészeti Alkotókör alkotói:
Virághné Törös Borbála (az alkotókör vezetője), Andrásiné Tóth Piroska,
Dudicsné Virágh Mónika, Kapás Józsefné, Kiss Katalin, Lévai László, Majoros Dóra, Ráczné Arnold Róza, Sándorné Erdős Erzsébet és Sassné Rácz
Róza.

A kiállítást Kerti Józsefné (balra) nyitotta meg (Fotó: M. L.)

Óévbúcsúztató és újévköszöntő mulatságot szervezett január 5-én az Angyalkert
Gyermekház és Családi Napközi. A vidám hangulatú rendezvényen a csoport
versekkel, mondókákkal, dalokkal búcsúzott a karácsonyfától, majd sült
gesztenyét majszoltak a csemeték és kölyök pezsgővel koccintottak. A hangulatot
csak fokozta a szerpentinek és konfettik esője, a sokáig tartó táncos vigasság.

Első Ficánka-karácsony
Sok helyről tűntek el csatorna fedlapok (Fotó: Marján László)

Ludmanné Kalmár Piroskával és Katonáné KalmárTeréziával karácsonyvárásként mézeskalács különlegességeket
készítettek a Ficánka Családi Napközi-

ben december 22-én. A karácsonyfa
alatt a gyerekek teremtettek ünnepi hangulatot versekkel, dalokkal, s az ajándékozás sem maradt el.
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Már a tanítványok is sikeresek
Kiss Zsigmond önmaga korábbi sikerein túl már két tanítványát is győzelemhez segítette. Ugyanis a 2012.
évi országos bajnokságra kvalifikáló
versenyen indult Komáromi Ákos és
Kiss Nikoletta december 11-én, Derecskén, ahová az ország minden
pontjáról és még Szlovákiából is érkeztek versenyzők.
A nádudvari fiatalok első versenyükön kategória győztesek lettek, az összes
kategóriát nézve is mindketten dobogón
álltak volna. Edzőjük elmondása szerint
élvezték a versenyt, pedig nagyon elfáradtak. Mindkét gyermek tehetséges, az
látszik – jegyzi meg az Európa-bajnok
íjász. De számára is fontos visszajelzés
volt ez a torna – ahol ő maga nem indult
–, hogy jó ez az irány, ahogy elkezdte a
gyerekekkel. Ákos és Nikoletta is olimpiai reflex íjjal versenyez, mivel a normális alaptechnikát ezzel lehet elsajátítani. Ha ezzel tud lőni valaki, bármilyennel tud, ehhez kell a legtökéletesebb technika.
Ezen a versenyen is bebizonyosodott, hogy fontos a mentális felkészülés.
Bármilyen furcsán is hangzik, fejben is
el kell végezni a mozdulatokat, hogy a
versenyen tökéletesen működjön, hiszen nincs ismétlési lehetőség.

Első edzői lépések
– Az a tudás ér valamit, amit át tudunk adni, ennek van értéke – vallja
Kiss Zsigmond kétszeres magyar bajnok. Egy jó értelemben vett tartozást
érez a város felé, amelyet tapasztalatátadással is próbál „meghálálni”, az íjászat újabb dimenziója lehet a nádudvari
élsportnak, szélesítheti, színesítheti településünk sportéletét. Ugyanakkor ez
a sport, mint a legtöbb sport, az életre is
nevel, komolyabbá, fegyelmezettebbé,
céltudatosabbá teszi a versenyző embert. Célja egy sportklub létrehozása.
Az íjászatban tehetséges fiataloknak a
sportíjászattal érdemes foglalkozniuk,
mert ez ad számukra lehetőséget versenyezni hazánkat képviselve.
Az alapítás egyik legnagyobb „akadálya” – egyelőre – önmaga. Hiszen az
élsport, a válogatottsághoz szükséges
nemzetközi nívó megtartása sok munkát igényel. Ami már nem csupán feladat, hanem életforma, ezzel kel és ezzel fekszik. Az élsportból előbb-utóbb
„kiöregedik”, habár mivel az íjászat
75%-ban mentális sport, s nem annyira
a fizikai, mint inkább a mentális erőn
múlik a siker nemzetközi szinten akár
55 éves korig is el lehet versenyezni.
M. L.

Az edző tanítványaival

Vidám műsorral szórakoztatták a gyerekeket

Összefogással karácsonyra
Mikulás és Karácsonyváró ünnepséget tartott december 15-én a Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata a Kabai úti intézményben.
A gyermekeket Nagyné Böszörményi Anita, a Gyermekjóléti Szolgálat
vezetője köszöntötte, majd a Szociális
Szolgáltató Központ Idősek Napközi
Otthonának nyugdíjasai adtak elő vidám ünnepi műsort. Ezt követően a
házigazdáktól mikuláscsomagokat vehettek át a gyerekek, s a finom süteményből és az Era-Ker Kft. által felajánlott narancsból álló uzsonnát követően újabb meglepetések vártak rájuk.
A Nádudvari Akarat Sportkör képviseletében dr. Koroknai-Bokor Erzsébet
plüssállatokkal kedveskedett a gyerekeknek, akik szemmel láthatóan nagy
boldogsággal szorították magukhoz a
puha kis játékokat. Ám közben jó néhányan már a feldíszített karácsonyfa
alatt tornyosuló névre szóló dobozok
felé kacsintgattak – nem hiába.
Az Angyalkert Gyermekház és Családi Napközi képviseletében Tóth Ilona
Márta és Váradi Nikolett összesen 70
db ajándékkal teli dobozt hozott a fa
alá. Ez az általuk megszervezett karácsonyi cipősdoboz-akciónak köszönhető, amelyből 66 csomag személyre
szabottan, az ünnepségen került átadásra, illetve négy darabot a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai juttat-

tak el azokba a családokba, ahol újszülött babák vannak. Az ötlet, hogy a nádudvari adományozók helyi gyermekek
ünnepét édesítsék meg, igen sikeres
volt. Ez köszönhető a felajánló magánszemélyeken kívül az alábbi szervezeteknek: az Angyalkert Gyermekház és
Családi Napközi szülői közössége és
gyerekei, valamint az Angyalkert baráti
kör mellett a Kövy Sándor Általános Iskolának, ahonnan a dobozok több mint
30%-át kapták. A Ficánka Családi Napközi és Egyesület valamint a Nagycsaládosok Egyesülete plüss játékokat adományozott. Xu Xiang Úr (Inter Ming
Guang Kft.), a ,,régi kínai" tulajdonosa
nagy mennyiségben adományozott új
lábbeliket, ruhaneműt, táskákat – ő a
legelső felajánlók egyike, aki nem megkeresésre jelentkezett, hanem hallott a
kezdeményezésről. Az Univer Product
Zrt. bébiételekkel támogatta a családokat.
Nagyon fontos, hogy a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat segítségével a leginkább rászorulókhoz juthattak el a nemes felajánlások.
Kreatívan
A karácsonyi jótékonysági akció felhívásában leírtak szerint díjazták a
legkreatívabb cipős doboz készítőjét is,
aki Törös Edit lett. Ajándékcsomagját a
nádudvari CBA-üzletek ajánlották fel.
Szöveg és fotó: M. L.

„Ovis” nyugdíjasok búcsúja
„Az ember a múltba ezerszer visszanéz,
könnyűnek látszik a búcsúzás,
de búcsúzni mindig nehéz.”
/Bódi Irén: Az idő vonatán/
December utolsó hetében jeles napra
készültek a Napfény Óvoda dolgozói,
három nyugdíjba készülő dajkát búcsúztattak. Az ünnepeltek erre az alkalomra meghívták az óvoda vezetőjét és
a Napfény Óvoda dolgozóit, valamint a
volt munkatársaikat, akik már korábban
nyugdíjba vonultak.
Óvodánk vezetője, Böszörményi
Lajosné megható búcsúztatója után a
nyugdíjba készülők megvendégelték a
meghívottakat. Később az óvodapedagógusok egy vidám jelenetet adtak elő,
melyben a volt munkatársaik karakterét
próbálták megjeleníteni. Mindannyiunk
számára még sokáig felejthetetlen lesz
ez az este. A három dajka nagyon jó
munkatárs volt, évtizedeken át derűsen,

szeretetteljesen segítettek a nádudvari
gyerekek nevelésében. Ők tudták és
tudják: „A szeretet csodálatos dolog.
Sosem kell elvennünk valakitől, hogy
másnak adjuk. Mindig jut belőle bőven
mindenkinek.” Rendkívül színes egyéniségek voltak, erre emlékeztetett Böszörményi Lajosné, a nádudvari óvoda
vezetője, aki a következő gondolatokkal zárta búcsúztató beszédét: „Három
különböző egyéniségei, színfoltjai voltatok és vagytok óvodánknak, de egyben hasonlítottatok, mégpedig a gyermekek iránt tanúsított elkötelezettségetekben. Imádtak benneteket a gyerekek, valamint rendkívül jó kapcsolatot
tudtatok ápolni a szülőkkel és a munkatársakkal egyaránt. Sok, mintegy
negyven évet töltöttetek munkában
a családotok mellett. Tiszta szívvel,
őszintén mondhatjuk, ráérdemeltetek
arra, hogy nyugdíjasok legyetek. Ehhez
kívánunk nektek nagyon jó egészséget,

A nyugdíjba vonuló Jucika, Pirike és Emike dajka nénik (Fotó: Marján László)
hosszú, boldog nyugdíjas éveket családotok körében.”
Óvodánk dolgozói is e gondolatokkal búcsúznak a nyugdíjba készülő dajkáktól; Majoros Györgyné Jucikától,

Tóth Józsefné Emikétől és Varga Istvánné Pirikétől.
A Napfény Óvoda dolgozói nevében:
Kalmár Imréné fejlesztő
óvodapedagógus
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Húsz éve együtt a „pult mögött”
A gravírozás alkotás, és új kapcsolatokat is teremt
Lőrinczi Istvántól Baranyai István
kapta meg a Helyi Hólabdát, de aki
kicsit is ismeri őt, az tudja, hogy feleségével, Ritával alkotnak szinte tökéletes egységet; még a cégnevük is erről árulkodik: a RITIST Kft. neveik
első három betűinek összeolvadásából jött létre.

tokban a szigorodó előírásokat. Egyet
gondolva a régi mozi épületébe koncentrálták erőiket, s egy nagy üzletet
kezdtek üzemeltetni, most már kft.-vé
alakítva vállalkozásukat. Idővel a zöldséges üzletrész működtetését is kiadták.
Jelenleg 12 dolgozót foglalkoztatnak a
„mozis boltban”.

- Látod mit kapott tőlem a párom karácsonyra?! – mutat az ebédlőasztalon
fő helyet elfoglaló egyedi fotókönyvre
a házigazda. S már nyúlnak is együtt
érte, hogy megmutassák tartalmát. A
nyaralásuk – ahová jó, ha ötévente egyszer eljutnak – emlékképei köszönnek
rám. Az albumon látszik, hogy gondosan válogatott képek gyűjteménye,
amelynek összeállítása időt és figyelmet igényel annak elkészítőjétől, ettől
lesz olyan személyes, s szívhez szóló.

A gravírozás
2009-ben indították be Baranyai Istvánék a gravírozó műhelyt, ahol tetszetős és míves, egyénre szabott ajándékokat készítenek megrendelőiknek. Ezt
egyrészt a több lábon állás miatt kezdték el, másrészt Pisti itt kiélheti kreativitását, alkotni vágyását. A szolgáltatást
pedig a bolttal ellentétben nem elsősorban helyiek veszik igénybe, hiszen
90%-ban más településről érkeznek az
igények, főleg cégektől, rendezvényszervezőktől.

Együtt a kezdetektől
Még házasok sem voltak, már együtt
vállalkoztak. Rita szüleinek Lukács Dénes utcai telkén nyitották meg első kisboltjukat 1992-ben, alkalmazottak nélkül. Majd fejlesztettek, s három kisbolt
valamint egy zöldséges üzlet volt a
„csúcs”, ekkor közel 20 főt foglalkoz-

Baranyai István az általa gravírozott
díszdobozzal

Igyekeznek visszasegíteni

tattak. Ezen felül a helyi közintézményeket is ők tudták ellátni élelmiszerrel,
tisztítószerekkel.
2004-ben a jogszabályi változások
miatt már nehéz volt betartani a kisbol-

A közös életük elején sokat segítettek mindkettőjük szülei, s ezt soha nem
is tagadták. Manapság viszont már ők
segítik a szülőket, s ezt teljesen természetesnek is tartják. 18 éve házasok,

FA K A N Á L S T A F É T A

Inkább kétszer hetente
Ebben az évben is folytatódik a Fakanál staféta cikksorozat, és az újévet Esztári Imréné Margitka nénivel
indítjuk. Margitka néni 62 éves, és a
jól megérdemelt nyugdíjas éveit tölti
otthon férjével, a szintén nyugdíjas
Imre bácsival.
Aktív korában a nádudvari Ady
Endre ÁMK könyvtárában dolgozott
kisegítőként több mint 41 évig.
Hobbija a kertészkedés, és ha az idő
már nem engedi a kinti munkát, akkor
nagyon szeret sütögetni, amiben nagy
segítségére van Erika lánya.
Margitka néni „munkahelyi ártalma”, hogy a könyvtár szinte összes re-

ceptes és szakácskönyvét átolvasta, új
ihleteket merítve belőlük.
Otthon minden héten készítenek valami nyalánkságot, inkább kétszer, mint
egyszer.
Margitka néni egy olyan sütemény
receptjét osztotta meg velem, amit ők a
családban csak Fehér süteménynek neveznek.
Fehér sütemény recept
Hozzávalók a tésztához: ½ kg liszt,
10 dkg nádudvari teavaj, 16 dkg porcukor, 1 kk. szódabikarbóna, 1 pohár nádudvari tejföl, 2 egész tojás, 4 ek. méz.
A krémhez: 3 tojássárgája, 3 ek. kristálycukor, 2 csomag vaníliacukor, 4 ek.
liszt, 7 dl tej, 25 dkg margarin, 10 dkg
nádudvari teavaj, 30 dkg porcukor, 4 ek.
rum.
Elkészítése: ½ kg lisztet elmorzsolunk 10 dkg vajjal és 16 dkg porcukorral és 1 kk. szódabikarbónával.
Majd 2 egész tojást, 4 ek. mézet és
egy pohár tejfölt a lisztes keverékbe öntünk, és jól kidolgozzuk a tésztát. Ha
kell, még lisztezünk, mert a tészta jó ragacsos lesz. 5 egyenlő részre osztjuk, és
lisztezett tálba tesszük, míg pihen, addig elkészítjük a tölteléket. A 3 tojássárgáját 3 ek. cukorral, 2 csomag vaníliacukorral és 1dl tejjel kikeverjük,
teszünk hozzá 4 ek. lisztet.
6 dl tejet meglangyosítunk, a fenti
tojásos keveréket beleöntjük, és sűrű
krémmé főzzük.

25 dkg margarint, 10 dkg vajjal, 30
dkg porcukorral és 4 ek. rummal habosra keverünk, hozzáadjuk a főtt krémet, és simára dolgozzuk.
A lapokat egyenként megkenjük
a kész fehér krémmel, egymásra rétegezzük és a tetejét porcukorral meghintjük.
Egy napot, vagy éjszakát puhulni
hagyjuk, kockára szeletelve tálaljuk.

(Esztáriné Margitka néni a Fakanalat Csendes Antalné Marikának adja tovább.)
Szöveg:
Erdei Boros Erika
Megjelent a Fakanál Staféta egyik
korábbi szereplőjének, Szkupi Györgyné Erikának első receptgyűjteménye,
,,Évszakok mindennapi ételei címmel", melyről részletesebben a
„szomszéd” hasábban olvashatnak.

Hanna lányuk most hatodikos, szorgalmas, s igen jó tanuló.
Szem előtt a szavatosság
Üzletpolitikájuk, hogy megrendelőiket, vásárlóikat igyekeznek tisztességesen kiszolgálni, közel tíz éve a Reál
csoport tagjaként, a minőségre mindig
odafigyelve (ebben nagy segítségükre
van a két műszakvezetőjük), még ha
emiatt nem is tudnak mindig a legolcsóbbak lenni egyes termékek esetén.
Céljuk, hogy folyamatos fejlesztésekkel próbáljanak lépést tartani az igényekkel.
Életfelfogásuk, hogy a nehézségek
ellenére kitartónak kell lenni a munkában és a magánéletben egyaránt. Ebben
a szemléletben nevelik gyermeküket is.
A vevőiknek évvégenként igyekeznek meghálálni a bizalmat azzal, hogy
ajándékcsomagokat sorsolnak ki közöttük. Ha nemes célra kérnek tőlük felajánlást, segítséget, s amennyiben éppen megengedhetik maguknak, rendszerint szoktak segíteni.
(Baranyai István a Helyi Hólabdát
nem hajította túl messzire; egykori munkatársához, Danka Sándorhoz hullik.)
M. L.

Mindennapi ételeink
Szívet-lelket
melengető ajándékot kaptam
karácsonyra.
Nem csak azért,
mert megtiszteltetésként ért,
hanem azért is,
mert gyönyörűséges fotókkal,
családi összefogással készült
recept-gyűjteményt tarthatok Az egyik képes oldal
a
kezemben.
Bár receptversenyeken, megyei kiadványokban már szerepelt süteményeivel
és ételeivel Szkupi Györgyné Erika,
most mégis meglepődtem hobbiján, kitartásán. Amint az előszóban írja.
„olyan ételeket mutatok be, amelyek
bárki számára könnyen elkészíthetők.
Az alapanyagokat a helyi üzletekben,
piacon beszerezhetjük, sőt az udvaron
és kertből is, ahogyan én magam is
szoktam.”
Nem hirtelen „fellángolásból” született a könyvecske, hiszen tematikusan
mutatja be az évszakok ételeit, a menüvel együtt pedig a család sokak által
csodált kertjének változásait. A rendszerető gazdaasszony jó ízléssel terített
asztala mutatja, hogy nem kell drága
porcelán és ólomkristály, megtanulhatatlan nevű (és sokszor beszerezhetetlen) alapanyag ahhoz, hogy ünnepnek
érezhessük mindennapjainkat, amikor
asztalhoz ülünk.
A szerzőhöz hasonlóan szeretettel
ajánlom én is a kiadványt mindazoknak,
akik szeretnek főzni, na és enni.
S. L.

2012. január

Nádudvari Hírek

Krampusz kupa Nádudvaron
December második vasárnapján ismét a kézilabdázók foglalták el a sportcsarnokot, hiszen 2011-ben immár második alkalommal rendezte meg a Tegyünk Nádudvarért Egyesület a Krampusz kupát, most négy csapat részvételével.
A női megyei bajnokságokban szereplő gárdák küzdelméből a püspökladányiak kerültek ki győztesen a tiszalökiek és téglásiak előtt. A mieink a
dobogóról éppen csak lemaradva a negyedik helyen végeztek.
A házigazdák Téglás elleni mérkőzésének második félidejében kézilabdapályán ritkán látható családi akciónak
örülhetett a helyi publikum: a 12. gó-

lunk előtt a jobb szélen elsuhanó Csontos Rita édesanyja, a beállós poszton
játszó Csontos Ferencné Oti kezeibe varázsolta a labdát, aki magabiztosan váltotta gólra a helyzetet.
A csapatok maguk közül megválasztották legjobbjaikat, s kihirdették a gólkirálynőt is, aki ezúttal Károlyi Anikó
lett Püspökladányból. A játékvezetők
Mikulás csomaggal és a krampusztól
kapott virgáccsal térhettek haza a torna
végén. Vajon melyik szólt a teljesítményüknek?
A torna támogatói: Kalmár Erzsébet
címzetes főjegyző, CBA Forrás Áruház,
Molnár és Kiss Italkereskedés, Sára ÉpKer Kft., Nádudvari Akarat Sportkör.
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Folytatódott a téli teremfoci
Decemberben is zajlottak a küzdelmek a 2011-12-es kispályás amatőr teremlabdarúgó bajnokságban. A 14 fordulóból a harmadik és negyedik kör
küzdelmeit rendezték meg a sportcsarnokban karácsony előtt.
Eredmények:
3. forduló
Retró FC–Ifi 3–0, Football Factor–

NSHE 8–3, KITE Zrt.–Csel-Szi FC
10–1, Joker–Santos 17–5.
4. forduló
Football Factor–Joker 5–2, NSHE–
KITE Zrt. 4–6, Csel-Szi FC–Retró FC
2–7, Ifi–Santos 3–4.
A 8. fordulót január 21-én, a 9-et pedig január 28-án játsszák a csapatok.

Védekezik a Csel-Szi FC a Retró FC szögleténél

Megyei és Mikulás

Rásó Melinda gólhelyzetben

Elindultak a gyermekbajnokságok
A Szeged KKSE által rendezett Mikulás kupán szerepelt december 10-én
az U12-es korosztályú lány kézilabda
csapat. – Jó hangulatú, kiváló szervezésű színvonalas tornán vettünk részt.
Játékunk ezen a napon ingadozó volt,
voltak jó és kevésbé jó periódusaink.
Rosszabb gólkülönbségünkkel a 3. helyet szereztük meg – számolt be a tornáról Vida Gergő edző.
Eredményeink:
Nádudvar–Debreceni Sportiskola
11–16, Nádudvar–Orosháza 19–12,
Nádudvar–Hódmezővásárhely 18–13,
Nádudvar–Szeged 18–18.
– Az Erima országos gyermekbajnokság megyei döntőjében eddig két fordulót
játszottunk le, az eredmények elfogadhatóak, annak ellenére, hogy csapatunk
nagy része 2 évvel fiatalabb ennél a korosztálynál – értékelt Vida Gergő.
Nádudvar–Hajdúnánás 21–15, Nádudvar–Berettyóújfalu 21–7, Nádud-

var–Balmazújváros 11–17, Nádudvar–Hajdúböszörmény 27–9.
Az U14-es fiú korosztály részére kiírt Erima-bajnokság megyei döntőjének
1. fordulóját rendezték Nádudvaron
december 18-án négy csapat a Debreceni Sportcentrum-SI, Hajdúnánás,
Balmazújváros és a helyiek részvételével. A 2. fordulóra december 23-án
Debrecenben került sor ugyanazokkal a
csapatokkal.
Ugyan a mieink megcsillogtatták
erényeiket, de kiütközött az a meccshiány, ami a többi csapatnál a sokkal több
játszott mérkőzés miatt nem érződött.
Így érthető, hogy a két fordulóban nem
sikerült pontot szerezniük a fiúknak, s
sajnos elbúcsúztak a további küzdelmektől.
– Lényeges azonban, hogy bár alul
maradtunk, mégis felfigyeltek néhány
tehetséges játékosunkra – tette hozzá
Kiss Dóra, a csapat edzője.

Míg a „nagyok” a Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2011/2012es idényének 5. fordulójában szerepeltek decemberben, addig a kisebbek a
Mikulás kupán vettek részt.
December 11-én a Nádudvari Sakk
SE II. csapata minimális 5,5-4,5 arányú
vereséget szenvedett idegenben, a Debreceni Sakkbarátok Klubja II. gárdájától.
A mienk közül győztesen állhatott fel az
asztaltól Dudics Zoltán, Komáromi Ti-

bor és Bényei Piroska, míg Zoltán Lajos,
Lovas Péter valamint Kiss Péter döntetlent ért el. A 11 csapatos mezőnyben a
nádudvariak a 6. helyen állnak.
Ifjú tehetségeink a Mikulás kupán
szerepelve értek el jó eredményeket.
A hagyományos ünnepi versenyen az
U8 korosztály bajnoka Csontos Péter,
míg az U10 korosztály bajnoka Fejes
Dániel lett, a 14 év alattiaknál Györfi
Péter a második helyen végzett.

A Mikulás Kupa két nádudvari győztese: Csontos Péter (balra) és Fejes Dániel

Bowling-győztes tekések
Habár az idei szezonban nem tudtak
bajnokságban indulni tekéseink, de egy
kis „kirándulást” tudtak tenni a rokon
sportágba, a bowlingba. A Molnár és
Kiss Italkereskedés csapatát hívták meg
két vállalkozói kupára is 2011 végén,
Debrecenbe. Itt mindkétszer diadalmaskodtak, ami igen nagy fegyvertény,
tekintve, hogy a négyfős csapatból addig ketten még csak nem is fogtak a kezükben bowling-golyót.
A csapat névsora: Molnár István,
Boros Anikó, Papp Imre, Szabó András,
valamint tartalék játékosként szerepelt
Jenei Krisztina és Rácz Károly. Az első
tornán Molnár István kiérdemelte a legjobb játékos címet.

A fiúk első meccsükön a debrecenieket fogadták

Szöveg és fotók: M. L.

A győztes csapat
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MOZI
17. kedd, 19 óra
TÁNCOLÓ TALPAK 2.
Szinkronizált ausztrál családi rajzfilm.
A legtöbb pingvin szebben dalol bármelyik csalogánynál, ám akadt köztük egy
fura madár. Ha Topi énekel, megfagy
körülötte a levegő, ám ő már rég nem is
erőlteti az ilyesmit: hiszen fantasztikus
sztepptáncos lett belőle.
(Korhatár nélkül)
20. péntek, 19 óra
RUMNAPLÓ
Amerikai kalandfilm.
Szereplők: Johnny Depp, Amber
Heard, Aaron Eckhart.
A Hunter S. Thompson azonos című regénye alapján készült film főszereplője
Paul Kemp egy meghasonlott, alkoholista
újságíró. Aki egy kocsmában iszogatva rádöbben, hogy problémái nagy részét a túlontúl zajos és ideges New York városa
okozza, ezért úgy dönt elutazik Puerto
Rico-ra és egy helyi lapnak fog írni.
(16 éven felülieknek)
24. kedd, 19 óra
TESTCSERE
Szinkronizált amerikai vígjáték..
Szereplők: Ryan Reynolds,
Jason Bateman, Leslie Mann.
Mitch és Dave együtt nőttek fel, elválaszthatatlan jóbarátok voltak, de ahogy az évek
teltek, lassan elsodródtak egymástól. Dave
állandóan dolgozó ügyvéd, férj, és három
gyerekes apa, Mitch viszont agglegény maradt, hol van melója, hol nincs; nagyra nőtt
gyerek, akinek soha nem kellett még felelnie semmiért.
(16 éven felülieknek)
27. péntek, 19 óra
CSIZMÁS, A KANDÚR
Szinkronizált amerikai
animációs vígjáték.
Jóval azelőtt, hogy találkozott volna
Shrekkel, a legendás Csizmás Kandúr hősies utazásra vállalkozik: összefog az észkombájn Tojás Tóbiással és a dörzsölt
Puha Praclival, hogy ellopják a híres
aranytojást tojó ludat. Ez aztán a kilenc
életre szóló kaland!
(12 éven felülieknek)
31. kedd, 19 óra
ALKONYAT: HAJNALHASADÁS
I. RÉSZ
Amerikai fantasztikus akciófilm.
Szereplők: Kristen Stewart,
Robert Pattinson, Taylor Lautner
A hatalmas sikerű Alkonyat-sorozat várva
várt folytatásában Bella Swan és a vámpír
Edward Cullen végre az ifjú házasok boldog
életét élhetnék, ám árulások és tragédiák sorozata egész világukat romba döntheti.
(12 éven felülieknek)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik Édesanyánk,

DARÁNYI ANDRÁSNÉ
SZ .

NAGY MÁRIA

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
utolsó útjára elkísérték,
gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

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

Szilveszteri buli körkép
A helyi szórakozóhelyek december
31-i programjairól számolunk be, ahogy
az már vissza-visszatérő hagyomány lapunkban.
Művelődési ház és Club Café. Az Ady
Endre Művelődési Ház többéves kihagyás
után ismét nagyszabású szilveszterrel készült. A vendégek létszáma bizonyította,
hogy szükség van a városban kulturált szórakozási, ünneplési lehetőségekre. A Club
Caféval közös rendezvényen üdvözlő koktélokkal várták az óév búcsúztatókat, éjfélkor pedig egy pohár pezsgőt és egy pár virslit fogyaszthattak a vendégek. Látványos
produkciókkal léptek fel a Nádudvari Edit
Fitness és Aerobik Egyesület, valamint a PiCool Hip-Hop Társulat táncosai. A sztárvendég Emilio volt, aki fergeteges hangulatot varázsolt, így a dj-k közreműködésével
mindkét szinten hajnalig tartott a mulatság.
Jövőre is visszavárunk mindenkit! – számolt be Hermann Mónika közművelődési
szakember.
Strand Vendéglő. Nagy Edit a vendéglő
üzemeltetője, tulajdonosa a következőt válaszolta kérdéseinkre.
– Ha szilveszter, akkor nem kérdés, hogy
bulizni kell, persze lehet visszafogott és lehet „ereszd el a hajam” típusú, attól függően ki, milyen társaságban búcsúztatja az
óévet és köszönti óriási reményekkel az
újat. A szilvesztert viszont az egész világon
egyformán óriási csinnadrattával ünnepelik.
Nálunk a Strand Vendéglőben kisebb közösség gyűlt össze, amit nem bántam, mert
legalább mindenki jól szórakozott. Élő zenét a NILZEN együttes szolgáltatta, ők az
év más napján is fellépnek. Mi ehhez családias környezetet, finom változatos ételeket
biztosítunk. Igaz ezen a napon most nem készítettünk hagyományos szilveszteri menüt,
hanem étlaprendelés volt. Az újévet mi is
pezsgővel köszöntöttük, boldogságot, jó
szerencsét, kitartást kívántunk mindenkinek.
Nádas presszó. Italakciók, reggelig tombola, értékes ajándékokkal, díjtalan belépés,
húsz órától reggel nyolc óráig. Kedvelt hely,
tréfásán alapozónak hívják, sok fiatal itt indítja az estéjét. Az italok olcsók, itt van a
bemelegítés, és innen indulhat tovább a szórakozás.

Arizona Club – „Guriga” Söröző. 19
órától reggel 7 óráig diszkó, italakciókkal.
Éjfélig minden órában a legnagyobb parti
arc és táncos kapott egy üveg pezsgőt. Szervezett program nem volt. Kérdéseinkre az
Arizona Club üzemeltetője, Ludman Erzsébet válaszolt.
– Szilveszter! – ez a szó már 24 éve nekem és a családomnak nem csak az év végét jelenti, hanem az elsőszülött gyermekem nevét, így mi duplán ünnepelünk.
Ez az év viszont más volt, a névnaphoz kellemes emlék fűződik, de a vendéglátásban
a „Szilvesztert” elsirattuk. A polgármester
úr és a képviselő-testület zárva tartási rendelete elérte a célját. Sikerült! – nem csak
megfojtani, de már el is temetni a nádudvari
vendéglátást, illetve a bulizni vágyó emberek gondolatait is.
2011. december 31. – Csendes a város,
gyanús ez, de mintha mindenki a saját kis
birodalmában készülne a fergeteges éjszakára. Szokatlan, fájdalmas ez a csend, gondoltuk, majd este változik, vártuk az éjfélt,
az éjszakát, a reggelt; de hiába. Sajnos; szomorúan, soha ilyen keservesen, de problémamentesen, tűzijáték, petárda, furulya szó
nélkül vészeltük át az éjszakát. Én és kis
csapatom szörnyűségesen éltük át ezt az éjszakát.10 éve működik a club, csak fergeteges bulikról, rengeteg vendégről, sok jóról ismerték üzletünket, ez a „siralomház”
még csak halványan sem volt jellemző
ránk, de még a városra sem. Nincs pénz,
szegények az emberek, de nem ennyire. A
békétlenség, a fájdalom, az emberekkel
való beszélgetés egyértelműen a zárva tartási rendelet számlájára írható. Látom és
hallom, lehet, hogy csendesebb, de városunkban sokkal nagyobb a rongálás, sok a
bosszúvágy, a békétlenség, ezt pontosan
tükrözi a 2011. december 31-i szilveszter;
ami az én eddigi életemben csak az örömöt,
a vidámságot és a jó partyt jelentette.
Szilveszter Söröző. A söröző üzemeltetője, Ludman Szilveszter elmondta, hogy a
szórakozóhely egyik részében zártkörű rendezvény volt. A másik részében pedig húsz
órától hajnal négy óráig lehetett búcsúztatni
az óévet és köszönteni az újat korlátlan ételés italfogyasztással.
N. E.

JEGYZETÜNK

Hamarabb bulizni?
Nem gondoltam, hogy a képviselő-testület egyik utolsó rendelete így kiveri a
biztosítékot. Nevezetesen, hogy az üzletek
és vendéglátó-ipari egységek éjszakai
nyitva tartását szabályozták. Ahogy hallottam, szervezkedések folytak, petíciót
nyújtottak be, hogy a testületet rendelete
módosítására késztessék, és így újra napirendre került a soron következő ülésen a
fenti téma. Ahogy látom, elsősorban a
fiatalokat bosszantja, mert, ahogy ők
mondják, nem tudják „kiszórakozni” magukat. De törvényszerű-e, hogy éjfél körül
kell elkezdeni a szórakozást? Minden csak
megszokás kérdése; hány olyan rendelet
van (volt), hogy először berzenkedünk, háborgunk, utána beletörődünk, és az válik
megszokottá. Hány éjszakai ügyeletben
láttam a város szélén bóklászó fiatalokat,
hányszor láttunk el csinos lányokat, fiúkat, akiket társaik hoztak nem éppen szalonképes állapotban. Mondhatják a vendéglátósok, hogy csökken a bevételük, de
várható-e komoly bevétel egy diáktól,
vagy szülő által eltartott munkanélkülitől?
Nem tudom. Ugyanilyen berzenkedve fogadják-e a vendéglátó-ipari helyek környékén lakók is a rendeletet? Nem hiszem,
mert a szokásos vasárnapi üvegtörmelék

2012. január

Az Ady Endre ÁMK
januári programjaiból
Január 25-én, szerdán 18 órától a Magyar Kultúra Napja alkalmából előadást
tart Ozsváth Sándor művelődéstörténész
A magyar gondolkodásmód és a magyar
beszéd összefüggései címmel. Előtte 17
órától Burai István festőművész kiállítását Erdei Sándor nyitja meg.

Nádudvari a 2011-es év
vendégfogadója
A Falusi és Agroturizmus Országos
Szövetsége (FATOSZ) többéves, szívélyes, odaadó falusi turizmus szolgáltatói tevékenysége elismeréseként Pavluskáné Sulyok Júliának, a Fehér Gólya
Kézműves Udvar és Vendégház tulajdonosának az Észak-alföldi régióban a
2011-es év „Falusi vendégfogadója” címet adományozta. Az oklevelet ünnepélyes keretek közt 2011. december 14én vehette át az I. Nemzeti Vidékfejlesztési Napon, színvonalas szakmai
konferencia keretében a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.

Pavluskáné Sulyok Júlia
férjével együtt örült az elismerésnek

Jó tanuló – jó sportoló
A magyar diákok számára adható legmagasabb kitüntetésben részesült a nádudvari Tóth
Tamás 5.b osztályos tanuló, december 21-én, a
debreceni városházán:
,,Jó tanuló – jó sportoló"
díjat kapott a 2011-es évben tanulmányi
és sakkversenyeken elért eredményeiért.
Legutóbb, mint a Hajdúböszörményi
SE játékosa a nyíregyházi Mikulás sakk
kupán 2. helyezést ért el, illetve az évzáró FIDE-sakkversenyen, Debrecenben a legjobb 14 éven aluli és a legjobb
ifjúsági díjat kapta meg. Sakkedzője
Gál József FIDE-mester.

NÁDUDVARI HÍREK
Városi közéleti lap
Az információs tábla üvege is
„áldozatává” vált a „bulizásnak”
(Fotó: Marján László)
és egyéb szemét eltakarítása, a letört kerítéslécek és összefirkált falak nemigen
hiányoznak nekik. Mint ahogy a felborogatott és gyújtott szelektív hulladéktárolók, letört utcanév-, és kitört KRESZ-táblák sem a városnak. Van-e, lehet-e megoldás, hogy a mondás szerint a kecske is
jól lakjon és a káposzta is megmaradjon?
Biztosan. De addig is talán, ha a fiatalok
hamarabb mennek el otthonról, a vendéglátósok kitalálnak valami csábítót, hogy
ez így is történjen; a rend őrei még többet
járőröznek – a rendbontások száma csökken –, talán idővel a rendelet is „puhul”.
Dr. Sutus Lenke
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