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Szabadság
„Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.
Szerelmemért föláldozom
Az életet,
Szabadságért föláldozom
Szerelmemet.”
Pesten 1847. január 1-jén írta versét lánglelkű költőnk, Petőfi. A szerelmet nem kell különösebben magyarázni. De mi a szabadság? Egyéni vagy társas? Fizikai vagy lelki értelemben beszélhetünk róla? Mitől vagyok, lehetek
szabad? A rónán szabadnak érzem
magam, amikor a szél a hajamba
túr, arcomat simogatja a nap; előttem, körülöttem csak a természet, és
a föld ölelkezik az éggel. Kalandozik, szárnyal a gondolat is. Generációnk már szerencsés, minden téren
szabadnak mondhatjuk magunkat.
Emlékezzünk csak vissza, hogy nem
is oly rég még útlevéllel, vízummal
is csak hosszas várakozás után utazhattunk külföldre. Most gondolunk
egyet és a Föld másik részére repülhetünk. Van-e aki megszabhatja,
hogy templomba, vagy taggyűlésre
menjünk? Ugye (nálunk) nincs. Érdemes elmélkedni azonban azon is,
hogy az egyén, a közösség szabadsága mások szabadságát is jelenti-e. Hány földrészen, országban
harcolnak 1848-as hőseinkhez hasonlóan napjainkban is a hazafik?
Hány elesett katona, ártatlan áldozat és síró özvegy marad a frissen
kivívott szabadság zászlaja alatt?
És hány dicsőséges lapot ír a történelembe, hogy évszázadok után is
áhítattal emlegessék az utódok a
függetlenség kivívásához vezető
utat? Megbukhat, leverhetik, eltűnhet hosszú időre is a szabadság, de
utána elemi erővel újra és újra felszínre tör, mert az emberi értelem, a
lélek szárnyalni akar; azt pedig
csak szabad hazában teheti meg.
Ezért harcoltak, haltak meg sokan
nemzetünk fiai közül, majd 1849.
október 6-án tizenhárom ellobbanó
gyertya lángjával lezárult egy álom,
mely sokáig úgy tűnt, hogy valóra
válhat.
Dr. Sutus Lenke
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Városi kitüntetések március idusán
A hagyományokhoz hűen Nádudvar
Város Önkormányzata idén is megrendezi március 15-i ünnepségét, melynek
keretében most is átadják a városi díjakat. A képviselő-testület, a beérkező
javaslatokat figyelembe véve, február
23-i ülésén döntött arról, hogy 2012ben a Nádudvar Város Díszpolgára címet adományozza, a múlt év végén korengedményes nyugdíjba vonult Kalmár
Erzsébet címzetes főjegyzőnek. Pro
Urbe emlékéremmel jutalmazták Barna
Sándorné nyugdíjas népművelőt, egykori művelődési ház igazgatót. Kövy-

díjban hárman részesültek: Garainé
Tóth Éva gyógypedagógus és pszichopedagógus, Kovács László Imréné a
Polgármesteri Hivatal Munkaügyi és
Hatósági Iroda irodavezetője, valamint
Mészáros Gáborné tanító. A díjazottaknak ezúton is gratulálunk! (Bővebben
lapunk 3. és 4. oldalán).
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra való emlékezés március 14-én
18 órától fáklyás felvonulással indul Lukács Dénes sírjához a művelődési központ előtti térről. (Eső esetén a felvonulás elmarad). Március 15-én 10 órától

ünnepi istentisztelet a református templomban, igét hirdet Őz Lajos lelkész.
10.45-től ünnepi műsor a művelődési
központ színháztermében, köszöntőt
mond Bodó Sándor országgyűlési képviselő. A műsorban közreműködik a Liszt
Ferenc kórus, és „Emlékezzünk…” című
ünnepi előadással a szakiskola tanulói.
A városi kitüntetéseket Beke Imre polgármester adja át, méltatást mond Boros
Lajosné, az Oktatási, Kulturális, Sport és
Idegenforgalmi Bizottság elnöke. Az ünnepélyt koszorúzás zárja a Lukács Dénes
emlékműnél.

Lakossági fórum a költségvetésről

Az illetékesek minden kérdésre nagyon figyeltek (Fotó: Marján László)
Beke Imre polgármester lakossági
fórumon tájékoztatta az érdeklődőket önkormányzatunk idei költségvetésének alakulásáról.
– A törvényben foglalt normatívák és
egyéb központi támogatások alapvetően meghatározzák városunk költségvetését. Sok jogszabályt figyelembe
kell venni a város költségvetésének tervezésekor – vezette be előadását Beke
Imre.

2013-tól a költségvetést lényegesen
érintő változások lesznek, mint például:
– megszűnnek a kistérségi kiegészítő
támogatások,
– fejlesztési célra érvényesen csak a
kormány előzetes hozzájárulásával vehet fel hitelt az önkormányzat,
– működési hiány nem tervezhető,
– megalakulnak a járási kormányhivatalok, amelynek következtében a Polgármesteri Hivatal feladat és hatáskörei
megváltoznak.

Csaknem négyszáz mulatni vágyó ember
gyűlt össze február 11-én, a művelődési központban megrendezett jégtörő bálon. Nos, jeget találtak is bőségesen, nemhiába választották ezt a napot a bál szervezői, hisz Dorottya
erősen szorította, Julianna meg még messzebb
volt. A hangulatot a báli dekoráció alapozta
meg, melyet csak fokozott, hogy a vendégeket Kiss Ramona és R. Kárpáti Péter, a Barátok közt Zsófija és Andrása fogadta. Ők voltak az est házigazdái, de különböző műsorszámokkal is szórakoztatták a bálozókat.
(A két sorozatsztár olvasóinknak szóló üdvözlete a 10. oldalon.) A fiatalabb korosztályt
az X-faktoros Baricz Gergő és az Apollo 23
hozta lázba. Az átlagosnál többen, mintegy
120-an vacsoráztak az est folyamán. Jó hangulatot a szokásokhoz híven a Jam zenekar
biztosított, a Club Cafe pedig „hozta” a nívót,
ők elsősorban a fiatalabbakat szórakoztatták.

Tehát a lényeges változások 2013-tól
következnek be, a változásokra viszont
ebben az évben kell felkészülni, hogy az
átállás minél kisebb veszteséggel járjon.
A tájékoztatót követően az ellátogató
érdeklődők kérdéseket tettek fel az őket
érdeklő témakörökben, mint például:
kukadíjak, vízdíj, hóeltakarítás, közlekedési problémák. Ezekre a felvetésekre az illetékesek reagáltak, s ha
szükségesnek ítéltetett, a kért intézkedéseket megtették, megteszik.

Jégtörő bál
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Tudósítás a februári testületi ülésről
A képviselő-testület február 23-án tartotta rendes ülését, a költségvetésről is döntöttek
Első napirendi pontként az önkormányzat középtávú adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek fedezetéről szóló napirendi pontot tárgyalta meg a testület.
Az új államháztartási törvény (Áht.)
rendelkezései szerint az önkormányzatnak a költségvetési év, valamint az
azt követő három évre, ezentúl évente
a költségvetése elfogadása előtt meg
kell határoznia az adósságot keletkeztető ügyleteiből következő fizetési kötelezettségeinek összegét. Az önkormányzatnak erre az időszakra a városközpont funkcióbővítő rehabilitációja
és a szennyvízcsatorna-hálózat III. ütemének kivitelezése érdekében felvett
hitelek törlesztése keletkeztet jelentő-

sebb adósságot. Ezeknek a fedezetére a
saját bevételek elegendő fedezetet jelentenek. A testület a határozatot elfogadta.
Második napirendi pontként a bölcsődei térítési díjakat tárgyalták a képviselők. A vita során megállapították,
hogy a bölcsődei ellátás olyan önként
vállalt feladata az önkormányzatnak,
amelynek ellátásához nem kap állami
normatívát. A testületi döntés szerint
napi 852 Ft az intézményi térítési díj.
A bölcsődei étkezés díja 316 Ft naponta.
Harmadik napirendi pontként a
2012. évi költségvetésről szóló könyvvizsgálói jelentést tárgyalták a képviselők. A könyvvizsgálói jelentés szerint a

költségvetés megalapozott. A jelentést
a képviselők elfogadták.
Negyedik napirendi pontként az önkormányzat 2012. évi költségvetését
tárgyalta a testület. A takarékossági intézkedések jegyében minden önkormányzati intézményben 5% került tartalékba. Az év során a feladatfinanszírozásra való 2013. évi átállást előkészítendő felül kell vizsgálni az önként
vállalt feladatokat, azok finanszírozását, mértékét. A testület a költségvetési
rendeletet megalkotta.
Ötödikként a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft.
2012. évi üzleti tervét vitatta meg a testület. Az üzleti tervet elfogadták.
Következő napirendi pontként a vá-

rosi díjak odaítéléséről döntöttek a képviselők. A díjazottakról a 3-4. oldalon
olvashatnak.
Különfélék között a Polgármesteri
Hivatal Alapító Okiratának módosításáról döntöttek a képviselők. A módosításra az új Áht. szabályozása miatt kellett sort keríteni, az önkormányzati
rendszer változásával el kell különíteni
az önkormányzat, valamint a polgármesteri hivatal által ellátott szakfeladatokat. A módosítással erre került sor.
A szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló új rendelet megalkotására az év elején a szociális törvényben elfogadott változások beépítése miatt került sor.
dr. Sós Csaba

Köszönet a segítségért
Február meghozta számunkra
is az igazi telet, annak minden
örömével és bosszúságával együtt.
Vastag hótakaró borított be mindent és a hőmérő is farkasordító
hideget mutatott.

Czibere Andrásnét köszöntette Nádudvar városa nevében 90. születésnapja
alkalmából február 22-én dr. Sós Csaba megbízott jegyző. A jó egészségnek
örvendő Erzsike néni családja körében ünnepelte a nevezetes eseményt
(Szöveg és fotó: Marján LászlóI

A hó eltakarítását az ingatlanok
előtti járdákról az ott lakóknak kötelessége biztosítani, mert az baleset
forrása lehet. Az eltakarítás sok embernek okozott nehézséget, mert idős,
és ereje nem engedte, vagy betegsége
akadályozta benne. De, ha odafigyelünk egymásra, mert a szomszédom,
embertársam és látom, hogy segítségre szorul, akkor segítek!
Ennek az emberi segítségnyújtásnak példája Majoros Sándor bácsi,
aki a Nagykertben a Mikes Kelemen

utca 19. szám alatt lakik. Ő évek óta
mozgáskorlátozott, betegség miatt
mindkét lábát elveszítette. Két
szomszédasszonya, Ács Lajosné és
Molnár Ilona naponta többször önzetlenül takarították előtte a havat és
még meleg kávét is vittek neki a
rossz időben.
„Nagyon szépen megköszönöm
nekik, kívánok továbbra is jó egészséget!” – ezzel a mondattal szeretne
Sándor bácsi köszönetet mondani és
háláját kifejezni szomszédasszonyainak a segítségért.
Biztosan, számtalan Sándor bácsihoz hasonló köszönetet lehetne
továbbítani, hisz még mindig vannak
„jó példával elöljáró felnőtt úttörők”!
N. E.

MEGKÉRDEZTÜK

Meg volt-e elégedve az utak, a járdák, az ingatlanok előtti
területek hóeltakarításával?
Kovács Jánosné

Nagy Antal

Székely János

Én a Lőwy Sándor
utcában lakom, de
maximálisan elégedett
vagyok az utak, a járdák takarításával, még
az olyan ingatlanok
előtt is ahol nem laknak. Több helyen
tapasztaltam, hogy segítenek az emberek egymáson, főleg az idős embereken. Az úttestről is gyakran letolták a
havat és csak a bejárók takarítását kellett elvégezni, amit a gép rátolt.
Sokfelé járok, de kerékpárral, és elmondhatom, hogy nem mindenütt volt
így. A Kossuth utcán, több helyen alig
volt letakarítva, a Tolbuhin utcán szintén hasonlókat tapasztaltam, főleg nem
lakott ingatlanok és az idősek otthonai
előtt. Mivel reggel nem tudták letakarítani, ezért reggel kilenc és tíz óra felé
már letaposták, és cipóssá vált a járda.
A kerékpárral kifaroltam vagy felakadtam, így gyakran tolni kellett a biciklit.

Meglepődtem,
hogy az előző évekhez viszonyítva sokkal
jobban, még a mellékutakat is beleértve, le
volt takarítva, le volt
tolva a hó. A főutakon nem jártam. A
munkanapokon, főleg az átfúvások miatt, nehezebb volt a közlekedés, főleg
reggel és délután, mert, akkor már nem
olyan sokan jártak, és nem taposták úgy
le az utakat.
A járdákról már többet lehet beszélni,
mert kívánnivalót hagyott maga után.
Jobban az idős emberek figyeltek oda és
szívügyük volt a járdák letakarítása.
Akik dolgoztak, azok sajnos csak reggel
és este tudták eltakarítani a havat, de a
jó szomszédok segítettek egymáson.
Aki otthon volt és jobban bírta, az segített. Igaz a figyelmességet viszonozni
kellett; van egy mondás „A jó szomszéd
többet ér egy rossz testvérnél”.

Általában az utak
tisztításával elégedett
voltam. A főutak tisztítása kifogástalan volt,
autóval jól lehetett
közlekedni Nádudvaron kívül és belül is. A mellékutak is viszonylag gyorsan, elfogadhatóan tiszták
voltak.
Mielőttünk Baranyai Sándor vállalkozó takarította le, mindig rendesen,
szépen dolgozott, nemcsak eltúrta, hanem el is takarította a havat.
Egyedül a Fő utcán a járda és a kerékpárút állapota volt kifogásolható. Itt
vártak egymásra az emberek, nem érezték magukénak, nem tudták eldönteni,
hogy melyik rész tartozik az ingatlanhoz. Úgy érezték, hogy a kerékpárút
nem tartozik hozzá és így a járda és a
kerékpárút is havas maradt.

Szabó Józsefné
A főutak rendezettek voltak, látszott,
hogy időben letakarították. Már reggel öt
órakor is lehetett találni hótolót, mely a
folyamatos eltakarítást végezte a városon belül is. A mellékutak letakarításával kapcsolatban, pl. a vágóhíd felé vezető út már jobban le volt járva, mivel
később lett letolva róla a hó, de megközelíthető volt, közlekedni lehetett rajta.
Folyamatos sózással csökkentették az
utak csúszósságát.
Az idősebbek otthonai előtt gyakran
lehetett látni, hogy közmunkások segítik, takarítják a járdákat. Mindennap, ha
nem is azonnal, de pár órán belül megkezdődött az utak tisztítása.
Soha nem volt emiatt késés, munkaidő kiesés, mert időben beértünk a
munkahelyre.
Szöveg és fotó: N. E.

2012. március

Nádudvari Hírek

3

DÍSZPOLGÁR

PRO URBE-DÍJAS

Kalmár Erzsébet

Barna Sándorné

„Kalmár Erzsébet neve Nádudvaron csaknem 25 éve elválaszthatatlan
a közigazgatástól” – ez olvasható róla
az 1997. évi Kövy-díj átvételekor. S ez
így igaz ma is, csupán eltelt másfél évtized. Tehát immár negyven éve elválaszthatatlan a helyi közigazgatástól.
Igaz ez akkor is, ha 2011 végén előrehozott nyugdíjba vonult, hiszen szaktudására, tapasztalatára, emberismeretére továbbra is számítanak a Polgármesteri Hivatalban.
Veszprémben Tanácsakadémiát végzett, Budapesten Államigazgatási Főiskolán szerzett igazgatásszervezői oklevelet. 1983-ban a Tanács Kiváló Dolgozója kitüntető címben részesült, két
évre rá kiemelkedő munkája és példamutató magatartása elismeréséül aTanácsosi címet adományozták számára.
Szinte nincs olyan terület, amelyben
Erzsike ne dolgozott volna. Munkáját
pénzügyi területen a költségvetésben
kezdte, majd anyakönyvi gyámügyi, iparikereskedelmi, szabálysértési, szociálpolitikai, egészségügyi, stb. területeken dolgozott. Közben állandóan képezte magát.
Szakmai tudására, rátermettségére felettesei is hamar felfigyeltek. Előbb csoportvezetői, majd osztályvezető beosztásba
került. 1990 decemberében a Városi Önkormányzat képviselő-testülete kinevezte
a Polgármesteri Hivatal jegyzőjévé. Ettől
az időponttól kezdve még inkább a lakosság szolgálatában tevékenykedett.
Nemcsak a hivatali apparátus irányítója, hanem mindenki segítője, akitől
bármikor, bármilyen ügyben tanácsot,
segítséget lehetett kérni.
Tősgyökeres nádudvariként mindig is
ráérzett az emberek problémáira, és
megtalálta a módját a jogszabályok keretei között is a megoldásukra. Jegyzőként szerteágazó és felelősségteljes munkát végzett. A hivatal irányításán, az
állampolgárok egyéni sorsának segítésén
kívül messzemenően szem előtt tartja a
település érdekeit, amit javaslataival, körültekintő döntéseivel bizonyított.
A közszolgálati lépcsőket végigjárva
érdemelte ki a legmagasabb szakmai elismerést, a címzetes főjegyzői címet,
emberi értékeiért, átlagon felüli teljesítményéért.
Benne van a munkája, az út, a járda,
a gázhálózat, vízvezeték, óvoda, iskola,
tornacsarnok, hulladéklerakó építésében, fejlesztésében, a szennyvízhálózat

Az Ady Endre művelődési központ
volt igazgatóhelyettese, két éven át
igazgatója, nyugdíjas népművelő,
1992–2008 között a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája óraadó tanára, a Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője
Alapítvány kuratóriumának elnöke.

bővítésében, a város oktatásának, kultúrájának, sportjának, egészségügyének
alakításában, formálásában.
Aktív részese volt Nádudvar várossá
válási folyamatának. Körültekintően készítette elő a város fejlődését szolgáló terveket, beruházásokat, a megvalósításhoz
szükséges forrásokat. Az emberek iránti
szeretet és tisztelet jellemezte munkásságát. A negyvenévi közigazgatási tevékenységével Nádudvart, a nádudvari embereket, a város fejlődését szolgálta.
Vezetésével számos országgyűlési és
helyhatósági választás, uniós választás, és
több népszavazás zajlott le, panaszmentesen, szakszerűen a magasabb szintű szervek és a lakosság közmegelégedésére.
Népszámlálási, KSH összeírási munkákat
irányított helyben a településen.
Közszolgálati, jegyzői tevékenysége
során – a rendkívüli teherbíró képességéből eredően – munkáját magas színvonalon, lelkiismeretesen végezte, és
végzi jelenleg is. Munkatársai elismerik
szakmai tudását és értékelik emberségéért. Nemcsak a hivatali apparátus irányítója volt, hanem az intézmények és mindenki segítője, akitől bármikor, bármilyen ügyben tanácsot, segítséget lehet,
lehetett kérni. Jó a kapcsolata a civil
szervezetekkel, minden új feladat és városi rendezvény vezető szervezője és irányítója volt. A köz szolgálatában eltöltött
sokévi lelkiismeretes munkájával Kalmár Erzsébet méltán kiérdemelte nemcsak felettesei, munkatársai, de a lakosság elismerését is. Azon igyekezett, hogy
a település fejlődjön, a város szépüljön,
s ezért mindent próbált megmozgatni.
Ezt tartotta szem előtt a képviselő-testület is, amikor a városért végzett munkájának elismeréséül a Nádudvar Város
Díszpolgára címet adományozta részére.

1964-ben szerzett tanítói oklevelet
Debrecenben. Tizenhárom évig tanított
Nagyrábén, 1971-óta dolgozik a közművelődésben. Munkaköréhez alkalmazkodva sokoldalú önképzéssel gyarapította felkészültségét. Képzett idegenvezető, színjátszó csoport vezetésére
jogosító működési engedéllyel rendelkező szakember, aki számos továbbképzéssel, komplex népművelői, kiállítás-rendezői, személyiségfejlesztő
ismereteket szerzett. Mindezen ismereteket hatékonyan kamatoztatja nádudvari pályafutása alatt.
1984-ben a nagyrábéi művelődési
központ vezetői feladatait váltotta fel a
nádudvari új kihívások kedvéért, hiszen az 1984-ben átadott új művelődési
központban, amely joggal vívta ki a
szakma és a közvélemény figyelmét,
úttörő szerepet kellett vállalni.
1984-től 1990-ig az intézmény igazgatóhelyettese, majd két éven át, nyugdíjazásáig igazgatója volt. A művelődési központot abban az időben a Vörös Csillag Termelőszövetkezet működtette, és fenntartásához az akkori tanács is hozzájárult, így nemcsak a település, hanem a szövetkezet kulturális
élete is itt szerveződött. Brigádvetélkedők, nemzetközi kapcsolatok cserelátogatásai, neves vendégek fogadása, mind itt zajlott a nyitást követő
években.
Barna Sándorné szakterülete a művészeti nevelés volt. Előadói és színházi estek, kiállítások rendezése és az
intézményben működő művészeti csoportok életének szervezése, gondozása
is a feladatai közé tartozott.
A nádudvari művelődési központban kifejtett munkáját megyei és országos viszonylatban is példaértékűnek
minősítették, 1991-ben a kulturális kormányzat az egyik legmagasabb népművelői kitüntetéssel, a Bessenyei díjjal ismerte el.
Személyéhez fűződik a művelődési
központ azon tartalmi munkájának ki-

alakítása, mely azóta is követendő
példa. Ilyen például az amatőr művészeti mozgalom szervezése, civil közösségek létrehozása, ismeretterjesztő
előadássorozatok, rendszeres kiállítások rendezése, az irodalmi és színházi
élet népszerűsítése, a település néprajzi,
kulturális értékeinek őrzése, ápolása.
A mai napig ötleteivel, tevékeny közreműködésével segíti a közművelődés
ügyét.
Elhívatottsága mutatkozik meg
abban a civil közösségi munkában,
mellyel a Szülőföldünk, Nádudvar
Öröksége és Jövője Alapítvány létrejöttét, kuratóriumi munkáját, a tartalmi tevékenységét gondozza. A vezetésével működő alapítvány kuratóriuma a település hagyományainak
feltárása során, emlékezetes rendezvényekkel és maradandó kiadványokkal szolgálta a kulturális örökség továbbadását.
Az alapítvány kiadásában, Barna
Sándorné kuratóriumi elnök gondozásában eddig megjelent könyvek
mind helyi gyűjtésekre épülnek: Nádudvari hagyományos ízek, Nádudvari
utcanevek, Nemes családok Nádudvaron, Nádudvariak kedvenc ételei,
és a 2011 novemberében kiadott,
nagy érdeklődésre számot tartó „Egyszer volt… Képek Nádudvar életéből”, mely a rég múlt idők hangulatával példát állít korunk emberének a család, a közösség összetartásáról, a település értékeiről, hagyományairól.
Nádudvar kulturális élete terén kifejtett több évtizedes munkásságát 2012ben Nádudvar Városi Önkormányzat
Pro Urbe díjjal ismeri el.

Az alapítás óta kiadott városi díjak
Díszpolgárok
1997. Szabó István nyugalmazott
tsz-elnök,
1998. Ezt a címet nem adták ki,
1999. Korcsmáros Sándor
polgármester,
2000. Dr. Mészáros János
kutatóprofesszor,
2001. Dr. Balázs György professzor,
2002. Mészáros Sándor
nyugalmazott tsz-elnök,
2003. Szathmári János sportoló,
2004. Kovács Imre fuvolaművész,
2005. Novákné Dr. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár,
2006. Dr. Borsos Antal egyetemi
tanár,

2007. Jan Wozniak, Urzedow város
polgármestere,
és Tomasz Wyka, az Urzedow-i
művelődési ház igazgatója,
2008. Ezt a címet nem adták ki,
2009. Ezt a címet nem adták ki,
2010. Dr. Kóti Ferenc nyugalmazott
körzeti orvos.
2011. Krucsó Zsolt sportoló.
Pro Urbe emlékérmesek
1997. id. Fazekas Lajos fazekas,
dr. Kóti Ferenc körzeti orvos,
1998. NAGISZ RT.,
dr. Fejes Ferenc állatorvos,
1999. Lantos András citerás,
Nádudvari Nagy János költő,

2000. Pálfi Lajos pedagógus,
Fazekas Lajos fazekas,
2001. Őszirózsa Nyugdíjasklub,
Liszt Ferenc Kórus,
2002. Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr
Szövetség Nádudvari
Szervezete,
Kövy Sándor Általános Iskola
nevelőtestülete,
2003. Dr. Király Zoltán háziorvos,
dr. Lamos Zoltán
gyermekorvos,
2004. Sári Györgyné
nyugalmazott óvodavezető,
Futó Imre kulacskészítő,
2005. Stefanovics Elemér
naív művész,

2006. Galánfi András művészeti
vezető,
Vollay Elemér iskolaigazgató,
2007. Kéknefelejcs citerazenekar,
Napköziotthonos Óvodák
és Bölcsőde közössége,
2008. KITE ZRt.,
2009. Szociális Szolgáltató
Központ,
Reformátusok Idősek
Otthona,
2010. Ady Endre ÁMK Mazsorett
csoportja.
2011. Fazekas Ferenc fazekas népi
iparművész,
Mozgáskorlátozottak
Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete
Nádudvari Csoportja
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Garainé Tóth Éva

Kovács László Imréné

Mészáros Gáborné

2012. március

Az alapítás óta
kiadott
városi díjak
Kövy-díjasok

Egy nemes, önzetlen viselkedés, a
mindennapi munka során példamutató
emberi magatartás vezet el ahhoz az elismeréshez, melyet most Garainé Tóth
Éva átvehet.
2001 októbere óta dolgozik a Kövy
Sándor Általános Iskolában, mint gyógypedagógus és pszichopedagógus. Ez az
év fordulópont volt életében, azonban
az idáig vezető út hosszú és változatos
volt: pszichoterapeutaként kezdte pályáját, majd óvodapedagógus és családgondozó tevékenységéből került a Kövy
Sándor Általános Iskolába, ahol szakmailag ki tudott teljesedni.
2005-ben a jelenlegi iskolavezetőséggel hozták létre a Pedagógiai Szakszolgálatot, mely 2009. szeptember
elsejétől térségi szinten is feladatokat
lát el a mai napig. Jelenleg a Pedagógiai
Szakszolgálat intézményegység-vezetői
feladatát is ellátja.
Kiemelt feladatának tekinti a teljesítménybeli zavarok feltárását, tanulási
nehézségek diagnosztizálását, a beilleszkedési nehézséggel, magatartási zavarokkal, viselkedési rendellenességgel
küzdő gyermekek problémáinak feltárását, nevelésükkel kapcsolatos problémák megoldásának segítését.
Munkája során elősegíti a gyermekek harmonikus fejlődését, prevenciós
tevékenységet folytat, amely a nevelés
eredményességének javításával elősegíti a gyermekek egészséges fejlődését,
csökkenti a zavarok kialakulásának valószínűségét.
Szakmai tudását állandóan fejleszti.
2007-ben közoktatás vezetői szakirányú
továbbképzést szerzett. Ugyanebben az
évben szakmai munkájának elismeréseként Önzetlenségi díjat kapott.
Szakmai elismerését nemesíti az az
elv, melyet ő képvisel. Hisz az iskolai
és gyermeki értékek megőrzésében,
igazi csapatépítő, gondolatai előrelátóak, mely a közös együttgondolkodásra, egymás segítésére ösztönöz.
A vele folytatott beszélgetések békességet, nyugalmat árasztanak. Ezen
képességek alapján előadásokra, tanácsadásokra kérik fel az önkormányzat intézményei, civil szervezetek.
Példás emberi magatartása családi
életében is nap, mint nap megmutatkozik. Szerencsés ember, biztos családi
háttér áll mögötte. Édesanyja, férje, aki
hűséges társa, és teljes mértékben tud
azonosulni az Éva hitvallásával, szakmai munkáját támogatja. Két gyermeke
életében, Dávid és Petra előtt, az édesanyjuk pozitív képe meghatározó.
A Kövy Sándor Általános Iskola,
AMI–PSZ nevelőtestülete bizalma és
elismerése jeléül jelölte őt a Kövy-díjra.

Kovács László Imréné 1997-ben
szerzett üzemgazdász diplomát a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán. Pályáját
belső ellenőrként kezdte a Debreceni
Ingatlanközvetítő Vállalatnál. 1980-ban
költöztek Nádudvarra, és férjével együtt
a helyi Vörös Csillag Tsz-ben helyezkedtek el. 1989. évben megszületett
szemük fénye, egyetlen gyermekük,
Ádám; akinek egészségét szem előtt
tartva Julika egy ideig otthon végezte
tevékenységét, s e közben 1993-ban
adótanácsadói képesítést szerzett. 1997.
január 2-án került a Nádudvari Polgármesteri Hivatalba ahol belső ellenőrként foglalkoztatták.
Munkavégzése folytán fokozottan ismerkedett meg az államigazgatás szerte
ágazó feladataival és mindent elkövetett, hogy ezeken a területeken képezze
magát. Letette a közigazgatási alap,
majd a közigazgatási szakvizsgát 2001.
évben, s ezzel egyidejűleg kapta meg az
osztályvezetői megbízást.
Ezen időponttól irányítja a személyzeti és adóhatósági munkát, majd 2009.
évtől pedig bővült az iroda tevékenységi köre az építési, vízügyi, környezetvédelmi hatósági feladatokkal.
Julika irodavezetői tevékenysége
rendkívül sokrétű, mert az utóbbi években a közfoglalkoztatások szervezése,
munkaügyi adminisztrációja és a támogatások elszámolása is hozzátartozik.
Mindezek rendkívüli odafigyelést igényelnek és a jogszabályok alkalmazásában naprakész ismeretet feltételeznek.
Ezt követeli meg a kollégáitól is, akik
mindig számíthatnak a szakmai felkészültségére, és szükség esetén a kritikus
megjegyzések sem maradnak el.
Szereti és megköveteli a rendet, a fegyelmet. Igazi szakmai vezetővé nőtte
ki magát a munkája területén, ezért a felettesei is mindig kikérik és igénylik a
szakmai véleményét.
Rendkívül precíz és szorgalmas,
megbízható munkatárs, soha sem ismer
lehetetlent, van tartása és kitartása. Betartja és betartatja a jogszabályi előírásokat, a dolgozók érdekeit maximálisan
képviseli a hivatal vezetése előtt.
Bár az ügyfelek szinte nem is találkoznak személyesen vele, de a munkavégzése során elsősorban az irányító tevékenységével minden esetben a polgárok teljes körű kiszolgálását szervezi,
és ellenőrzi. Ily módon tevékenykedik
tisztességgel és becsülettel a közszolgálatában Nádudvar lakosságáért.
A közigazgatásban közel 15 év alatt
végzett hatékony és kiemelkedő munkavégzése, őszinte egyénisége alapján a
munkahelyi vezetője és kollégái érdemesnek tartották őt jelölni a Kövy-díjra.

Fiatal lányként 1974-ben frissen
érettségizettként indult el a pedagóguspályára, munka mellett végezte el a Tanítóképző Főiskolát.
Ezen a felfele ívelő pályán dolgozott
az óvodában, tanított külterületi iskolákban napközis nevelőként és tanítóként. Bármelyik területre is került, mindenütt a gyermek személyiségét, a
személyiségfejlesztését tartotta legfontosabb feladatának.
Hihetetlen szeretetével és hitével,
mély nyomot hagyott tanítványai lelkében, akikkel a mai napig kapcsolatot
tart. Munkájában az igazi mozgató erő
az a családias hangulat, amelyet ki tud
alakítani maga körül.
Mindennapjaiban nagy felelősséggel, lendülettel végzi a tanítás minden
mozzanatát. Nem ismeri a tétlenséget,
mindig talál tennivalót, küzd az idővel. Ebben a folyamatban el tudja bűvölni tanítványait azzal a mesevilággal, amelyben a zene, az énekszó, a
játék mindig helyet kap. Pedagógiai
tevékenysége az elvégzendő munka
örömével párosul. Mindenkor nagy
gondot fordít a környezeti nevelésre,
a tanulók környezettudatos magatartásának formálására, felzárkóztatására, tehetséggondozására. A tanulmányi versenyekre, levelezős versenyekre, a kutató munkára is rá tudja
bírni tanulóit.
Nagyon illik munkájára Galileo Galilei mondása: „A gyermek feje nem
edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani!”
Neve összefonódik az iskolaotthonos oktatás kialakításával, amelyet szívesen vállal. Több fiatal kezdő pedagógusnak volt mentora, akiknek szakmai
tapasztalatát átadta. Tudását, gyakorlatát rendszeresen gyarapítja továbbképzéseken.
Feledve a fáradságot, éveken keresztül – a mai napig – szívesen táboroztatja
szünidőben a gyerekeket. Őszinte kapcsolat fűzi a szülőkhöz, a családlátogatások, a fogadó órák, szülői értekezletek emlékét közösen őrzik.
Két felnőtt gyermek gondos, szerető
édesanyja, két unokájának büszke
nagymamája. Boldog, kiegyensúlyozott családi élete jelenti számára a megnyugvást, a békét, a szeretet kiteljesedését.
A Kövy Sándor Általános Iskola,
AMI–PSZ nevelőtestülete bizalma és
elismerése jeléül jelölte őt a Kövydíjra.

1996. Tóth Andor pedagógus,
Tóth Andorné pedagógus,
Kerti Józsefné pedagógus,
Ludmanné Papp Ilona
pedagógus,
1997. Kalmár Erzsébet jegyző,
Vargáné Balázs Mária óvónő,
Szatmáriné Asztalos Julianna
pedagógus,
1998. Baranyai Antal sakkedző,
Bogdán Balázsné védőnő,
Kovácsné Beke Mária
pedagógus,
1999. Vollay Elemér iskolaigazgató,
Garai Istvánné dajka,
Papp Lajosné köztisztviselő,
2000. Dr. Sutus Lenke háziorvos,
Csaláné Tóth Klára óvónő,
Kerti József pedagógus,
2001. Boros Lajosné pedagógus,
Jakabné Beké Gyöngyi
GAMESZ-vezető,
Hornyák Lajos kézilabdaedző,
2002. Juhász Sándorné pedagógus,
Majoros Jánosné
köztisztviselő,
Szkupi Tibor labdarúgóedző,
2003. Böszörményi Lajosné
óvodavezető,
Holda József gondnok,
Kroppné Nagy Piroska
pedagógus,
2004. Mészáros Józsefné Molnár
Ilona pedagógus,
Miklóssy Márta pedagógus,
Szatmári Imréné Csontos
Katalin köztisztviselő,
2005. Kiss Lászlóné Baranyai
Zsuzsanna pedagógus,
Láposi Eszter köztisztviselő,
2006. Aranyosné Nagy Erzsébet
körzeti ápoló,
Silye István Gáborné óvónő,
Tóthné Csetneki Ilona
köztisztviselő,
2007. Dománné Baranyai Etelka,
az Ady Endre Ált. Műv.
Központ igazgatója,
Novák Józsefné pedagógus,
Varga Éva tagóvoda-vezető,
2008. Fazekas Istvánné pedagógus,
dr. Becsy István gyógyszerész,
Dankáné Láposi Anikó
óvodapedagógus,
2009. Dr. Győrvári Istvánné
laboráns,
Baranyai Etelka tanítónő,
2010. Lengyel Lászlóné pedagógus,
Hegedűs Andrásné
óvodapedagógus.
2011. Fazekas István nyugdíjas
szakoktató, népi iparművész,
Nagyné Urbán Julianna
iskolaigazgató-helyettes,
Zsom Józsefné pedagógus.
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„Ne csak a fogat, az embert is gyógyítsuk!”
Sokan régóta várták már, hogy beinduljon a rendelés a 2. számú fogorvosi körzetben. Ami késik, nem múlik; februártól dr. Kóródi Ágnes
várja a pácienseket a Kossuth téri
rendelőben.
Ilyen nyugodtan még sosem ültem
(fog)orvosi váróteremben, hiszen most
nem én voltam a páciens. A rendelő forgalmára jellemző, hogy egyrészt csak
egy előzetes lemondásnak köszönhető,
hogy két munkanapon belül beszélgethettünk a doktornővel, másrészt, a sok
beteg miatt így is egy órát „csúsztunk”.
Azt, hogy sokan várták, vártuk már a
rendelő megnyitását az is ékesen bizonyítja, hogy több mint egy hónappal későbbre tudnak csak időpontot adni a bejelentkezőknek. Persze a sürgős eseteket bejelentkezés nélkül is ellátják.
Balett és kosárlabda
Dr. Kóródi Ágnes négyéves korában
kezdett el balettozni, táncosnő, primadonna szeretett volna lenni, rendszeresen szerepelt a Csokonai Színház utánpótlás tánckarában. Majd 10 évesen
a versenyszerű kosárlabdázás mellett
tette le a voksát, s itt sem tűzött ki magának kisebb célt, minthogy válogatott
játékos váljon belőle. Játszott NB I-ben,
Debrecenben, de a címeres mezt nem
ölthette magára. Sok sérülése is volt.
Felnőve rájött, hogy nem minden gyerekkori álom válhat valóra. Úgy véli, a
sportra nem szabad egy egész életet alapozni, hiszen onnan 35 éves kora körül
már kiöregedik az ember. Habár a fiatal
szakorvos még ettől a kortól is messze
van, de már most éretten gondolkodik.
Az általa kedvelt tánc, sport, művészetek hármasból maradt az utóbbi. Hiszen számára a hivatása egyfajta művészet: alkotás, ahogy felépít egy fogat
„poraiból”. Mivel a kézügyessége adott
volt, valamint szereti a biológiát, illetve
az embereket, s szeret velük kommunikálni, segíteni rajtuk, ezért elvégezte a
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Fogorvosi Karát. Tavaly októberben sikeresen szakvizsgázott, de ezután is folyamatosan
részt vesz képzéseken. Konzerváló fogászatból, protetikából szakvizsgázott,

Dr. Kóródi Ágnes
de kacérkodik egy újabb szakvizsgával
is: az implantológia területén szeretne
még mélyebb ismeretekre szert tenni.
Három éve praktizál, de mint mondja,
igen intenzív három év van mögötte.
Eseménydús gyakornokság
Az ötéves fogorvosi képzés utolsó
két évében tudományos kutatói munkát
is végzett, konferenciákon tartott előadást. Rezidensként egy Egyeken rendelő szakorvos lett a tutora, akivel közös, kétszékes rendelőben dolgozhatott
önállóan, de folyamatos szakmai kontroll alatt, s ez sokat segített a rutin megszerzésében Ágnesnek. Majd következett fél év kötelező oktatás az egyetemen, ahol magyar és külföldi hallgatókkal osztotta meg tudását. Magánpraxist nyitott Debrecenben, s a MÁV
rendelőbe, illetve Geszterédre is besegített helyettesíteni egy-egy félévet.
Asszisztensével, Fodor Anitával jól
megértik egymást, hiszen már két éve
együtt dolgoznak. Sokat vannak úton,
hiszen ha délelőtt Nádudvaron rendel,
délután Debrecenben praktizál, és fordítva. Tréfásan azt szokta mondani:
vagy szájban van, vagy kocsiban.
Már 20 évesen érdeklődött a gyógynövényes terápiák után, részt is vesz
egy Életfa programban, ahol a természet közeli orvoslás keretében sok is-

merősének tudott már segíteni, nem
csak fogorvosi területen. A hozzá forduló páciensekkel igyekszik kellemes,
laza hangulatot kialakítani, így a gyógyítás is könnyebb és ember közelibb.
Nádudvarhoz a rendelésen kívül is
van kötődése, hiszen párja anyukája és
felmenői is innen származnak.
Az eddigi nádudvari tapasztalatok
alapján elmondható, hogy igen sokrétű
feladat van nálunk. Hozzá tartozik az
óvodai, iskolai és szakiskolai gyerekek
fogorvosi ellátása is. Amit nem is bán.
Hitvallása, hogy nem csak egy fogat,
hanem az egész embert kell gyógyítani.
Sokan nem is gondolnák, hogy a szájüregi tünetek, mennyi mindent elárulnak a fogorvosi székben ülő teljes
egészségi állapotáról. A vitaminhiánytól a daganatos megbetegedésekig a betegségek széles spektrumát lehet diagnosztizálni. Ezért is fontos, hogy félévente járjunk el fogorvosi ellenőrzésre.
Meg azért is, mert Magyarország az
Egészségügyi Világszervezet (WHO)
adatai szerint dobogós a fogszuvasodások számát tekintve, ami a túlzott szénhidrátfogyasztásnak és a túlzott fogorvos kerülésnek „köszönhető”. Dr. Kóródi
Ágneshez a 2. számú fogorvosi körzetbe sorolt utcák tartoznak, ez nagyjából azt jelenti, hogy a város keleti fele,
de minden nádudvari lakcímmel rendelkezőt ellátnak.
M. L.
Fogorvosi ellátás
Fogorvosi Rendelő, 1. számú körzet
4181 Nádudvar, Ady tér 8.
Rendel: Dr. Bodnár Zoltán
Tel.: rendelési időben (54) 480-647
Rendelési idő:
hétfőtől péntekig 8.00–14.00.
Fogorvosi Rendelő, 2. számú körzet
4181 Nádudvar Kossuth tér 2.
Rendel: Dr. Kóródi Ágnes
Tel.: rendelési időben (20) 580-6765
Rendelési idő:
hétfőn és pénteken 8-tól 14 óráig,
kedden, szerdán és csütörtökön
14-tól 20 óráig.

Talajterhelési díjemelés!
Tisztelt Adózók!
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a 2012. február 1-jétől keletkező
szennyvíz után tízszeresére emelkedett
a fizetendő talajterhelési díj összege.
A talajterhelési díj egységdíjának
emelkedését a 2011. évi CCI. törvény
234. §-a módosította, mely előírás szerint az alapdíjat 2012. február 1-jei hatállyal a korábbi 120 Ft/m3 helyett 1200
Ft/m3 összegben határozta meg.
A talajterhelési díj mértékét, a talajterhelési díj meghatározott alapja, (ez
az elfogyasztott víz mennyisége) a meghatározott egységdíj (1200 Ft), valamint
a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (Nádudvar esetén 3,0) szorzata határozza
meg.
1200 Ft/m3x3,0= 3600 Ft/m3
A megemelkedett talajterhelési díjat
először 2013. március 31-én kell megfizetni a 2012. február 1-jétől felhasznált ivóvíz mennyisége után azoknak,
akiknek
– a fogyasztási helye nincs rákötve a
kiépített szennyvízcsatornára,
– szennyvízelhelyezést alkalmaz
A talajterhelési díj alapja csökkenthető az elszállított szennyvíz, számlával
igazolt költségével.
További díjcsökkentést eredményezhet, ha a talajterhelési díj fizetésére kötelezett, szociális körülményeire való tekintettel, Nádudvar Város Önkormányzat talajterhelési díjról szóló 1/2005.
(II.28.) Ök. számú rendeletében meghatározott díjkedvezményre jogosult.
A fentieket figyelembe véve, javasoljuk az érintetteknek, hogy a szennyvízcsatornára való rácsatlakozást mielőbb kezdeményezzék a Cívisvíz Kft.nél, mivel a megemelkedett díj fizetésétől eltekinteni nem lehet!
Az Adóhatóság

A falugazdász elérhetőségei
Rácz Sándor falugazdász továbbra
is a megszokott helyen, időben és telefonszámon érhető el. Telefonszáma:
70/436-2832. Ügyfélfogadás ideje: hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken
8-12 óráig a Kossuth tér 17. szám alatt.

Beszámoló a Víziközmű Társulat februári közgyűléséről
A Nádudvari Csatornamű Beruházó
Víziközmű Társulat február 16-án az Ady
Endre ÁMK. tanácstermében tartotta idei
közgyűlését. Bejelentésre került, hogy a
város elnyerte az Európai Uniós pályázatot, így a csatornázási és fejlesztési munkálatok hamarosan elkezdődhetnek.
Dr. Danka József Intéző Bizottsági elnök
bevezetője után, elsőként az Ellenőrző Bizottság elnöke Varga Györgyné számolt be a
társulat 2011. évi mérlegéről. A terv szerint
a bevételi és kiadások összege 155 694 000
Ft, ténylegesen 73 732 000 Ft-ra alakult mivel 70 000 000 Ft hitel – a beruházás megkezdésének csuszása miatt – nem lett felvéve. A záró pénzkészlet 4,827 000 Ft, és így
73 732 000 Ft lett a mérleg szerinti eredmény. A megjelent tagok a 2011. évi mérleget elfogadták.
A következő napirendi pontként a 2012.
évi gazdálkodási tervet tárgyalták meg.
E szerint a társulat működési költsége idén
8 millió Ft lesz, amely a 2011. évihez képest
csökkent. 24 681 millió Ft a betervezett záró
pénzkészlet. A terv szerint 2012-ben 70 millió Ft beruházási hitelt vesz fel a társulat,

amely a felvételre kerülő hitel első fele.
A szennyvízberuházás III. ütemének kivitelezésére 139 999 000 Ft hitelfelvételt szavazott meg 2010 novemberében a közgyűlés,
melyhez hitelígérvény aláírása szükséges a
hitelt adó bank részéről. Ennek a hitelnek a
fedezetét a Lakástakarékpénztári (LTP) szerződések és a III. ütemhez kapcsolódó tagi
befizetések képezik. Ehhez kapcsolódóan
hangzott el a közgyűlésen, hogy néhányan
nem fizetik az LTP-t és a tagi hozzájárulási
díjakat. Az LTP-t kötött tagok állami támogatása el fog veszni, ha nem rendszeresen fizetik be a szerződésükben meghatározott
összeget. Az elmaradások tisztázása érdekében érdemes az OTP-hez, vagy a Víziközmű
Társulathoz fordulni. A tagi befizetéseket a
társulat irodájában, vagy az OTP-n keresztül
tudják intézni az érintettek. Postai sárga
csekket sem az OTP, sem a társulat nem küld
a tagoknak.
A társulat idei gazdálkodási tervét elfogadták a tagok.
A harmadik napirendi pontként a szennyvízberuházás III. ütemének forrásösszetételét vitatták meg. A teljes költség 2,026 milliárd forint, amelyben mintegy 104 millió Ft

A polgármester a nyertes pályázati dokumentumot mutatja
tartalék is beépítésre került az előre nem látható munkák fedezésére.
Az önkormányzat által beadott és most
már elnyert EU-s pályázat 85%-os támogatottságú, amely 1,521 milliárd Ft-ot jelent. A
szennyvízberuházás III. ütemével a város
csatornázottsága teljessé válik, a szennyvíztelepen a megnövekedett igények kielégítésére kapacitás növelése történik meg, valamint technológiai fejlesztés.
A megjelentek közül többen jelezték,
hogy a III. ütem kapcsán nem történt visszafizetés. Ennek oka, hogy visszafizetni csak
az elszámolási időszak végén, 2016-ban le-

het, ugyanúgy, mint az I-es és II-es ütem esetében volt.
Akik a teljes hozzájárulási összeget befizették a II. ütemben azoknak, mivel nem volt
túlfizetése, szintén nem fizettek vissza a társulat részéről.
További kérdések hangzottak el a beruházási munkálatok megkezdésével kapcsolatban, melyről későbbiekben fog a lakosság
tájékoztatást kapni. A helyreállítási munkálatok és az útminőség megtartásának kérdésében is igyekszik a város minden tőle telhetőt megtenni.
dr. Sós Csaba
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KÉK HÍREK
Nádudvaron január 28. és február
29. között 9 bűncselekmény történt,
4 testi sértés, 1 visszaélés kábítószerrel, 2 lopás, 1 betöréses lopás és 1 rablás, melyek az alábbiak voltak.
Január 28-án 21.30 óra körüli időben
egy helyi lakos a Fürst Sándor – Mikes
utcák kereszteződésében előzetes szóváltást követően bántalmazott egy szintén helyi lakost.
Január 28-án 21.00 óra körüli időben
egy helyi lakos a Szegfű utcán előzetes
szóváltás nélkül bántalmazott egy szintén helyi lakost.
Január 31-én a délelőtti órákban egy
tanuló az általános iskolában előzetes
szóváltást követően iskolatársának
egyik ujját megcsavarta, mely ennek
következtében eltört.
Február 3-án 14.00 óra és február
9-én 13.00 óra közötti időben ismeretlen személy a Kabai utcán egy lakásba
az ajtót befeszítve bement, majd onnan
különböző használati tárgyakat tulajdonított el.
Február 5-én 16.00 és 17.00 óra közötti időben ismeretlen személyek
(2 nő és egy férfi) a Kárpát utcán egy
helyi lakost – elmondása szerint – hátulról leütöttek, majd ruházatából kivették mobil telefonját, iratait, valamint
készpénzét.
Február 9-én egy helyi lakos lakásán tartott nyomozati cselekmények
során szárított növény maradványok,
valamint kábítószer fogyasztásához
használatos eszközök kerültek feltalálásra.
Február 15-én 09.30 óra körüli időben egy tanuló az általános iskolában a
büfé előtt előzetes szóváltást követően
iskolatársát szemen ütötte.
Február 22-én 11.00 és 11.15 közötti
időben ismeretlen személy a Bem József utcán lévő KITE Zrt. irodaházában,
a földszinten lévő egyik irodába – az ajtóban lévő kulccsal – bement, majd a
fogason elhelyezett kabát belső zsebéből pénztárcát tulajdonított el a benne
lévő iratokkal és készpénzzel.
Február 27-ét megelőző időben ismeretlen személy a Városi Önkormányzat Fő út 154. szám alatti kerítéssel körbezárt udvaráról egy vaslétrát tulajdonított el.
Kérem a lakosságot, hogy aki a fenti
eseményekkel kapcsolatban bármilyen
érdemleges információval rendelkezik,
az – akár nevének, személyazonosságának eltitkolásával – hívja a település
körzeti megbízottjait, polgárőreit vagy
a rendőrkapitányság ügyeletét az alábbi
telefonszámokon:
Mészáros László r. tőrm. körzeti
megbízott: 06 30/382-6578.
Szabó László r. ftőrm. körzeti megbízott (még nincs telefon).
Nádudvar Rendőrőrs: 06 54/480-225,
vagy 06 30/382-6614.
Rendőrkapitányság Ügyelete: 06
52/558-510 vagy 107, illetve 112 ingyenesen hívható kapcsolási számok.
Dr. Gali Sándor r. alezredes
rendőrkapitány
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Nagyfejeő Péter a trialmotorozás keleti helytartója
Nagyfejeő Péter egy átlagos, 17
éves nádudvari srác, aki kitartásának, jó küzdőképességének, akarásának és nem utolsó sorban sok-sok
gyakorlásnak köszönheti elért sikerét a trial motorsportban. Minden
verseny újabb és újabb kihívás elé
állítja, és szereti ezeket a kihívásokat. Ő Kelet-Magyarország egyetlen versenyzője és egyben a legfiatalabb a hazai mezőnyben.
– Mi is az, amit erről a sportról
tudni kell és miért ezt választottad?
– Angliából indult ki. Próbálgatás,
kipróbálás nagyjából ez a szó jelentése. Extrém, ügyességi motorozás,
melyben a motoros ügyessége mérettetik meg több szekcióban, próbán
keresztül. A cél, hogy végigjussunk a
szekciókon, úgy, hogy a lábunk ne érjen le, hogy minél kevesebb büntetőpontot szerezzünk. Külföldön 20 éve,
míg Magyarországon csak hat éve
űzik ezt a sportot. A többi motoros
sporthoz viszonyítva olcsóbb, kevesebb nevezési díjjal, a motor sem
olyan költséges. Alapfelszerelése a
motor mellett a bukósisak és a trial
motoros csizma. A motoron nincs
ülés, 125cm3 és 280 cm3, könnyű két
és négyütemű motorral. Itt elsősorban
nem a gyorsaság, hanem az ügyesség
számít. Együtt mozogni, élni a motorral, érezni a gépet, mikor és menynyi gázt adok, melyik pillanatban húzom be a féket, tőlem függ a motor,
ahogy én irányítom, úgy engedelmeskedik. Ebben rejlik ennek a sportnak a varázsa, ez fogott meg benne.
– Hogyan kezdődött ez a szerelem?
– Már négyévesen a motorozás
szerelmese voltam. Első motorom
egy Yamaha benzines, gyermekmotor
volt. Bár akkor volt egy balesetem is,
a combom égett meg, de nem vette el
a kedvemet a motorozástól. Később a
BMX kerékpározással folytattam,
majd kismotoros jogosítvány megszerzése után, ismét átváltottam a
motorozásra, de abból is az extrémebb típust kerestem, melyben van
kihívás. Az interneten és a TV-ben ta-

Nagyfejeő Péter

lálkoztam először ezzel a sporttal, de
Hajdúböszörményben a traktorhúzó
versenyen láttam élőben először egy
magyar versenyzőt és ott ismertem
meg igazán. Teljesen elvarázsolt, magával ragadott.
– Felkészülés a versenyekre, eredményeid?
– Gyakorolni, felkészülni a versenyekre itthon szoktam. Kertünkben
van egy kiépített pálya és a temetőnél
levő földdombnál. Kelet-Magyarországon erre a célra kiépített pálya
nincs, hisz egyedüli versenyző én vagyok. Verseny is csak felnőtt kategóriás van, előtte végig lehet járni gyalog a pályát és akkor mérjük fel
annak nehézségeit. A vidalok kétnaposak és mindig a Dunántúlon vannak. Erőnlétemet, állóképességemet
a konditeremben, saját edzésterv szerint javítom. Ehhez a sporthoz is kell
a jó kondi, hisz 32 szekciót, összesen
35 km-t – melynél több nem lehet –
kell teljesíteni maximum három és fél
óra alatt, szekciókon belül maximum
öt hibaponttal és mindezt motoron
állva. Minden pálya egy-egy kihívás.
A fehér és sárga a kezdő, a zöld és a
kék a profi pálya, ezek más és más
nehézségi fokozatúak. A versenyeken
negyven-negyvenöt versenyző indul,
itt kell helytállnom, melyek között

Rendőrségi felhívás!
A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztálya nyomozást folytat ismeretlen személlyel szemben aki,
2012. február 29-én 10.00 óra körüli időben az általa vezetett ismeretlen típusú és hatósági jelzésű
személygépkocsival Nádudvar belterületén, a Fő utca és a Kossuth
tér kereszteződésében az egyirányú forgalmú úton a menetiránynyal szemben, a Fő utca irányába
úgy közlekedett, hogy nem biztosított áthaladási elsőbbséget a kerékpárúton neki balról, az Ady tér
felől érkező kerékpárosnak. A kerékpárt hajtó középkorú férfi a bal-

eset elkerülése érdekében fékezett,
melynek során a földre esett és
előre láthatólag 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett.
Az ismeretlen személy a személygépjárművel a helyszínről segítségnyújtás megadása nélkül eltávozott.
Kérjük a lakosságot, hogy aki
látta a balesetet, vagy az ismeretlen gépkocsit és annak vezetőjét a
baleset helyszínéről elhajtani,
vagy hallott a baleset körülményeiről, tegyen bejelentést a Nádudvari Rendőrőrsön személyesen,
vagy hívja a 107-es segélyhívó
számot.

van osztrák, szlovák, cseh és egy magyar színekben versenyző spanyol
motoros. Ebben az évben hat versenyhétvége lesz egy osztrák és egy
szlovák versennyel. Eddig elért eredményeim: Magyar-kupa összesített
hatodik helye, Keszthelyen harmadik
hely, Nógrádsipek harmadik hely, év
végén, edzőversenyen, Keszthelyen,
Indor trial teremverseny első helyezés
fehér kategóriában, mosonmagyaróvári trial verseny harmadik helyezése,
fehér kategóriában.
– Későbbi terveid?
– Szeretnék egyre többet fejlődni.
A Magyar-kupa hatodik helyének
megtartása, a szezon végére már
sárga kategóriában indulni, amely
magasabb szintre kerülést jelentene.
Távolabbi céljaim között szerepel
még a haladó után a profi szinten versenyezni. A terveim megvalósításában, első sorban a szüleim, de mellettük nagyszüleim, főleg anyai
nagyszüleim segítenek, ők kísérnek el
a versenyekre is. Szekciókban segít
apa és papa. Figyelik a többi versenyzőt, irányítanak a pályán, figyelmeztetnek a pálya nehézségeire, és
veszélyben elkapnak, de motorhoz,
versenyzőhöz nem lehet érni, mert az
kizárással jár. Apa végzi a motor javítását és karbantartását is.
– Mit ad neked ez a sport?
– A sport kitartásra, küzdésre nevel, emeli az adrenalin szintet. Ez egy
egyéni sport. Ebben a sportban, csak
önmagára számíthat és önmagának is
bizonyít az ember, hogy képes a feladatokat megoldani, teljesíteni. Minden pálya más, hol erdőben, hol homokos pályán, hol kőbányában, hol
sziklás terepen zajlik a verseny, ezért
a terep határozza meg a pálya nehézségi fokát. Ezért állandó kihívások
elé vagyok állítva, melyet versenyenként meg kell oldani, ez az igazán adrenalin emelő, ezért igazán jó sport,
ezért szeretem. Példaképem is van,
egy többszörös világbajnok spanyol
motoros, Toni Bou.
N. E.

Gyűjts szelektíven!
A Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Kft. PET palack
gyűjtő versenyt hirdet általános iskolás
tanulók és osztályok részére. Nem kell
mást tenned csak összegyűjtened a kiürült PET palackokat a környezetedben,
csavard le a kupakját, préseld össze
vagy taposd laposra, majd tedd bele egy
nylon zsákba és vidd el a gyűjtőhelyre
(Nádudvar, Petőfi úti iskola sarki épülete) szerdán 13.00–17.30-ig. A gyűjtőhelyen meg kell adnod a neved és osztályod nevét. A verseny február 1-jétől
június 1-jéig tart
A verseny győztese, a legtöbb palackot összegyűjtő osztály 15 000 Ft-ot
nyer. Aki egyénileg a legtöbb palackot
adja le azt is értékes ajándékkal jutalmazzuk egy darab névre szóló, egyéves,
egyfős gyermek fürdő belépővel.
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Farsangi visszatekintő

Iskolai farsang. Van egy nap, amikor azok lehetünk, amik csak akarunk. Lehetünk
nevetségesek vagy éppen ijesztőek, mégsem néz ránk senki furcsán. Jelképesen űzzük a telet, de leginkább csak jól érezzük magunkat. Ez a farsangi mulatság napja. Az
általános iskolások is megtették, ami tőlük telt. Az ötletes jelmezek és a jó hangulat
meg volt, abban pedig csak bízni tudunk, hogy a tél elűzése is sikerült.
V. I.

Bennszülöttek a Szociális Szolgáltató Központban. Pálinka helyett vizuális
hangulatfokozót használtak az SzSzK február 29-ei farsangi buliján. S ez is „ütött”.
A dolgozók egy része boszorkányként riogatta a népet, a klubtagok egy része négerre maszkírozva járta a „télűző” táncot, Balázs Andrea intézményvezető Fenyő
Miklós alteregóként mozgatta meg a vendégek csontjait, miközben limbóléc alatt
bújtak, remek hangulatban. Az elmaradhatatlan farsangi fánk biztosította a kalóriát, hogy estébe nyúlóan, szinte szó szerint rogyásig táncoljanak a Tóth Gábor biztosította dallamokra.
M. L.

Itt a farsang, áll a bál! Változatos népszokások kapcsolódnak a farsang azon
időszakához, melynek részei a farsangi karneválok, bálok, maszkos alakoskodások. Ehhez kapcsolódó mulatságot tartottak a Vadvirág Óvodában február 24-én.
Ötletes jelmezekben, jó hangulatban szórakozott az óvoda apraja-nagyja, felnőtt,
gyermek együtt, játékkal, mókával, zenével és tánccal színesítve. Ezzel is örömteli, feledhetetlen pillanatokat szereztek egymásnak.
N. E.

Az Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub farsangja
A nádudvari Őszi Rózsa Nyugdíjas
Klub farsangi fesztiválja február 16-án
volt, melyre igen sok műsorral készültek a nyugdíjasok. Szép számmal érkeztek vendégek Hajdúszoboszlóról,
Kabáról és a helyi Szociális Szolgáltató
Központból is. A rossz idő miatt többen
nem mertek útra kelni, de azért a nyugdíjasok igen márkás műsorokkal szórakoztatták egymást, és a közönséget. Elfogadták meghívásunkat a mazsorett
csoportok is. Gyönyörű műsorral kö-

szöntötték az idős embereket. A műsor
után finom vacsora következett, utána
beszélgetés, dalolgatás, végül igazi hagyományos magyar táncok.
– Jó volt látni a munkában megfáradt
idős emberek udvariasságát, összetartásukat, és a szórakozásra szomjas jó kedvüket, a zene utáni vágyukat. Elmondhatjuk, hogy jót mulattunk, kevés
pénzből, és utána rendezett kis hajlékunkba hazatértünk. – összegzett Bonczás Sándorné klubvezető.
M. L.

Ficánka Farsang. A farsang a mókázás napja, melyen kicsik és nagyok egyaránt örömmel vesznek részt. Farsangi maskarák, álarcok készültek, a tisztelt szülők,nagyszülők gondoskodtak az édes-és sós sütikről, üdítőkről, Kocsis Erika
szebbnél szebb arcfestéseket rajzolt a vidám gyerek orcákra, Balázs Dávid egész
délután jó zenei hangulatot biztosított. Na és persze a délután folyamán a gyerekek és felnőttek jó hangulatáról Gigi bohóc gondoskodott, aki lufi különlegességekkel kedveskedett minden jelenlévőnek. A farsangi bulin közel félszázan búcsúztattuk a telet! – tudtuk meg Bekéné Lovász Andreától és Nagyné Bakonyi
Andrea Melindától.
M. L.

Farsangoltak, disznót vágtak. Farsangi hagyományok felelevenítésével és kiszebáb égetéssel búcsúztatták a telet a szakiskolások. A már hagyománnyá vált disznóölésüket is erre az eseményre időzítették. Az iskola jellegének megfelelően hagyományos módon szalmával és kézi perzselővel szabadították meg sörtéitől a
„megboldogultat”. Pörcöt sütöttek, hurkát, kolbászt töltöttek, melyet szabadtéri kemencében sütöttek meg. A közös munka és egy vidám nap jóleső fáradtságával ültek
az asztalhoz, hogy jó étvággyal elfogyasszák és értékeljék a „disznóságokat”. S. L.

Farsang az Angyalkertben. Ha február, akkor farsang. Angyalkertben február 10-én tartottuk maskarás mulatságunkat, jó hangulatban, finom házi készítésű lekvárral és fánkkal ünnepeltünk. Majd megemlékeztünk a Bálint napról, "műhelyünkben" kedves kis ajándékokat készítettünk a gyerekkel a szülők
és testvéreik számára. 16-án, Torkos csütörtökön finomabbnál finomabb süteményeket fogyasztottunk.
Nagy lelkesedéssel érkeztek meg hozzánk reggel a gyerekek, és büszkén újságolták, hogyan készültek előző nap édesanyjukkal a konyhában – foglalta össze a
napot az angyalkertes Tóth Ilona Márta.
Húshagyó kedd a farsangi időszak és egyben a farsang farkának utolsó napja. A
farsangtemetés időpontja. Elődeink ezen a napon általában szalmabábut vagy koporsót égettek, jelképesen lezárták a farsangot és a telet. Az Angyalkertben idén is
elkészítették közösen minden gyermek kiszebabáját.
M. L.
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Mesznikov Sándor – a földhöz kötött ember
Azt vallja: aki akar, az tud dolgozni manapság is
mánynak” köszönhetően mindig van,
volt elegendő munkájuk. Sándornak
nem célja a meggazdagodás, „csupán”
a tisztes megélhetés biztosítása a saját
és munkatársai családjai számára. Ebből a munkából csupán megélni lehet,
meggazdagodni nem, de amíg egészség
van, ez elég is – vélekedik.
A közéletben, ha szeretne, sem tud
részt venni, hiszen szezonban hétfőtől
vasárnapig, reggeltől estig dolgoznak.
Hiányérzete Nádudvaron elsősorban a
közbiztonság terén van. A „több rendőrt az utcákra” elvet vallja. S nem csak
a vállalkozókat kellene kordában tartani
jogszabályokkal, hanem a közbiztonság
ellen súlyosan vétkezőket is.
Ha teheti, segíti a helyi civil kezdeményezéseket: a mazsoretteseknek és a
kézilabdázóknak is juttatott már támogatást.

E havi Hólabda szereplőnk egyik
vejétől Danka Sándortól kapta meg a
szereplés lehetőségét. Annyit előre elárulhatok, a következő szereplő is
családbeli, de nem ezért, hanem tehetsége miatt esett rá a választás.
Az, hogy az általános iskola után
mezőgazdasági szakközépiskolában tanult Hajdúszoboszlón Mesznikov Sándor, eredendően meghatározta életét.
Mindig is szerette a gépeket, a gépészetet, azért is választotta ezt a szakmát.
Sokáig gépkezelőként dolgozott. Majd
mikor Szoboszlóról Nádudvarra került
a KITE-nél volt szerencséje elhelyezkedni. Anno úgy vélte, onnan megy
nyugdíjba. Ám az üzletág, ahol dolgozott, megszűnt, s nem is próbált a cégen
belül más részleghez szegődni. Inkább
öt éve saját vállalkozást indítva próbálta
eltartani családját, eleddig sikerrel. Habár ez akkor egyfajta kényszervállalkozásnak indult, de egy percig sem bánta
meg ezt a választást. Mezőgazdasági
gépek helyszíni javításával foglalkoznak. Nem kötődnek területhez, járják az
országot, a világot. Ezzel kapcsolatban
csak egy nagy szomorúsága van, hogy
cégüket, a Mesznikov és Társai Bt.-t melynek Sándort is beleértve három alkalmazottja van – jobban ismerik az ország mai határain túl Nagyváradon, Kolozsváron, Aradon, vagy azon belül, de
más megyében (pl. Makón), mint saját
városában, Nádudvaron.
Fejlesztések. Fellendülés?
A vállalkozás életének első öt esztendeje a fejlesztésekről, munkaeszkö-

Családi „matek”
Mesznikov Sándor feleségével, Marikával
zök beszerzéséről, a minőségi munkavégzéshez feltétlenül szükséges feltételek megteremtéséről szólt. Remélik,
hogy a következő öt év már gazdasági
növekedést hoz, s ezáltal nekik is jobb
lesz. Csapatuk mindhárom tagja nagy
gyakorlattal rendelkező szakember – állítja Mesznikov Sándor. Habár egyikük
sem diplomás fő, de munkájukat magas
színvonalon látják el, amit bizonyít az
is, hogy az elmúlt három évben nulla
hibaszázalékkal dolgoztak, javítottak. A
vállalkozás kis méretéből adódóan
rendkívül rugalmasak, gyorsan tudnak

reagálni minden helyzetben, ez nagy
erősségük. Saját műhelyük nincs, mert
nincs rá szükségük, külső helyszíneken
javítanak, hiszen ez olcsóbb és gazdaságosabb az ügyfélnek is, s nekik is,
mint szolgáltatónak.
A cég sorsa nagyban függ a mezőgazdaság sorsától, „ha ők sírnak, mi is
sírunk, ha ők nevetnek, mi is nevetünk”
– vallja a cégvezető. Ráadásul fizetett
reklám nélkül dolgoznak, az elégedett
ügyfelek egymásnak adják át a telefonszámát. Ez nem tudatos döntés, az idő
forogta így ki, hogy a „szájhagyo-

Van egy feleségem, két felnőtt lányom, három kisunokám – ad számot,
szó szerint, a családfő. De rajta és párján is látszik, hogy a számok mögött
komoly, szeretetteljes érzelem bújik
meg. Mindkét veje vállalkozó, akik
szintén a saját erejükből boldogulnak.
(Mesznikov Sándor a Helyi Hólabdát
egy – mint mondja – tehetséges és ambiciózus fiatalembernek, Erdős Istvánnak, a Levien Kft. ügyvezetőjének adja
tovább, amely így továbbra is családban marad, hiszen az ifjú vállalkozó
nem más, mint „nagyobbik” lányának
férje.)
Szöveg és fotó: Marján László

FA K A N Á L S T A F É T A
Frissen sült sütemény illata fogadott
a Móré család otthonában, miután a
kedves és vicces házigazdával, Móré
Lajossal az udvaron összefutva megbeszéltük, hogy inkább Ági, a háziaszszony mondja el nekem, hogy melyik
kedvenc étele receptjét szeretné megosztani a hűséges Fakanál olvasókkal.

Móréné Ági

A kertészkedés is hobbija
Meleg, békés otthon, barátságos,
kedves, családias légkör. Ez az, ami
várt engem a következő cikkem alanyánál, a Móré családnál. Nevük szerintem
nem ismeretlen a nádudvari lakosok
számára. Ági jelenleg a PIREHAB
Kft.-nél dolgozik napi 4 órában, a férje,
Lajos sok éven át működő vállalkozását, a rendszeresebb jövedelem reményében cserélte fel, alkalmazotti munkakörre. Jelenleg a Nádudvari Református Egyházközségben folytatja csodálatra méltó asztalos munkáját. Két
gyermekük van, Lali és Dóri. Lali jelenleg végzős technikus a Gábor Dénes
Elektronikai Műszaki Szakközépiskolában, és Dóri is az utolsó évét tölti a
Medgyessy Gimnázium tánc szakán.
Mindketten nehéz dilemma előtt állnak,
hiszen most kellene eldönteniük, merrehova tovább? Kiből mi legyen, ha
felnő? A szülői segítségre és háttérre
bizton számíthatnak, hiszen mint sok
más nádudvari családnál, itt is nagy az
összhang, az egyetértés.
Ottlétem alatt végig éreztem a meghitt családi légkör, finom, édes illatát.
Ági minden szabad idejét a kertjében,
és a konyhában tölti, hiszen hobbija is

a süteménykészítés. Most Lali fia kedvencét készítette el, ez egy nagyon finom, könnyű sütemény.
Mindenkinek csak ajánlani tudjuk a
következő kis egyszerű receptet, aki
szereti a gyors, gyümölcsös sütiket:
Zselés meggyes
Hozzávalók: (nagy tepsihez)
A tésztához:
20 dkg Rama sütőmargarin
40 dkg finomliszt
15 dkg porcukor
fél csomag sütőpor
2 db tojás
ha kell pici tejföl.
Töltelékhez:
2 csomag vaníliás pudingpor
6 dl tej
6-8 evőkanál cukor
1,5 nagy dobozos nádudvari tejföl
50 dkg kimagozott meggy.
Öntethez:
Fél liter meggykompót lé
2 csomag tortazselé (Alsa gyümölcskocsonya)
A liszttel elmorzsoljuk a margarint,
hozzáadjuk a porcukrot, sütőport és to-

jást. Sima tésztává gyúrjuk és egy kis
időre hideg helyre tesszük pihenni. Ezután 1 cm vastagra nyújtjuk és kikent,
lisztezett tepsibe tesszük.
Közben megfőzzük a vanília pudingot. A még forró pudinghoz hozzákeverjük a tejfölt és ráöntjük a tésztára.
Végül a tetejére szórjuk a lecsöpögtetett, kimagozott meggyet.
Előmelegített sütőben 30-35 percig
sütjük 175 °C-on.
A meggyléből és tortazseléből megfőzzük az öntetet, kicsit hűtjük és leöntjük vele a hideg tésztát.
Jó étvágyat kíván a Móré család!
(Móré Lajosné Ági a fakanalat Dobi
Lajosné Zsíros Mónikának adja át.)
Szöveg és fotók:
Erdei Boros Erika
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Régió döntőben a lányok

Vida Gergő

Kiss Dóra

Sportiskola mindkét csapatát. Folytatás
a régió döntőben, ahol védekezésünkön
javítanunk kell a további sikerek érdekében – összegzett, s egyúttal már a jövőbe is tekintett Vida Gergő.
– A 10 éven aluli lányok mezőnyében a mieinknek a tapasztalatszerzés
volt az elsődleges célja, s ezt jól szolgálták a Balmazújváros és Debrecen elleni mérkőzések. Úgy gondolom, hogy
az első meccset nyernünk kellett volna,
de sajnos nem sikerült. Viszont a második meccsen már megmutatták a lányok
a valódi tudásukat és igen csak jó mérkőzést játszottunk a Debrecennel, akik
azért még mindig jóval előttünk járnak
– tájékoztatott Kiss Dóra a kislányok
edzője.
A szintén Kiss Dóra vezette 16 éven
aluli fiúk februárban két fordulón vettek részt, s sajnos mindannyiszor pont
nélkül maradtak, s elbúcsúztak a további küzdelmektől.
A diákolimpiai küzdelmek is elkezdődtek mindkét nemnél, ezen eredményekről következő számunkban tájékoztatjuk olvasóinkat.

Hangolnak a bajnokságra
Végig edzettek a „holtszezonban” a Nádudvar Akarat Sportkör megyei bajnokságban szereplő felnőtt kézilabdacsapatai,
beleértve az év végi ünnepeket is.
A mostani felkészülési időszakban
kupákon, tornákon nem vettek
részt – leszámítva a hölgyek
decemberi Krampusz kupáját –,
de edzőmérkőzéseket februárban
már játszottak.
Ennek keretében a férfiak legyőzték az NB II-es Berettyóújfalut. Az
ő játékoskeretükben változás a március végi, április eleji szezonkezdetre nem várható. Mint ahogy a céljaikban sincs változás: bajnoki
címre aspirálnak. Teszik ezt teljes
joggal, hiszen a második helyen áll-

Teremfoci: bajnok a Joker
Egyhetes pauza után a 11. fordulóval
folytatódtak a városi teremlabdarúgó
bajnokság küzdelmei, s március 4-én a
14. fordulóval be is fejeződtek. A nyolccsapatos küzdelemsorozat végén a bajnoki címet a Joker csapata szerzete
meg.

Februárban is pályára léptek a kézilabdás lányok az Erima országos
gyermekbajnokság megyei fordulóiban.
A 12 éven aluliak megyei döntő eredményei, 2. forduló:
Nádudvari Akarat Sportkör–Balmazújváros 20–10.
Nádudvari Akarat Sportkör–Debreceni Sportiskola A 10–14.
Nádudvari Akarat Sportkör–Hajdúnánás 15–6.
– A második helyen jutottunk tovább
a régió döntőbe az előzetes várakozásoknak megfelelően. Sajnálom a Debrecen elleni gyenge első félidőt, úgy
éreztem, hogy ezen a napon le lehetett
volna győzni őket ebben a korosztályban is – értékelte a csapat teljesítményét
Vida Gergő edző.
A 11 éven aluliak megyei döntő eredményei, 1. forduló:
Nádudvari Akarat Sportkör–Debreceni Sportiskola „B” 22–9
Nádudvari Akarat Sportkör–Hajdúnánás 22-14
Nádudvari Akarat Sportkör–Debreceni Sportiskola „A” 24–14
2. forduló:
Nádudvari Akarat Sportkör–Hajdúnánás 21–13
Nádudvari Akarat Sportkör–Debreceni Sportiskola „A” 19–16
Nádudvari Akarat Sportkör–Debreceni Sportiskola „B” 22–8
– Magabiztos játékkal sikerült magunk mögé utasítanunk a Debreceni

9

nak ugyan, de azonos pontszámmal
a jelenlegi első Hajdúböszörmény
gárdájával, amelyet ősszel idegenben vertek három góllal. Tehát minden esély megvan rá, hogy itthon is
nyernek ellenük a fiúk, s ha máshol
sem botlanak, senki sem veheti el tőlük a bajnoki aranyat.
A női csapat többek között az alakulófélben lévő Tetétlen gárdája ellen játszott edzőmérkőzéseket. Egykét fiatal tehetség valószínűleg beépül a csapatba tavasszal a helyi
utánpótlásból.
– Az idei szezont még biztosan
végig játssza mind a két csapatunk,
az, hogy mi lesz 2012 őszén, egyelőre még bizonytalan – tekintett
előre Rásó Tibor, a sportkör elnöke.

A bajnokcsapat tagjai: Oláh Balázs,
Tóth László, Majoros János, Kenéz Norbert, Nagy Norbert, Nagy Sándor, Tőzsér
Tamás, Rásó Péter, Kiss Attila, Czidor Richárd.
A bajnokság különdíjait is átadták. A
gólkirály Nagy Sándor a bajnokcsapat
tagja lett 40 góllal. A legjobb kapus címet
az Ifi hálóőre Nagy József Ivó, a legjobb
játékos titulust pedig a Football Factoros
Éles Zoltán érdemelte ki.
A díjátadóról a Nádudvar TV is készített helyszíni tudósítást, ami ezen az internet címen elérhető: http://www. ihonlap.hu/nadudvartv/musorok.

Eredmények:
11. forduló: Joker–Football Factor
4-2, KITE Zrt.–NSHE 7–3, Retró FC–
Csel-Szi FC 8–2, Santos–Ifi 3–3.
12. forduló: Csel-Szi FC–Santos 6–9,
Football Factor–KITE Zrt. 5–2, Ifi–Joker
0–5, NSHE–Retró FC 5–4.
13. forduló: Retró FC–Football Factor
2–7, Joker–KITE Zrt. 7–3, Santos–NSHE
7–1, Ifi–Csel-Szi FC 9–3.
14. forduló: Ifi–NSHE 6–0, Football
Factor–Santos 7–1, KITE Zrt.–Retró FC
5–7, Csel-Szi FC–Joker 0–3.

A bajnokság végeredménye
1. JOKER
2. FOOTBALL
FACTOR
3. KITE ZRT.
4. SANTOS
5. IFI
6. RETRO FC
7. N.S.H.E.
8. CSEL-SZI FC

14 11

2

1

14 11
14 7
14 7
14 6
14 6
14 5
14 0

0 3 80-37
1 6 75-50
1 6 63-79
2 6 47-44
0 8 60-65
0 9 62-79
0 14 36-122

A nádudvari csapatból Mészáros
András nemzetközi mester, Deák Sándor FIDE-mester, Antós Zoltán, Baranyai Antal, Czina Ferenc és Dudics Zoltán Alex győztesen állt fel az asztal
mellől, míg Nagy Tibor, Molnár Tibor

és Czina Péter egyaránt fél pontot gyűjtött be.
Baranyai Antal hat forduló után még
mindig pontveszteség nélkül áll, a mezőnyben egyedüliként.
A 8. fordulóban a Mezőkövesd SE–
Nádudvari Sakk SE összecsapásra kerül sor március 25-én.
Megyei bajnokság
A Nádudvari Sakk SE második csapata február 12-én, a megyei bajnokság
8. fordulójában 8–2-re kikapott a ven-

33
22
22
20
18
15
0

A bajnokcsapat a kupával.
A képről hiányzik: Tőzsér Tamás, Tóth László, Nagy Norbert

Márciusban kezdenek
Megkezdődtek a labdarúgó Szertár
Sportbolt Megye II. Északi csoportjának küzdelmei is. A Nádudvari Sportegyesület csapata Sárándon kezdett
március 11-én, amelynek eredményéről
következő számunkban tudunk hírt
adni.
– Csapatunk január 19-én kezdte
meg felkészülését a tavaszi szezonra.
Eleinte négy, később három edzéssel
hetente. Sajnos a zord időjárás miatt a
leszervezett edzőmérkőzés elmaradt,
így mérkőzést nem tudtunk játszani, de
a felkészülés nem szakadt meg: még a
kemény téli napokon is részt vettek a játékosok az edzésen – értékelte az alapozási időszakot Szkupi Tibor edző. –
A bajnokságban kiderül, hogy ez mire
lesz elég. Előrébb szeretnénk lépni az
őszi szezonhoz képest, s erre meg is van

a lehetőség. Sajnos két játékosunk klubot váltott. Nagy II. Sándor csatárposztról távozott Kabára, Puskás Richárd pedig Hajdúszoboszlóra igazolt –
tette hozzá a tréner.
A tavaszi első fordulók programja:
15. forduló, március 17. szombat, 15 óra
Nádudvari SE–Hajdúhadház.
16. forduló, március 25. vasárnap, 15 óra
Fülöp–Nádudvari SE.
17. forduló, március 31. szombat, 15 óra
Monostorpályi–Nádudvari SE.
18. forduló, április 7. szombat, 15.30.
Nádudvari SE–Nyíracsád.
19. forduló, április 14. szombat, 15.30.

Vámospércs–Nádudvari SE.
Szöveg és fotók: Marján László

NB II-es sakk siker; a megyében kevésbé megy
Sárospatakon vendégeskedett a
Nádudvari Sakk Sportegyesület csapata február 19-én a 2011/2012-es
NB II-es bajnokság Barcza csoportjában. A 6. fordulóban megrendezett
találkozón a mieink 7,5–4,5 arányban
diadalmaskodtak a házigazdák felett.

98-47 35

dég Hajdúszoboszlói Sakkiskolától. A
mieink közül Lovas Péter győzött, míg
Bényei Piroska és Kiss Péter döntetlent
ért el.
A február 26-i, 9. játéknapon a
Hajdúszoboszlói Sakk Sportegyesület
2. számú gárdájához látogattak a
nádudvariak. Az NB I/B-s játékosokkal megerősített szoboszlóiak 8,5-1,5
arányban bizonyultak jobbnak ezen a
napon. A vendégek közül az utolsó ifjúsági évében lévő játékos, Bényei Piroska tudott nyerni egy szép játszmában,
illetve Vida Nikolett fél pontot szerzett.

Bényei Piroska
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Barátok közti üdvözlet

2012. március

Pásztorok konyhája és eszközei
Nyolcadik alkalommal rendezi meg a
Nádudvar Turizmusáért Egyesület hagyományos pásztornapját, amely idén a szakiskola alapításának 20 éves évfordulója alkalmából közös rendezvény lesz, április
21-22-én. Az idei rendezvénnyel a pásztorok konyháját és eszközeit szeretnék megismertetni a közönséggel. Természetesen
a résztvevő pásztorok is bemutatják főzési
tudományukat, nem csak mindennapi, de
ünnepi étkeket is készítenek.
„Főzzünk együtt a szabadban!” – így

hívnak a szervezők 2012. április 22-re,
vasárnapra a városi sportpályára minden
nádudvari családot, munkahelyi közösséget, baráti társaságot, hogy érezzék jól
magukat és mutassák meg ők is, mire futja
erejükből a bogrács körül.
A jelentkezőknek természetesen főzőhelyet biztosítanak, az igényeket 2012.
március 31-ig kell bejelenteni az Ady
Endre Általános Művelődési Központban
személyesen, vagy az 54/480-730-as telefonszámon.

Az Ady Endre Általános Művelődési
Központ márciusi programjaiból

Egerészölyv
az év madara
A Magyar Madártani Egyesület szavazásán az egerészölyv lett 2012 madara.
Magyarország leggyakoribb ragadozó
madara síkságokon és hegyes területeken
egyaránt megtalálható. Az utak mentén
karókon, póznákon éberen legtöbbször
ők figyelnek, mert a művelt mezőgazdasági területeken könnyebb a vadászat.
Gazdaságilag is igen hasznosak, nagy
mennyiségű rágcsálót pusztítanak, ezért
védettek. Másik hasznuk, hogy mivel évről évre új fészket raknak, más – saját
fészket nem építő – madár számára is tojásrakó helyet „biztosítanak”.

Egerészölyv (Fotó: Konyhás István)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

KISS SÁNDORNÉ
(Harmati Margit)
temetésén megjelentek, ravatalára
koszorút, virágot helyeztek,
mélységes bánatunkban részvéttel
osztoztak.
A gyászoló család

Kedves Olvasóink!
A Nádudvari Hírek következő száma
– terveink szerint – 2012. április 17-én
fog megjelenni.
A szerkesztőség

Március 15-én, (csütörtök) 21 órától hajnal 4-ig RADIO - MAX PARTY. Szervező: Club Cafe.
Március 19, (hétfő) 17,30-tól "Álmaink
által vezetve" – Álom és önismeret címmel előadást tart Oláhné Mednyánszki
Krisztina pszichodráma-vezető (a belépés díjtalan).
Március 21-én, (szerdán) 18.00 órától
Tormay Cécile halálának 75. évfordulója alkalmából felolvasó est. Szervező: Szülőföldünk Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány.
Március 23-án, (pénteken) 15 órától Tavaszi Játék-Tár-Ház gyerekeknek.
Téma: Papírsárkány készítés.
Március 27-én, (kedden) 10 órától Zene-

bona Társulat Bohócvarázs című előadása.
Március 28-án, (szerdán) 18 órától Ozsváth Sándor művelődéstörténész A magyar gondolkodásmód és a magyar
beszéd összefüggései III. címmel tart
előadást. Következő előadás: április 25.
Áprilisi előzetes

Április 14-én, (szombaton) 19 órától
Tavaszi Színház. Neil Simon: Női furcsa pár a Száguldó Orfeum előadásában. Vígjáték 2 részben. Jegyár: 2000
Ft. Szereplők: Florence – Hüvösvölgyi
Ildikó, Olive – Ivancsics Ilona, Renee
– Szilvássy Annamária,Sylvie – Farkasházi Réka / Szumelidisz Kriszti.

Torkos csütörtökön
„Inkább a has fakaggyon, mintsem
az étel megmaraggyon” szól a farsangi
mondás. A közelgő böjt előtt, megengedett volt a szokásosnál mohóbban,
torkosabban étkezni. Ehhez a népszokáshoz, országos akcióhoz csatlakozott
Nádudvaron két étterem is, a Trófea Va-

dászház és Étterem, valamint a Strand
Vendéglő. Február 24-én várták a torkoskodni vágyó vendégeket. Régi vendégeket visszacsábítani, új vendégeket
megnyerni: ez is célja volt az akciónak.
Sikerült!
Szöveg és fotó: N. E.

MOZI
20. kedd, 19 óra
SZÜLETETT FELESÉG
Színes szinkronizált francia filmvígjáték.
Szereplők: Catherine Deneuve,
Gérard Depardieu, Fabrice Luchini.
A háztartásbeli Suzanne engedelmes felesége a gazdag iparosnak, Robert Pujolnak,
aki ugyanolyan kemény kézzel irányítja
esernyőgyárát, mint gyerekeit és ,,reprezentatív" feleségét.
(12 éven aluliaknak nem ajánlott.)
23. péntek, 19 óra
ÁLMOK OTTHONA
Színes amerikai misztikus thriller.
Szereplők: Daniel Craig, Rachel Weisz,
Gregory Smith.
Nem sokkal azután, hogy a család beköltözött az új házba, tudomást szereznek egy
brutális bűncselekményről, amelyet a ház
előző lakói követtek el.
(12 éven aluliaknak nem ajánlott.)
27. kedd, 19 óra
VÉDHETETLEN
Színes amerikai misztikus thriller.
Szereplők: Denzel Washington,
Ryan Reynolds, Robert Patrick.
Az elmúlt öt évben Matt Weston egy eldugott, eseménytelen fokvárosi poszton
teljesített szolgálatot.
(16 éven aluliaknak nem ajánlott.)
30. péntek, 19 óra
A BŐR AMELYBEN ÉLEK
Színes spanyol film.
Szereplők: Antonio Banderas,
Elena Anaya, Jan Cornet.
Amióta felesége egy autóbalesetben megégett, Dr. Robert Ledgard, a kiváló plasztikai sebész életét az emberi bőrrel kapcsolatos kutatás tölti ki.
(12 éven aluliaknak nem ajánlott.)
Jegyár: 400 Ft

Klikkelj az oviért!
A vízmegtakarítás.hu honlap a tavalyi
év után idén is meghirdette a „nagy óvoda
segítő” akcióját. Nádudvarról a Vadvirág
Óvoda ismét benevezett a játékba. Tavaly,
köszönhetően a sok szavazatnak, remek
hajrával az ovik versenyében 5. helyen végeztek.
A nyertes óvoda víztakarékos adagolókat kap. Szavazni úgy lehet, hogy rá kell
kattintani a nagy óvodasegítő akciót hirdető képre. Aztán be kell jelölni a Vadvirág Óvodát Nádudvarról, majd a szavazás
gombra kell kattintani. Napjában mindenki egyszer szavazhat. Az Óvoda jelenleg a 3. helyen áll.
Szavazz, hogy segíthess!

Városi ping-pong verseny
Asztalitenisz tornát rendeztek február
utolsó szombatján az Ady Endre Általános Művelődési Központban. A jó hangulatú versenyen egyéniben összesen
23-an, míg párosban heten indultak. az
alábbi eredmények születettek.
Női egyéni
1. Pergéné Nagy Szilvia
2. Perge Fanni
3. Kocsis Zoltánné
Férfi egyéni
1. Modrovics Zoltán
2. Szabó Bence
3. Tóth Tamás – Bartha Zsolt
Férfi páros
1. Tóth Tamás – Szabó Bence
2. Tóth Viktor – Bartha Zsolt
3. Tóth Axel – Tóth Tibor
4. Modrovics Zoltán – Modrovics
Gergő

Igazolt versenyzők
1. Aranyos Csaba
2. Korcsmáros Sándor
3. Lövei Sándor
4. Garai Dávid

A női győztes: Pergéné Nagy Szilvia
(Fotó: M. L.)
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