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A Hortobágy utcán is „felütötte fejét” a belvíz (Fotó: Marján László)

Az Ady téri hepehupás járda egy részét már felszedték (Fotó: Marján László)

Belvíz van, de kezelik

Évtizedekre szóló fejlesztések

– Idén sem egyszerű a belvízhelyzet, de
kezeljük! A lényeg, hogy családi házakat
közvetlenül nem veszélyeztet, legfeljebb
tele van a vízelvezető árok. Ehhez kellett
az, hogy az elvezető árkok tisztítását a
közmunkában résztvevők révén el tudtuk
végezni. Azokat igyekszünk folyamatosan
karbantartani, annak ellenére, hogy ez
mindig az ingatlantulajdonos feladata. Az
árkok tisztán tartása mindannyiunk közös
ügye – tájékoztatta lapunkat április első
napjaiban Beke Imre polgármester, aki
ilyen katasztrófavédelmi helyzetekben a
város polgárvédelmi vezetői feladatát is ellátja.
Több, mint 110 éve nem esett országo-

san ennyi csapadék az első negyedévben,
mint az idén, írta az Országos Meteorológiai Szolgálat.
– Tudjuk, hogy Nádudvar városa belvízzel veszélyeztetett területen helyezkedik el. Az elmúlt évtizedben több alkalommal is jelentős elöntések voltak az
alacsony fekvésű területeken Ezen egyrészt segíteni fog az, hogy a szennyvízberuházás 3. ütemével csaknem az egész település csatornázottá válik. Másrészt
segített az a két, összesen 156 millió forintból, uniós támogatással megvalósult,
belvízelvezető csatornák építésére vonatkozó projekt is, amelyeket 2011-ben valósítottunk meg – tette hozzá Beke Imre.

Lehet belőle hungarikum!
A Hajdú-bihari Naplót is kiadó Inform Média Kft. elhatározta, hogy a tavaly életbe lépett Hungarikum-törvény
alapján az ellátási területén lévő megyék
lakóinak lehetőséget ad arra, hogy javasolhassanak szerintük nemzeti értékeket
képviselő termékeket lakóhelyükről. Az
előzetes olvasói javaslatok alapján tizennyolc termékre lehetett február 27. és
március 13. között interneten szavazni. A
javaslatok között szerepelt a nádudvari
fekete kerámia is. Hála az olvasók és a
nádudvariak aktivitásának, több, mit kétszáz szavazattal a harmadik helyre futott
be a nádudvari kerámia
a szavazás
végeredményeként (a
másik három
továbbjutó: a
pocsaji ostorok, a balmazújvárosi
Mihalkó-kalapok és a
mézeskalács
lett). A fenti Csillogó kavicsos díszítés
négy legtöbb – ez nádudvari sajátság
(Fotó: Molnár Attila)
szavazatot

kapott terméket a lapkiadó beterjeszti a
Magyar Értéktárhoz, ahol összesítik a beérkezett ötleteket és továbbítják a Hungarikum Bizottsághoz. A bizottság dönt
ez után, hogy mely értékek válhatnak
hungarikumokká. A folyamatot látva, rögös út, de nem elérhetetlen eredmény
várhat fekete kerámiánkra. Az első lépést
minden esetre megtettük, bekerült a megyéből tovább javasoltak közé. (Legutóbb a herendi porcelán jutott a nemzeti
értékek közé.)
S. L.

A polgármesterek is
A megyei napilap kezdeményezését „meglovagolva” városunk jelenlegi és korábbi polgármestere Beke
Imre és Korcsmáros Sándor levélben
ajánlották az ez ügyben illetékes vidékfejlesztési miniszternek, dr. Fazekas Sándornak a figyelmébe a nádudvari fekete kerámiát, mint a
Hungarikum címre méltó, több évszázados, határainkon túl is elismert
örökségünket. Mindnyájan bízunk a
kedvező fogadtatásban!

A két legnagyobb városi projektről
szóló lakossági fórumot tartottak március 12-én. Jól sikerült, majdnem tele
volt a tanácsterem a művelődési házban.
Az Új Széchenyi Terv keretében több
éves előkészítő munka után az év második felében Nádudvar délnyugati városrészében is elkezdődik a csatornázás. Beke
Imre polgármester tavaly áprilisban írta
alá a csatornahálózat bővítéséről és a jelenlegi szennyvíztelep fejlesztéséről szóló
Támogatási Szerződést. A közreműködők
kiválasztását már ősszel megkezdték, a kivitelezői pályázat pedig tavasszal jelenik
meg. Amennyiben már az első körben sikerül nyertest hirdetni, akkor legkésőbb
ősszel megindulhat az 1,8 milliárd forintos beruházás.
A ,,Nádudvar belvárosának funkcióbővítő fejlesztése" (ÉAOP-5.1.1/D-09-2f2011-0010) című projekt megvalósítása

már januárban megkezdődött, igaz a zord
időjárás (március végi havazás, hideg,
esős, szeles idő) megnehezíti a szabadtéri
munkákat, de mindenki bízik abban, hogy
a június 30-i határidőre elkészülnek a parkok újraépítésével, a piac felújításával, az
Emődön lévő 1. számú tó és környéke fejlesztésével. A Fő utcai járdafelújítás az
Ady tér városháza felé eső szélétől a Mester utcáig tart. A polgármesteri hivatal bővítésének befejezése és a Jókai úti sportlétesítmény megépítése szeptember végére várható.
A városközpontban, hat helyszínen
megvalósuló 733 millió forint összértékű
beruházáshoz több, mint 569 millió forint
támogatást nyert a település.
A városközpont-fejlesztéssel, illetve a
szennyvízcsatorna-kiépítés 3. ütemével
kapcsolatban bővebb információkért ellátogathatnak a projektek weboldalára:
szebbvaros.hu illetve nacsat.hu.

Új vezető a helyi vöröskereszt élén
A két éve vezető nélkül maradt Magyar Vöröskereszt nádudvari alapszervezetének munkáját áprilistól Nagy Tünde
Noémi (képünkön) koordinálja.
Őt Turcsányiné Bene Irén a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezet
Püspökladány Területi Szervezetének a vezetője mutatta be szerkesztőségünkben, aki
egy évtizede a nádudvari egységet is megszervezte. Egyúttal kiemelte, köszönetet szeretne mondani az egykori alapítóknak és vezetőknek a nagy odafigyeléssel és lelkesedéssel végzett önzetlen munkájukért, akiknek további segítségét is szívesen veszik.
Nagy Tünde Noémi 2012. december óta
jelentkezett önkéntesnek a vöröskereszthez,
mert szerette volna hasznosnak érezni magát, hiszen főállása nem volt, s így legalább
másokon is segíthet. Ráadásul lelkes véradó,
hiszen a lehető leghamarabb, azaz nagykorúsága első napján már vért adott, akkor még
anyukája műtétjét segítendő. Viszont azóta is
rendszeresen nyújtja segítő karját az önkéntes véradásokon. A helyi szervezeten belül
egészséges munkafelosztásra törekszenek.
Az önkormányzattal és a szervezet munkatársaival Nagy Tünde Noémi tartja a kapcsolatot, ahogy az adománygyűjtés és -osz-

tás is feladata lesz.
A szintén nádudvari Pető József
mentő szakápoló,
aki a területi vezetőség tagja, pedig
az elsősegély-nyújtási előadások, képzések felelőseként
tevékenykedik.
Az új felállásban is szeretettel várnak
mindenkit, rutinos és újonnan belépőt egyaránt, tagjaik sorába, akik szeretnének önzetlenül segíteni másokon. A tagsági díj nyugdíjasoknak és tanulóknak 300 Ft, míg felnőtteknek 600 Ft egy évre.
Itt Nádudvaron sikeres múltja van az adománygyűjtésnek és -osztásnak, ezt is újjáélesztik az önkormányzat segítségével, amely
ehhez helyiséget is tud biztosítani.
Az elmúlt évek helyi váradásai mind jól
sikerültek, 100%-os terv teljesül, s ez a nádudvari emberek jóakaratának köszönhető. Ezt
a remek mutatót 2013. július 11-én, a legközelebbi itteni véradáson lehet felülmúlni.
További információt kaphatnak az érdeklődők az alábbi e-mail címen: voroskeresztnadudvar@gmail.com.
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A képviselő-testület márciusi első ülését
6-án tartotta. Első napirendi pontként a testület az önkormányzat és a háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi feladatot ellátó
természetes személyek, gazdasági társaságok között kötött feladat-ellátási szerződések módosítását tárgyalta. A szerződések
felülvizsgálatára és módosítására a jogszabályi és államigazgatási változások szerződésen való átvezetése miatt volt szükség.
A testület a nyolc szerződés módosítását támogatta és elfogadta.
Másodikként a testület az önkormányzat
középtávú kötelezettségvállalásairól szóló
határozatot fogadta el. A határozat alapján
úgy, mint a tavalyi évben az önkormányzat
nem vállal olyan pénzügyi kötelezettséget,
amelyre a bevételei nem jelentenek elegendő fedezetet.
Következő napirendi pontként a 2013.
évi költségvetését tárgyalta és a rendelet
megalkotásával elfogadta a testület. Az idei
évben már nem lehet hiányt tervezni, ezért
a költségvetésben mintegy 65 millió Ft zárolásra került. A város költségvetésének főösszege 4 634 558 000 Ft. Ebből a tárgyévi
fejlesztési kiadás 2 645 000 000 Ft. A működtetési kiadások összege: 1 255 000 Ft.
Az önkormányzat központi bevételei több
mint 300 millió Ft-tal csökkentek. Az iskolák államosításával, kormányablak létrejöttével a működési kiadások is lényegesen
csökkentek.A korábbi években kialakult
költséghatékony, takarékos gazdálkodást
fogja az önkormányzat folytatni annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló pénzek
a lakosság érdekében a legmegfelelőbben
kerüljenek felhasználásra.
Negyedik napirendi pontként a képviselők az önkormányzat könyvvizsgálójának a
2013. évi költségvetésről szóló jelentését
vitatták meg és fogadták el.
Ötödik napirendi pontként a szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló rendeletében meghatározott térítési díjak 2013.
évi mértékét fogadta el a testület. A díjakat
április 1-jétől kell alkalmazni.

Nádudvari Hírek

Csökkenő bölcsődei díjak
A Nádudvari Mikrotérségi Szociális- és
Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás intézményi térítési díjai:
Napi háromszori étkezés
kiszállítással
(maximális összeg)
880 Ft
Napi háromszori étkezés
helyben fogyasztással
(maximális összeg)
810 Ft
Szociális étkeztetés (ebéd)
kiszállítással
480 Ft
Szociális étkeztetés (ebéd)
helyben fogyasztással
410 Ft
A napi háromszori étkezés díja egy maximált díjat jelent. A személyi térítési díjakat az ellátott jövedelmi viszonyai alapján
állapítják meg.
Hatodik napirendi pontként a testület a
talajterhelési díjról szóló rendeletének hatályon kívül helyezését tárgyalta. A testület új
rendeletet alkotott, amelyben tekintettel a
tízszeresre emelt díjakra mentességet és különböző mértékű kedvezményeket állapított
meg azok számára, akiknek az ingatlana
előtt a szennyvízcsatorna gerincvezetéke elmegy az utcában, de még nem kötöttek rá.
Ezúton is kérünk mindenkit, hogy mielőbb
kössön rá a szennyvízcsatornára.
Következő napirendként a bölcsődei intézményi térítési díjakat határozta meg a
testület. A tavalyi évhez képest az étkezéssel együtt 6%-kal lehetett csökkenteni a térítési díj napi összegét.
1. Nádudvar Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a bölcsődében elhelyezett gyermekek gondozására számított intézményi térítési díjat napi 729 Ft/nap öszszegben határozta meg. Az étkeztetés
térítési díja 368 Ft.
2. A személyi térítési díj megfizettetését
a Gyvt. 150. §. (3) bekezdésének c) pontjában foglaltakra figyelemmel kell megállapítani úgy, hogy a bölcsődei ellátás keretében az étkezésért és a gondozási díjért
fizetendő összeg nem haladhatja meg a

gyermek családjában az 1 főre jutó rendszeres havi jövedelem 25%-át, vagyis
amennyiben az 1 főre eső jövedelem eléri,
vagy meghaladja a havi 92 148 Ft-ot a személyi térítési díj megegyezik az intézményi
térítési díjjal, amely naponta 1097 Ft.
Nyolcadik napirendi pontként a ,,Nádudvar belvárosának funkcióbővítő fejlesztése” pályázat támogatás-megelőlegező hitelének végső lejáratának meghosszabbítását tárgyalták meg a képviselők. A hitel lejártának idejét 2013. december 31-ben kérte
megállapítani a testület a folyósító OTP-től.
Következőként a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. 2013.
évi üzleti tervét vitatták meg és fogadták el
a képviselők.
Különfélék között a testület a március
15-i városi ünnepség műsorát és az ünnepségre fordítható költségkeretet hagyta jóvá.
A képviselő-testület március 20-án tartotta rendkívüli ülését. Az ülésen első napirendi pontként a szennyvízcsatorna hálózat
kiépítésének III. üteméhez kapcsolódó projekt általános projektmenedzsmenti feladatait ellátó szervezet kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjét
hirdette ki a testület. A nyertes ajánlattevő
a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. és a Forrás Unió Kft. által létrehozott konzorcium lett.
Második napirendi pontként a testület az
önkormányzat közbeszerzési szabályzat
módosítását tárgyalta. A testület a módosítást elfogadta, ezzel a módosítással a közbeszerzések, gyorsabb, egyszerűbb lebonyolításának elősegítése volt a testület célja.
Következő napirendi pontként a Tolbuhin u. 5. sz. alatti ingatlannak a Hajdúszoboszlói Járási Tankerület szakiskolai feladatok ellátására történő felajánlását
tárgyalta és fogadta el a testület. Beke Imre
polgármestert felhatalmazták a tankerülettel történő tárgyalások lefolytatására valamint a szerződés aláírására.

2013. április
Negyedik napirendi pontként az Ady
Endre Művelődési Ház és Városi Könyvtár
érdekeltségnövelő pályázatának beadását
tárgyalta és hagyta jóvá a testület. A pályázattal olyan plusz forráshoz jut az intézmény, amellyel olyan szükséges fejlesztéseket tud megvalósítani, amikre az önkormányzat a jelenlegi gazdasági helyzetben nem tud támogatást adni. A tavalyi évben beadott ugyanilyen pályázatból a mozi
fejlesztése valósult meg a korszerű digitális vetítőgépet szereztek be, amellyel a
mozi működtetési költségeit sikerült csökkenteni.
Következő napirendi pontként a testület
a szennyvízcsatorna-hálózatépítés III. ütemének támogatási szerződése módosítását
tárgyalta meg és hagyta jóvá, felhatalmazva
Beke Imre polgármester a szerződésmódosítás aláírására. A szerződés módosítására
az időpontok változása, a kötelezően bevezetett vagyonértékelés miatt került sor.
A vagyonértékelés olyan projekt elem,
amely a pályázat elkészítésekor nem volt a
kiírás szerint a projekt része, de a támogatás odaítélése óta meg kell valósítani, hogy
a beépítésre kerülő eszközök tervszerűen
kerüljenek pótlásra.
A testület márciusi utolsó ülését 27-én
tartotta. Első napirendi pontként a helyi
környezet és természet védelméről szóló
rendelet módosítását tárgyalta és fogadta el
a testület. A módosításra azért kellett sort
keríteni, mert a legújabb szabályozás szerint az önkormányzat az állattartó épületekre vonatkozó szabályozást csak a helyi
építési szabályzatban határozhat meg, más
rendeletben nem. Nádudvaron az állattartó
épülete elhelyezésére vonatkozó szabályok
a helyi környezet és természet védelméről
szóló rendeletben is meghatározásra kerültek, ezeket a szabályokat a testület a rendelet módosításával hatályon kívül helyezte.

Másodikként, a gyorsabb és egyszerűbb lebonyolítást segítendő, az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát
módosították.
Dr. Sós Csaba

MEGKÉRDEZTÜK

Mi a véleménye, hogy szépül, épül a városközpont?

Réz Szilárd

Maczik Erika

Törös Lászlóné

Szilágyi György

Óriási fejlesztések indulnak Nádudvaron, közel 3,4 milliárd forintot
nyert a város a szennyvíz III. ütem beruházásra, városközpont rehabilitációra, óvodabővítésre, iskolafelújításra, és még három LEADER-es pályázat is segíti a város szépítését.
Ezt a pénzt csak a meghatározott célra
lehet fordítani és felhasználni, bár ezek a
fejlesztések is nagyon időszerűek voltak.
Jelenleg a városközpont rehabilitáció munkálatai zajlanak; a belváros megújulása nagyon kellett már. Én is idegenkedtem attól,
amikor a Kossuth téri parkba játszóteret
terveztek, de utólag látom, hogy nagyon jó
ötlet volt. Jól megfér a piac és a kegyeleti
hely mellett, sok kisgyereknek megadva a
biztonságos játék lehetőségét. Az Ady park
sohasem volt átjárható, most ez is megváltozik, sétányok épülnek benne.
A Polgármesteri Hivatal épülete már
nem felelt meg a mai elvárásoknak, és az
átalakítás sem volt kivitelezhető. Ezért
döntött az önkormányzat egy új szárny építése mellett a hátsó rész helyén. Az ügyintézés kényelmes lesz! Nagy megnyugvás,
hogy a Kormányhivatal is ide költözik!
Folytathatnám a többi sikeres pályázattal. Szerintem a városnak mindegyik
beruházásra szüksége van, mindegyik a
város élhetőségét javítja! Ezek a sikeres
pályázatok a várost gazdagítják és teszik
szebbé, vonzóbbá, de azt is el kell mondani, hogy a TVG Kft. szakembereinek a
munkáját dicséri. Remélem, folytatódnak
a sikeres pályázatok, például a fürdőre nagyon jó lenne!

Óriási változás ez a város számára, amely 3040 évre meghatározza
arculatát, mint ahogyan
a mai képet a mára már
túlhaladott szocreál stílus határozta meg. Új funkciók kerülnek
kialakításra, elsősorban a Jókai úti pálya
és az I. tó környékén, a régiek pedig bővülnek, megújulnak a piac, a parkok és a
hivatal esetében. A tó környékének átalakítása új lehetőségeket nyithat meg pl. a
turizmus területén, ha sikerül a fürdőt is
fejleszteni, noha kár lenne ennél jobban
beépíteni. Sajnálatos, hogy az üzletek
környéke kimaradt a projektből, remélhetőleg a 2014-2020 közötti EU-forrásokból a helyi gazdaság fejlesztésére nagyobb figyelem irányul majd. Nagyon
örvendetesnek tartom ugyanakkor a közösségi terek bővülését, megújítását; fontosak a találkozási pontok egy város életében. Kisgyermekes anyukaként értékelem igazán a parkok és a tó használatba
vételét, ez teszi a várost várossá.
Bízom benne, hogy lesz az önkormányzatnak elég pénzügyi ereje ahhoz,
hogy a fejlesztések fenntartásáról is megfelelően gondoskodjon, különösen úgy,
hogy az állam városunk adósságának jelentős részét átvállalta. Nagy értékű vagyonelemekkel gazdagodik településünk,
jó lenne, ha mindenki egyénenként is
érezné ezt és vigyázna épségükre.
Külön öröm, hogy helyi vállalkozók
végzik a kivitelezést helyi munkaerő foglalkoztatásával, válságos időszakokban
nagyon fontos minden fillér helyben tartása.

Minden pályázati lehetőséget ki kell használni, ha így van lehetőség a fejlődésre, arra
hogy épüljön, szépüljön
Nádudvar.
Lehet, lenne más fontosabb dolog is,
mint például a munkahelyek teremtése, de
most erre lehetett pályázni és ez is a nádudvari lakosok érdekét szolgálja. Igaz rövid távon, de munkalehetőséget, biztosít
ismét több ember számára és a kivitelezést is helyi vállalkozók végzik.
A Kossuth tér és a piac átépítési terve
az itt lévő üzleteket is érinti, nemcsak a
versenyképességet fokozza közöttünk, hanem esetleg lehetőség lesz, hogy itt, ez a
viszonylagosan zárt tér is közvilágítást
kapjon, mivel egy egységes egészet alkotunk majd együtt.
Sajnos, ez a zárt rész éjszakai sötétsége
lehetőséget adott a rendbontásokra, rombolásokra, így biztonságunk érdekében
térfigyelő kamerával láttuk el a területet.
A parkok, a tó környezetének átalakítása, a játszótér korszerűsítése környezetének szépítése, mint nagymama külön
örülök neki, hiszen unokákkal szabadidős
programok szervezésére ad lehetőséget
vagy csak egy-egy esti sétára. A sportcentrum kialakítása esélyt ad az egészségesebb életmód kialakítására minden korosztály számára, hogy mindenki életének
fontos része legyen a rendszeres testmozgás.
Bízzunk benne, hogy ezen beruházások megvalósítása után lesz elegendő forrás ezek üzemeltetésére, fenntartására, állaguk megőrzésére.

Nagyon örülök, hogy
épül, szépül Nádudvar
központja és csak támogatni tudom ezt a
kezdeményezést. Jobb
helyre nem is lehetne
fordítani ezt a pénzt.
Fontosnak tartom, hogy a nádudvari
embereknek legyen korszerű buszmegállójuk, az utóbbi időben – főleg nyáron –
sokan látogattak a városunkba. Ha busszal
jöttek, igen szomorú kép fogadta az utasokat, gyakran nem is hagyták szó nélkül.
Talán belátják az emberek, hogy az új, fedett kerékpármegőrzőben érdemesebb lesz
majd letenni a biciklit, mint itt-ott kerítéshez
leláncolva, boltok, óvoda előtt hagyva, hisz
nem mindegy meglesz-e, amikor leszállnak
a buszról. Ezen terület térfigyelő kamerával
való ellátása nagyszerű ötlet, talán nagyobb
biztonsággal lehet majd kivédeni a lopásokat, éjszakai rendbontásokat.
A piac korszerűsítése is nagyon kellett,
főleg a vizesblokkok hiányoztak már. Szerintem húsbolt már nem kell, itt van már
három, inkább vágott baromfi és halas
boltra meg egy lángossütőre lenne nagyobb szükség.
Sajnos van egy dolog, ami mellett nem
lehet elmenni: a buszmegállóval szembeni
épület megmarad, melynek ápolatlan,
gondozatlan környezete és maga az épület is rontani fogja ezt a szép egységet.
Az egész tervet látva: a játszótér, sportcentrum, a park rendezése és a tó pihenőövezetté alakítása is részei a fejlesztésnek,
így egy év alatt teljesen megújul Nádudvar központja.

N. E.
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„Virágos
Nádudvarért!”

Fórumok földtulajdonosoknak

Az áprilisi fórum hallgatói és előadói (Fotó: Marján László)
A közelmúltban két alkalommal is
tájékoztatóra hívták a gazdákat.
A március 21-én a nemzeti park
menti szántóföld tulajdonosoknak tartottak lakossági fórumot a Hortobágyi
Nemzeti Park szakemberei. A Hortobágyi Nemzeti Park a világöröksége része. Ezért a nemzeti parkkal határos
termőföldek használatát korlátozza a világörökségekkel kapcsolatos törvény,
például területileg és fényforrás használatában is. Ez Nádudvar területének
közel egyharmadát érinti. Itt javaslatot

tettek a Hamvas Sárréti Vízgazdálkodási Társulathoz befizetett 2 326 985 Ft
önkéntes hozzájárulás nádudvari csatorna tisztítására való felhasználásról is.
Április 3-án több témakört is érintettek a szakemberek. Beke Imre polgármester moderálása mellett szó volt az
osztatlan közös tulajdonok kiméréséről,
a földalapú támogatás igényléséről, arról ki és hogyan lehet valaki agrárvállalkozó, illetve őstermelő, az utak állapotáról és a belvízről is. A fórumon
megjelent meghívott vendég és előadók: Bodó Sándor térségünk ország-

gyűlési képviselője, dr. Györgyi Zoltán
a Hajdúszoboszlói Járási Hivatal vezetője, Kocsis Tamás Attila a Hajdúszoboszlói Földhivatal vezetője, Nagy
Zsolt felnőttképzési oktatásvezető, Vasók Sándor tanácsadó, az agrárkamara
képviseletében; valamint Rácz Sándor
falugazdász.
– A közel háromórás rendezvényről
elég sok pozitív visszajelzést kaptunk
mind a meghívott vendégektől, mind a
fórumon megjelent közel 150 fő termelőktől – összegezte az est tapasztalatai
Vasók Sándor.

Koszorúzás
hóesésben
Az esős, szeles időnek „köszönhetően” már a Lukács Dénes honvéd tüzérezredes sírjához tartó fáklyás felvonulás is elmaradt március 14-én
este. Másnap az 1848-as forradalom
és a település várossá válásának tiszteletére rendezett ünnepség hagyományos részének tekinthető ’48-as
emlékmű koszorúzása is zuhogó hóesésben zajlott, s e miatt itt csupán
néma főhajtás mellett helyezték el az
emlékezés virágait.

Alkotóköri kiállítás – Nőnapon nyílt

A Nemzetközi Nőnapon, március
8-án nyitotta meg a nádudvari Amatőr
Képzőművészeti Kör idei kiállítását dr.
Koháry György Kaba alpolgármestere,
aki maga is ismert orvos-festő.
A kiállító 18 művész háromnegyede
Nádudvaron él, a többiek a környező városokból: Kabáról, Püspökladányból, Hajdúszoboszlóról csatlakoztak. Az évente
meg-megújuló seregszemle értéke őszinte
élményből fakad. A tárlat anyaga 80,

többnyire a természet ihlette tájkép, az
állat- és a madárvilágot ábrázoló piktúra.
Az évenkénti kiállítások azért is érdekesek, mert nyomon követhető a résztvevők
szakmai-művészi fejlődése. Jólesően nyugtázható, amint tagjaink száma növekszik,
úgy a képzőművészet iránti érdeklődés,
alkotókedv is fokozódik – véli V. Törös
Borbála az alkotókör vezetője. Aki most
is reményét fejezte ki egy városi galéria
létrejöttére.
A közel egy hónapig látogatható tárla-

ton közreműködött a művészeti iskola két
tanára Griger Judit ás Szűcs Henriett.
A kiállító művészek: Virághné Törös
Borbála az alkotókör vezetője, Andrásiné
Tóth Piroska, Dudás Evelin, Dudicsné Virágh Mónika, Farkas Ildikó, Fejes Levente, Kapás Józsefné, Kiss Katalin, Kiss
Nikoletta, Majoros Dóra, Majoros Alexandra, Ráczné Arnold Róza, Sassné Rácz
Róza, Szilágyiné Szabó Mária, Szathmári
Nikolett, Széplaki Gábor.

M. L.

Kedves nádudvari Lakosok!
A város önkormányzata az idén is
meghirdeti a „Virágos Nádudvarért!”
virágosítási, parkosítási és környezetszépítő versenyt!
Környezetünk tisztasága, rendezettsége, esztétikai összhatása mindenkire
jó hatást gyakorol. A verseny célja a települési virágfelületek növelése a lakosság és a városi intézmények, vállalkozások bevonásával, a környezetkultúra fejlesztése, illetve a lakossági
szemlélet formálása, s ezáltal a rendszeres közterület-gondozás javítása.
Nevezési kategóriák:
– virágos balkon és ablak,
– virágos családi ház,
– virágos társasház,
– virágos vendéglátóhely, üzlet,
– virágos intézmény, gazdálkodó szervezet, telephely.
A jelentkezési lap átvehető a Városháza 1. sz. szobájában (portán) vagy letölthető a www.nadudvar.hu honlapról.
A versenyre nevezni jelentkezési lap
kitöltésével lehet, melyet 2013. május
24., péntek, 12 óráig írásos formában a
Városháza 1. sz. szobájában, vagy
elektronikusan a nadudvarihirek@nadudvar.hu címre kell eljuttatni. Egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Virágos Nádudvarért” pályázat!
A júniusi, helyszíni szemlénél különös elbírálási szempont az ingatlan
előtti növénykiültetés városképi megjelenése, a növények mennyisége, gondozottsága és az esztétikai hatás. Az ingatlan és környékének tisztaságát,
gyommentesítését, és a közterületre
gyakorolt hatását szintén értékeli a bizottság, melynek bírálata július hónapban várható előzetes értesítés nélkül.
A verseny legjobbjai kategóriánként kerülnek díjazásra, melyről a tulajdonosok
hozzájárulásával fényképek készülnek,
s külön hozzájáruló nyilatkozatuk alapján, a városnapon, egy digitális fotókiállítás keretében megtekinthetők az Ady
Endre Művelődési Központban.
A pályázók írásban értesítést kapnak
a döntésről. Az ünnepélyes eredményhirdetésre szeptember 21-én, Nádudvar
Napján kerül sor.
Bízom benne, hogy ismét sok polgárnak felkelti érdeklődését a pályázati
kiírás!
Terveik megvalósításához kívánok jó
egészséget és lelkesedést!
Beke Imre
polgármester

Egy tavi részlet
2012 legszebb kertjéből
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KÉK HÍREK
Nádudvaron február 25. és március 29. között 9 bűncselekmény,
1 garázdaság, 3 lopás, 4 betöréses lopás és 1 jogtalan elsajátítás jutott a
rendőrség tudomására, melyek az
alábbiak voltak.
Február 28-án 20.00 óra és március
1-jén 08.00 óra közötti időben ismeretlen személy az Alkotmány utca egyik
lakóházához tartozó melléképületbe az
ajtót befeszítve bement, majd onnan
egy Schwinn Csepel 28-as lila-fekete
színű női kerékpárt eltulajdonított. Az
ügyben betöréses lopás elkövetése miatt büntetőeljárás indult.
Február 25-én 14.00 óra és február
26-án 21.30 óra közötti időben ismeretlen személy a Kossuth utcán lévő
Nyárfa sörözőben a pult mögött lévő
szekrényből készpénzt tulajdonított el.
Az ügyben lopás elkövetése miatt büntetőeljárás indult.
Március 7-én 9.20 és 16.00 óra közötti időben, míg a sértett nem tartózkodott otthon, ismeretlen személy az
Alkotás utca egyik lakóházába az ajtón
lévő lakatot lefeszítve bement és onnan
2 db (egy ezüstszínű Orion típusú és
egy ismeretlen színű és típusú) DVD lejátszót tulajdonított el. Az ügyben betöréses lopás elkövetése miatt büntetőeljárás indult.
Március 11-én 07.45 és 08.00 óra
közötti időben ismeretlen személy a
Kövy Sándor Általános Iskola folyosóján elveszített Samsung Champ 2 típusú
mobiltelefont megtalálta, és azt jogtalanul elsajátította. Az ügyben jogtalan elsajátítás elkövetése miatt büntetőeljárás
indult.
Március 22-én 18.00 óra és március
23-án 09.30 óra közötti időben ismeretlen személy a Szélső utca egyik lakóházának udvaráról egy kerékpárt és egy
fehér színű ismeretlen márkájú működésképtelen mikrohullámú sütőt tulajdonított el. A kerékpár egy fehér színűre
átfestett 28-as, eredetileg férfi vázas kerékpár, de a vázának felső részét a sértett levágta és lehajtotta. Az ügyben lopás elkövetése miatt büntetőeljárás
indult.
Március 23-án 12.00 és 19.00 óra
közötti időben a Kabai utcán lévő szórakozóhelyen két nádudvari férfi összeverekedett, mely során egymást kölcsönösen bántalmazták, s mindketten könynyű sérülést szenvedtek. Az ügyben garázdaság elkövetése miatt büntetőeljárás indult.

Hortobágy Tornác vitaestek

Március 23-án 16.30 és március 24én 06.00 óra közötti időben ismeretlen
személy a Hajdú utca egyik lakóházának melléképületébe ismeretlen módon
bement és onnan egy kék színű Schwinn
Csepel típusú elektromos kerékpárt,
egy ventillátort, kettő gázpalackot, 8 kg
lisztet, 5 kg cukrot, 7 liter tejet, 1 liter
pálinkát, 1 üveg bort és 5 doboz sört tulajdonított el. Az ügyben betöréses lopás elkövetése miatt büntetőeljárás indult.
Március 27-én 19.00 óra és március
28-án 06.00 óra közötti időpontban ismeretlen személy az Esze Tamás utca
egyik lakásához tartozó melléképület
egyik helyiségébe a lakatot lefeszítve
bement, majd onnan egy 2 m hosszú
30 cm széles vas vályút, míg a másik
nyitott helyiségből egy vashordót tulajdonított el, valamint a fő épület és a
melléképület közötti részről egy 8 m
hosszú kábelt levágott. Az ügyben betöréses lopás elkövetése miatt büntetőeljárás indult.
Március 24-én 12.00 óra és március 28-án 12.00 óra közötti időpontban ismeretlen személy a Puskin utca
egyik lakásának udvaráról, közvetlenül a kerítéshez támasztott 2 darab
2 m x 0,5 m és 2 m x 1 m méretű vaslemezt eltulajdonított. Az ügyben lopás elkövetése miatt büntetőeljárás
indult.
Kérem a lakosságot, hogy segítsék a
rendőrség munkáját, s amennyiben a
fenti eseményekkel kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek,
esetleg a bűncselekmény időpontjában
a helyszínen, illetve annak közelében
jártak, esetleg látták az elkövetőket
vagy részükre megvételre kínálták az
eltulajdonított tárgyakat, értesítsék a
rendőrséget vagy a város körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit 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.
A bejelentő adatait zártan kezeljük.
Dr. Gali Sándor r. alezredes
kapitányságvezető

Évnyitó taggyűlés
A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar
Megyei Egyesületének Nádudvari csoportja évnyitó taggyűlést szervez, 2013.
április 17-én 15 órától, az Ady Endre
Művelődési Házban! A befizetett csek-
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Hortobágy Tornác vitaestek címmel kezdeményezett eszmecserét a
Hortobágy Természetvédelmi Egyesület. Legutóbb, március 14-én a vizes élőhelyek témája került sorra.
Miért is van szükség arra, hogy a természetvédő, agrárszakember, vállalkozó
és sok-sok érdeklődő elmondhassa, mit
szeretne, mit akarna megvalósítani a
Hortobágyi Nemzeti Park területén?
A programsorozat előzménye, hogy a
Hortobágy Természetvédelmi Egyesület
részt vett a LEADER HACS fejlesztési
koncepciójának kidolgozásában, amely
során kiderült, hogy a különböző szektorból érkező emberek közül szinte mindenki kicsit máshogyan képzelné el a
fejlesztések irányát, mindenki más és
más „Hortobágyot” látna szívesen. Az
ötletek, elképzelések, álmok feltárására
pályázta meg a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület a vitaestek lebonyolításához szükséges forrást a LEADERtől. Ezek során próbálják meg áttekinteni a Hortobágyot érintő legfontosabb kérdésköröket, amelyek beépíthetők a LEADER-koncepcióba, vagy az
önkormányzatok és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága által készített
fenntartási tervbe is. Nádudvart azért érdekelheti a Hortobágy sorsa, mert itt lakunk a „mellyékén”, településünk életét
is befolyásolja – több szempontból – a
puszta változása.
A március 14-i vitaest legfontosabb
gondolatai, tanulságai a következők:
n A kiterjedt füves és vizes élőhelyek
természetes dinamikus változása érdekében a három nagyhatású természetes
zavaró mechanizmusnak: az áradásnak,
a tűznek és a legeltetésnek – taposásnak
érvényesülni kell időközönként.
n Az éltető Tisza mindig is fontos szerepet játszott a Hortobágy életében, így
áradáskor vizének időközönkénti bekormányzása ma is szükséges a hortobágyi
mocsarak életben maradásához, de az is
fontos, hogy ezekkel az árasztásokkal
modellezzék a Tisza folyó természetes
vízjárását, ami kb. 5-10 évenkénti magas
vizű elöntést jelentett, és nem rendszeres
évenkénti vízutánpótlást.
n A másik vélemény, hogy a Tisza vizének bekormányzása olyan jelentősen
átalakítaná a többnyire száraz pusztai
élőhelyeket, mely sem a kialakult és elvárt legeltetésnek, sem a társadalmi megítélésnek nem kedvezne, ezért sokkal
fontosabb feladat a csapadékvíz-visszatartás, ami a „csatorna-betemetési” projektekkel majdnem teljesen megvalósult.
n Ezzel kapcsolatban már csak az a
fontos probléma maradt, hogy a Horto-

bágy folyó és a többi természetes eredetű
vízfolyások természetes medrébe egyegy csatorna lett kimélyítve; ezek gátolják a fokrendszerek működését és egyben drénezik is a Hortobágyot, amely
folyamat valószínűleg elsődlegesen felelős a Hortobágy sztyeppesedéséért.
n A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának létezik legalább két terve,
mely a Tisza folyó vizének részbeni bekormányzását (de egyben a csapadékvíz-visszatartást is) jelentené a Hortobágy állami tulajdonban levő területein
található nagyobb 5 mocsárba ötéves
váltakozással, és ez a legeltetést és az
épített környezetet sem veszélyeztetné.
n A másik terv pedig a Hortobágy
folyó mederrekonstrukciójára született,
aminek következtében az ősi mederbe
mélyített csatorna részbeni betemetésre
kerülne.
n A Tisza folyó vize szükséges a
Hortobágyra.
n Az 1999-es, 2000-es, 2005-ös, és
2010-es évek megmutatták, hogy a csapadékvíz-visszatartás néhány évben
elégséges a vizes élőhelyek optimális
szintre töltéséhez.
n A „padkaközi” vizek és „laposok”
kedvező állapotban vannak, főleg a csatorna-betemetések következtében.
n A halastavak jelentik a legnagyobb
kiterjedésű nyílt vizű élőhelyeket a Hortobágyon, azonban a természetes nyílt
vizű élőhelyek – bár vannak jó példák
(pl. Rókás, Nagyvókonya stb.) – aránya
kevés. Ezeknek a nyílt vizű élőhelyeknek
a természeti értékeit – a madarakon kívül
– alig ismerjük kutatási adatok hiányában, bár bizonyára jelentősek lehetnek.
n A halastavak eltüntetése és az ott
fellelhető eredeti élőhelyek visszaállítása sem szakmai sem társadalmi szempontból nem indokolt. Azonban a KunGyörgy-tó és a Csécsi-mocsár esetében
el lehetne kezdeni a természetvédelmi
és társadalmi szakmai egyeztetéseket az
esetleges visszaállításról.
n A vizes élőhelyeket csak természetvédelmi szempontból vizsgálták, nagyon
hiányzik a gazdálkodók véleménye is
(kevesen vettek részt a vitaesten).
Az eddig megtartott (legeltetésről,
szántásról, vizes élőhelyekről, erdőkről)
vitaesteket április 20-án, 27-én, május
3-án és 24-én újabbak követik, melyek
témája a turizmus, gondnokság, vidékgazdaság és a további kilátások lesznek.
Valamennyi 17 órakor kezdődik Balmazújvároson, az érdeklődők előzetesen a hortobagy.te@chello.hu címen jelentkezhetnek.
Ecsedi Zoltán összefoglalóját átvéve
írta dr. Sutus lenke

ket és a MEOSZ könyvet mindenki
hozza magával! Szeretettel várjuk a régi
és a leendő új tagokat!
Apagyi Györgyné
rehab. csoportvezető

Mozgásszervi betegek figyelmébe!
Ortopéd gyógycipő kiírása, méretvétele, gyógyászati segédeszközök
díjtalan felírása ortopéd szakorvos által helyben történik, beutaló nem
kell. Helye: Ady Endre Művelődési
Ház 2013. május 9-én, csütörtökön 9

órától. Érdeklődni a Mozgáskorlátozottak fogadóóráján lehet, vagy telefonon feliratkozni 06-20/621-7345.
Apagyi Györgyné
rehab. csoportvezető

Vizes élőhely a Vadasparkban
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Nádudvari Hírek

Elkészült a népi
kézműves stratégia
A Nemzeti Vidékstratégia részeként
elkészült a népi kézművesség stratégiája; a hagyományos kézműves szakmák helyzetét, problémáit áttekintő és
azokra megoldási javaslatokat megfogalmazó dokumentumot március 7-én
mutatták be a Hagyományok Házában,
Budapesten – olvasható a Kormányzati
portálon, a Vidékfejlesztési Minisztérium, Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság oldalán.
V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési
Minisztérium vidékfejlesztésért felelős államtitkára és Halász János, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának kultúráért
felelős államtitkára hangsúlyozta: a népi
kézművesség fontos identitásképző művészeti tevékenység, de jelentős gazdasági
vetülete is van, ezért a stratégia gyakorlatba való átültetését mindkét tárca figyelemmel kíséri.
A Mesterségem címere – A használható hagyomány, a népi kézművesség
stratégiája című anyag célja a mára viszszaszorult népi kézművesség és népművészet megújítása, a hagyományos mesterségek fennmaradásának, a felhalmozott
szakmai tudás továbbadásának elősegítése, ezen keresztül a települési közösségek szerveződésének, a helyi gazdaság
megerősödésének ösztönzése – közölte.

A megfogalmazott célok között szerepel a segítő jogszabályi és adózási környezet kialakítása, a hagyományismeret
és a kézműves szakmák elhelyezése az
oktatási rendszerben, a minősített népművészeti, kézműves termékek árusításának
szabályozása a fesztiválokon, vásárokon.
A stratégia szerint javítani kell a közösségi színterek – alkotóházak, szakiskolák,
nyitott műhelyek – működési feltételeit és
szükség lenne egy helyi termékeket forgalmazó bolthálózat létrehozására, valamint az alapanyag-termelés megkönnyítésére.
A http://umvp.kormany.hu/videkfejlesztesi-mintaprojektek honlapon olvasható dokumentum egyebek mellett arra is
rámutat, hogy a kézművességet hangsúlyosabban kell megjeleníteni a falusi turizmusban és hasznos lenne a kézművesek
bevonása a települések arculatának kialakításába. (MTI)
A sajtóközleményhez rendelt hivatkozás egyik eleme Debreceni László és
Skultéty István filmje „A vidék élni akar”
címmel – témája: Mesterségem címere –
a népi mesterségek, szereplői pedig Mihalkó Gyula Balmazújvárosi kalapkészítő
mester, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet és a Nádudvari Népi
Kézműves Szakiskola (február 24-én vetítette az Echo Tv).
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Kétfrontos váratlan siker
A fiú kézilabda utánpótlás csapatunk
egy hónap leforgása alatt, minden hétvégén, illetve két alkalommal a hétvége
mindkét napján sorozatmérkőzéseket
játszott. Az Erima Országos gyermekbajnokság U11 és U10 korosztályában,
illetve a diákolimpia III. korcsoportjában. – Célkitűzésünk az volt, hogy az
újonc csapataink tisztességesen végigjátsszák a sorozatot, illetve hasznos tapasztalatokra tegyenek szert – kezdte
összefoglalóját Kiss Zsolt edző.
Az idősebbjeink vezetésével, a Berettyóújfaluban rendezett diákolimpia
III. korcsoportos megyeielődöntőt megnyerve, a Kövy DSE csapata, az azt követő megyei döntőben 4. helyezést ért
el Debrecenben.
Az Erima gyermekbajnokságban az
U10-es NASK csapatunk a megyei döntőből, Debrecen mellett, a Törökszentmiklóson megrendezésre kerülő régió

döntőbe jutott, megelőzve Balmazújváros és Hajdúböszörmény csapatát is.
A U11-es NASK csapatunk az Erima
Országos gyermekbajnokság megyei
döntőjében tisztességesen helytállva a
4. helyezést érte el. Figyelembe véve
azt, hogy a fiúk egy jelentős része alig
több mint fél éve kezdett hozzá elsajátítania a kézilabdázás „tudományát”, illetve, mindkét fronton (korcsoportjában, korosztályában) az egyik legfiatalabb átlagéletkorú csapatként léptünk pályára a versengésekben, sikeresnek értékelhetjük elmúlt fél év munkáját. A fényképfelvétel egy szombat
reggelen készült, két edzés között, amikor Gidai Attiláné, és Károlyi László,
egy tortával lepte meg a fiúkat, munkájuk elismeréséül. A fotóról és a tortakóstolásról Czina Péter sakkverseny
miatt, illetve Venczel Zoltán és Rásó
Gábor Xavér betegség miatt maradt le.

Kupakgyűjtés, közgyűlés
A Nádudvari Ficánka Családi napközi
egész évben gyűjti a PET-palackokat és a
műanyag kupakokat! A műanyag kupakokat beteg gyerekek megsegítéséért gyűjtik, amelyeket év végén a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Kft. elszállít, s az ebből befolyt pénz öszszegét a beteg gyerek(ek)családja kapja
meg!

Bekéné Lovász Andrea a családi napközit üzemeltető közhasznú egyesület elnöke arról is beszámolt, hogy februári
éves közgyűlésükön beszámoltak előző
évi munkájukról, s oklevéllel ismerték el
gyerekek és felnőttek közösségi munkáját
egyaránt. Egyben megerősítették: a jövőben is örömmel vesznek részt más civilszervezetek rendezvényein.

Az ajándék tortának örültek a kézis fiúk

Jótékonysági bál az iskolában
A Jövő Nemzedékéért Alapítvány
kuratóriuma, a Szülői munkaközösség
és az intézmény nevelőtestülete szervezésével április 20-án, szombaton, 18
órai kezdettel Jótékonysági bált rendez
a tornacsarnokban.
A bál célja: a számítógéptermek légkondicionáló berendezéssel történő felszerelése.
A belépőjegyeket április 4-től lehet
megvenni az osztályfőnököknél és az iskola titkárságán.
A belépőjegyek ára: 500 Ft. Belépőjegy + vacsorajegy gyermek: 1500 Ft, felnőtt: 2500 Ft, fellépő: 1000 Ft.

Azok, akik nem tudnak részt venni a
bálon, de céljával egyetértenek, s támogatni kívánják iskolánkat, pártoló jegyet
vásárolhatnak 500 Ft címletekben.
Emellett szívesen veszik gazdasági
szervezetek, vállalkozók, magánszemélyek, tombolanyereményre és árverésre
szánt felajánlásait is. Bármilyen értékű
tárgyat tisztelettel elfogadnak, melyet kérnek az iskola titkárságára április 17-ig eljuttatni.
Az asztaltársaságra vonatkozó igényüket jegyvásárláskor közöljék!
Bővebb információt az iskola titkárságán kaphatnak az érdeklődők. Tel: (54)
480-255.

Járási hivatal: változás
2013. április 2-től változott a Hajdúszoboszlói Járási Hivatal és a hozzá tartozó járási szakigazgatási szervek ügyfélfogadási rendje.
A Fő u. 76. (a Tolbuhin iskola) nádud-

vari kirendeltségé alább olvasható.
További részletek: www.nadudvar.hu
és http://www.kormanyhivatal.hu/hu/
hajdu-bihar/hirdetmenyek/hajduszoboszloi-jarasihivatal.

A nádudvari kirendeltség ügyfélfogadási rendje:
Okmányiroda
H.:
8.00-13.00
K.:
12.00-16.00
Sz.:
8.00-13.00
Cs.:
8.00-18.00
P.:
8.00-13.00

Gyámhivatal
H.:
8.00-13.00
K.:
12.00-16.00
Sz.:
8.00-13.00
Cs.:
8.00-16.00
P.:
ügyelet

Hatósági Osztály
(szociális ügyek)
H.:
8.00-13.00
K.:
12.00-16.00
Sz.:
8.00-13.00
Cs.:
8.00-16.00
P.:
8.00-13.00

Falugazdász
(változatlan)
Kossuth tér 17.
hétfőtől-csütörtökig
8.00-16.00
pénteken
8.00-12.00

Sikerek a lányoknál is
A 3. korcsoportos diákolimpián
nagyarányú győzelmekkel sikerült
megszereznünk az első helyet magunk
mögött tudva Berettyóújfalut, Balmazújvárost és a debreceni Kinizsi Általános Iskolát, így bejutottunk az országos
elődöntőbe – osztotta meg örömmel a
remek eredményeket a Kövy Sándor
Általános Iskola lánycsapatának edzője,
Kiss Dóra.
Siker termett a 2000-es születésűek
(U12) lányoknak az Erima Országos

gyermekbajnokság régió döntőjében is,
ahol a Nádudvari Diáksport Egyesület
színeiben három meccset nyerve, egyet
veszítve a 2 helyen végeztek, így tovább
jutottak az országos elődöntőbe a Debrecen és Békéscsaba mellett. A csapat
névsora: Bonczás Flóra, Csontos Barbara, Egri Anna, Karsa Borbála, Katona
Dóra, Kiss Erika, Ludman Dóra, Nagy
Viktória, Nemes Nóra, Sallai Patrícia,
Sallai Réka, Szendrei Szabina, Venczel
Gréta, Zelizi Fanni, Őri Loretta.
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Édesanyjától örökölte a hímzés szeretetét
Katonáné Kalmár Terézia 28 éve vezeti a nádudvari hímző szakkört
dem, hogy 2007-től a „Hajdú-Bihar
Megyei Minőségi Termék” védjegyet
használhatja termékein.
Örömmel vett részt a budapesti Mézes Mázas Pünkösd rendezvényein,
ahonnan számos első és különdíjat haza
hozott, mivel ez egyben egy verseny is
volt. Ottani kiállítók meg is jegyezték
tréfásan, hogy, ha Terike benevez, akkor őnekik semmi esélyük, mert mindig
„learatja a babért”. Persze ő nem hagyta
magát, s azért is mindig olyat próbált
alkotni, amely méltó az elismerésre.

Kézügyessége azonban nem csak a
mesteri tűhasználatban merül ki, hiszen formás, s egyúttal ízes mézeskalácsok, grillázstorták kerülnek ki kezei közül.
Annak idején anyukájával járt kézimunka szakkörre, majd szintén szülőjét
követve a háziipari szövetkezetbe dolgozni a ’60-as évek végétől. 1979-ben
indult egy C-kategóriás szakkörvezetői
tanfolyam Debrecenben, amelyet Bauer
Ferenc akkori művelődési ház igazgató
biztatására el is végzett, majd az eggyel
magasabb B szintet is abszolválta.
1985-ben lett vezetője a hímzők
szervezett közösségének. Annak a körnek, amelynek bizony már több mint
hat évtizedes múltja van, hiszen ’52ben a Vörös Csillag T. Sz. Nőtagozata
hívta életre. Egy évtizeden át gyermekeknek is tartott foglalkozásokat. Anno
még 50-60 asszony is járt a hétfő délutáni összejövetelekre, amely sokáig a
művelődési házban volt, majd a Kabai
utca sarkán lévő szociális szolgáltató
központba tették át székhelyüket. Ma
már csak tízen vannak, a többiek bizony
kiöregedtek, s közülük a legfiatalabb is
hatvan éven felül. Ők viszont szívvel-lélekkel dolgoznak, ha ünnepek
vagy egyéb okok miatt kimarad egyegy foglakozás már lelkesen érdeklődnek, hogy mikor ülnek össze újra. Ráadásul itt a szakmai munka mellett
egymás ügyes-bajos dolgát is meghallgatják, szükség esetén tanácsot is adnak.
A szakiskolában is
A szakiskola indulásakor, 1992-ben
kézi és gépi hímzést kezdett oktatni,
már népi iparművészként, s elvégezte a

A grillázs

Terike az általa és az édesanyja által hímzett párnákkal
szakoktatói képzést is, sőt ott ízelítőt
kaptak más mesterségekből. Megtetszett neki a mézeskalács-készítés is,
így abból is levizsgázott, s később tanította is e szakmát 2004-ig, amikor
egészségügyi okokból nyugdíjba vonult.
A közösségi munkát, amelyet iskolákban is végzett, határon innen és túl is
azonban sosem adta fel, mai napig sokszor hívják bemutatót tartani, s szívesen
is megy húsvéti tojást festeni, mézes
kalácsot sütni az óvodába, a Kincsesházba, klubokba, városi rendezvényekre, ahol szervező munkával is segíti a civil kezdeményezéseket. Húga,
Ludmanné Kalmár Piroska gyakorta
vele tart ezekre a bemutatókra, s ő még
mesével, játékokkal is szórakoztatja az
érdeklődőket.

Aktívan a civilek közt
Ő maga is tagja több civil szervezetnek. Alapító tagja a 31 éves Népművészeti Egyesületek Szövetsége HajdúBihar Megyei Szervezetének és a
Nádudvar Turizmusáért Egyesületnek.
Tagja a szociális szolgáltató központ
idősek klubjának.
Számos kiállítást is maga mögött
tudhat, szinte az ország minden szegletében találkozhattak már műveivel, sőt
külföldön is bemutatkozhattak alkotásai. Számos díja is van ezekről, a legbüszkébb a Pro Cultura Renovanda
Hungariae „Népművészetért” szakalapítvány különdíjára, amelyet a mézeskalácsos lakodalmas fájáért kapott, s
amely az ítészek szerint a maga nemében egyedülálló alkotás. Nem kis ér-

Terike könyves polcán végig tekintve
a néprajzi és népművészeti témájú könyvek vannak többségben, de a gasztronómia témájú kötetek is fellelhetők. Szeret
is főzni, de csak kreatívan, a recepteket
vázlatnak tekinti, amelyet ízlése szerint
alakít. Mindenfélét süthet, főzhet, hiszen
fia, Pisti bármilyen ételt szívesen fogyaszt, legfeljebb, ha nem annyira fogára
való, kevesebbet eszik belőle.
A már említett tékán tanyázik az első
magyar nyelvű könyv a grillázskészítésről is. Ez adta az indíttatást, hogy
újabb típusú édes műveket „gyártson”.
Azóta több mint száz magvas cukortorta került ki a kezei közül. A formavilága nagyon változatos, „épített” már
kamiont, templomot, szélmalmot, sörös
korsót, kotlóst fészekaljával, laptopot,
hogy csak a legkülönlegesebbeket említsük. Egyszer egy kétméteres grillázstorta elkészítésében is részt vett.
(Katonáné Kalmár Terézia a Helyi
Hólabdát Molnár Jánosnak és feleségének Margitka néninek adja tovább,
akik szintén szívesen hódolnak a kézművességnek.)
Szöveg és fotó: M. L.

FA K A N Á L S T A F É T A
Ugyan már április közepe lesz, mire
e sorok megjelennek, de éppen húsvét
hetében, tehát nagyhéten érdeklődünk
egy aktuális receptről a szociális szolgáltató központ szakácsától Csóka Zoltánné Erikától.
Rögtön szerkesztőségünknek tetsző
gondolattal indítja beszélgetésünket: a
Nádudvari Híreket az elejétől a végéig
mindig elolvassa. E mellett van hobbija
is, a gobelinezés, amire csak esténként
jut ideje, így egy-egy kép akár hónapokig is készül. Mikor hétvégenként nem
dolgozik, a családnak is örömmel főz.
A KITE-ben dolgozó férje nem híve a
reformétrendnek, leginkább a pörköltféléket kedveli. Fia, Zoltán és barátnője

Húsvéti bőségtál
– akik sokat segítenek a háztartásban –
már rávehetők egy-két könnyebb fogás
elfogyasztására is. Buliban, társasági
összejöveteleken viszont szeretik a különlegességeit az ismerősök.
Az ünnep apropóján egy húsvéti hidegtálat ajánl az olvasók figyelmébe
Erika. Ezt azért szereti, mert már előző
nap előkészíthető, s ha fogytán róla az
étel, akkor könnyen, s gyorsan pótolható, így a locsolkodás napján van idő
foglalkozni a vendégekkel. Estére mindig elfogy, s egy szakácsnak ez a legnagyobb dicséret.
Nézzük mik szokták alkotni a bőségtálat: a salátaágyon rántott csirkemáj, rántott szelet , gombával töltött
szelet, sajtkrémmel töltött kifli, rántott
sajt, sajttekercs, sonkatekercs, sült oldalas, kolbásszal töltött karaj, mulatós
töltött karaj. És ezen kívül minden más,
amit a kedves háziasszony elképzel, hiszen a variációknak csak a fantázia és
persze az elérhető alapanyagok szabnak
határt. Most az utolsóként említett mulatós töltött karaj receptjét részletezzük.

Mulatós töltött karaj
Hozzávalók: 1 kisebb füstölt csülök
vagy sonka, 1 fej fokhagyma, 2 evőkanál mustár, 1 nagy fej vöröshagyma, 8
vékony szelet sertéskaraj (kb. 1 kg), 15
dkg juhtúró. A panírozáshoz 15 dkg
liszt, 4 tojás, 15 dkg zsemlemorzsa.
A sütéshez olaj. A díszítéshez néhány
szál petrezselyem.
A füstölt csülköt hideg vízben feltesszük főni. Ha felforrt a víz, leöntjük,
és újra vizet engedünk rá. Ebben főzzük
készre, így nem lesz túl sós. Kihűlés
után a zsíros bőrét leszedjük, a húst a
csontról lefejtjük, s 8 szeletre vágva félretesszük.
Mustáros fokhagymakrémet készítünk, úgy, hogy a lereszelt fokhagymát
összekeverjük a mustárral. A vöröshagymát felkarikázzuk.
Összeállítjuk a töltött karajokat.
A hússzeleteket kiveregetjük, aztán
megkenjük őket mustáros fokhagymakrémmel. Minden másodikra fektetünk
egy-egy csülökszeletet, néhány hagy-

makarikát és 7-7 evőkanál elmorzsolt
juhtúrót. Az üresen maradt karajokkal
leborítjuk a megpakoltakat, és mindegyiket rögzítjük egy-két hústűvel.
A karajokat bepanírozzuk. Ha a széleiket duplán panírozzuk, biztos nem folyik ki belőlük a töltelék.
Forró olajban, mérsékelt lángon oldalanként 10 perc alatt megsütjük a karajokat. Az első oldalt fedő alatt süssük,
a másodiknál már nem szükséges a
fedő.
M. L.
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Kézilabda vasárnap

Sikeresen szerepeltek a DEAC ellen a nádudvariak. A képen balról: Magi Tibor,
Vass László, Kun Imre, Antós Zoltán és Deák Sándor
Időkérés a berettyóújfaluiak ellen a férfiak mérkőzésén
Egész napos programot kínált a nádudvari kézilabda barátainak a március 24-i
vasárnap, hiszen húsvét előtt egy héttel három hazai találkozón is szurkolhattunk a
mieinknek – igaz az eredményeket tekintve
nem sok sikerrel. De csak azért is: Hajrá
Nádudvar!
A matinén, az első tavaszi fordulóban a
hölgyek fogadták megyei mérkőzésen a
bajnoki címre törő Balmazújvárost, s – a
vártnál több gólt lőve – 21–41 lett a vége.
Délután az NB II. Észak-keleti csoportjában a Berettyó MSE ellen vesztettek, habár
a végén még felcsillant némi remény pontszerzésre (29–31). Végül a juniorok következtek, jól is kezdtek, de a második félidőben elszálltak a győzelmi esélyek (32–38).
Eredményeink
Férfiak. 14. forduló: Nádudvari Akarat
SK–Hajdúszoboszlói KSKE 25–22 (15–
12). Góldobóink: Kovács Zsolt és Nagy
Ádám 5-5, Fülöp Gábor és Horváth Imre
4-4, Csébi Zoltán 3, Bangó Tamás 2 Molnár Tamás és ifj. Rásó Tibor. Junior: 29–34
(12 - 15). Góldobóink: Király György Richárd 8, Bangó Tamás 7, Szabó Gyula 6,
Szabó Dániel 3, Fejes Máté 2, ifj. Dudics
Tibor, Király Norbert és Varga István.
15. forduló: VKK Nyírbátor–Nádudvari
Akarat SK 36–31 (20–18). Góldobóink:
Horváth Imre 7, Csébi Dávid és ifj. Rásó
Tibor 6-6, Nagy Ádám 5, Bangó Tamás 4,
Csébi Zoltán 3. Junior: 49–35 (24–16).
Góldobóink: Bangó Tamás és Szabó Gyula
8-8, Varga István 6, ifj. Dudics Tibor 5, Király György Richárd 4, Fejes Máté 2, Bordán András Erik és Szabó Dániel.
16. forduló: Nádudvari Akarat SK–Berettyó MSE 29–31 (13–17). Góldobóink:
Nagy Ádám 6, Bangó Tamás és Fülöp Gábor 5-5, ifj. Rásó Tibor 4, Fülöp Lajos és
Horváth Imre 3-3, Csébi Zoltán, Molnár
Tamás, Szabó Gyula. Junior: 32–38 (16–
17). Góldobóink: Szabó Gyula 10, Bangó
Tamás 7, ifj. Dudics Tibor 5, Király
György Richárd és Varga István 4-4, Fejes
Máté, Szabó Dániel.
17. forduló: Miskolc VSI–Nádudvari
Akarat SK 30–33 (15–18). Góldobóink:
Fülöp Lajos 9, Horváth Imre 8, Molnár Tamás 5, ifj. Rásó Tibor 4, Bangó Tamás 3,
Csébi Zoltán 2, Fejes Máté és Szabó
Gyula. Junior: 38–27 (17–15). Góldobóink: Szabó Gyula 11, Bangó Tamás 9, Fejes Máté 4, ifj. Dudics Tibor 3.

Nők. 12. forduló: Nádudvar Akarat
Sportkör–Női Kézilabda Klub Balmazújváros 21–41 (9–26). Góldobóink: Szilágyi
Edit és Szilágyi Ildikó 6-6, Gidai Zoltánné
3, Nagy Sándorné 2, Boros Anikó, Csontos
Rita, Nemes Nikolett, Rásó Melinda.
13. forduló: Berettyó MSE–Nádudvar
Akarat Sportkör 40–18 (20–7). Góldobóink: Boros Anikó 5, Horváth Nikolett és
Szilágyi Edit 4-4, Dobi Orsolya 3, Nemes
Nikolett 2.
A következő játéknapokon:
Férfiak.
Április 21. 14.00. 18. forduló: Nádudvar–Mátészalka. Junior:16.00.
Április 28. 14.00. 19. forduló: Nádudvar
–Fehérgyarmat. Junior:16.00.
Május 4. 17.00. 20. forduló: Bőcs–Nádudvar. Junior:19.00.
Május 12. 14.00. 21. forduló: Nádudvar–Debreceni EAC. Junior:16.00.
Nők
Április 20. 14.00. 16. forduló: Püspökladány–Nádudvar.
Április 28. 11.00. 17. forduló: Nádudvar
–Téglás.
Május 4. 16.00. 18. forduló: Hajdúszoboszlói NKSE–Nádudvar.
Május 12. 11.00 19. forduló: Nádudvar
–Komádi.

A nyíregyházi PIREMON SE vendégeként szerepelt a Nádudvari Sakk SE
március 24-én, az NB II-es sakkbajnokság
Barcza csoportjában, a 9. fordulóban. Az
eredménynek a hazaiak örülhettek, mivel
szoros küzdelemben 7–5-re nyertek.
A mieink közül győzött Mészáros
András nemzetközi mester, Vass László,
Czina Péter. Döntetlent ért el Molnár Tibor, Dudics Zoltán, Lovas Péter és Deákné Baranyai Anikó. A csapat doyenje,
Baranyai Antal több mint hatórás játszmában a végsőkig harcolt az egy pontért,
hogy azzal döntetlenre hozza az összesített eredményt, de végül a nyíregyházi játékos kerekedett felül.
Lapzártánk után, április 7-én a DEAC
Sport Kft. csapatával szemben ültek asztalhoz a nádudvariak, és három ponttal
győztek! Az eredmény: 7,5–4,5. Pontszerzőink: Deák Sándor FIDE-mester,

Antós Zoltán, Vass László, Magi Tibor,
Dudics Zoltán, Lovas Péter 1-1, Zoltán
Lajos, Kun Imre, Czina Péter 0,5-0,5.
Ezzel az eredménnyel sakkozóink a 12
fős mezőnyben, ahonnan a Debreceni
Betű SE visszalépett, egy fordulóval a
vége előtt a 8. helyen állnak 53 ponttal,
6.5 ponttal megelőzve a jelenleg 9. helyezett Sajószentpéteri Sakk és Szabadidő
Sportegyesület (SSASSE) gárdáját.
A Nádudvari Sakk Sportegyesületnek
az utolsó, április 21-i fordulóban éppen a
visszalépett Debreceni Betű SE ellen kellene játszaniuk, így már csak a SSASSE
eredményességétől függ a végső helyezése.
Országos diákolimpiai döntőn szerepel
az általános iskola alsós és felsős fiú csapata is április 26-28-án, Szombathelyen.
A nagyok idei megyei győztesként, míg a
kicsik tavalyi magyar bajnokként jutottak
a rangos mezőnybe.

Foci – ahol a víz az úr
A megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság Északi csoportjának első négy fordulójából csupán egyet, a tizenötödiket
rendezték meg. Az ok köztudott: a nagyon
csapadékos időjárás játékra alkalmatlanná
tette a pályákat. A Nádudvari SE-Szertár
Sportbolt csapata azt az egy találkozóját
idegenben játszotta március 24-én, Nyíracsád ellen, s Tőzsér Tamás találatával
győzött is. Ezzel a fiúk egy helyet ugrottak feljebb a tabellán.
Az ifjúsági csapat viszont elszenvedte
a nyírségiektől első vereségét a bajnokságban, mivel 0–0-s félidő után 2–0-ra
alul maradtak.
Lapzárta után, a 17. fordulóban, április
7-én, szombaton: Görbeháza–Nádudvar
1–0 (1–0). Ifi: 1–1. Gólszerzőnk: Koncsek
Gergő. A mérkőzéssel kapcsolatban
Szkupi Tibor edző megjegyezte, amit a
hazaiak edzője is kinyilvánított: a pálya
nagymértékben felázott, játékra alkalmat-

lan volt. A csapat nem
érdemelt vereséget, a
játék képe alapján a
győzelem is benne volt
a meccsben. A fiúk
küzdeni tudásból, akarásból jelesre vizsgáztak. Köszönöm nekik a
hozzáállásukat! – tette Tőzsér Tamás
hozzá a mester.
A következő fordulókban:
19. forduló, április 21., vasárnap: Létavértes–Nádudvar. Ifi: nincs, felnőtt 16 óra.
20. forduló, április 27., szombat: Nádudvar–Álmosd. Ifi 14 óra, felnőtt 16 óra.
21. forduló, május 1., szerda: Fülöp–
Nádudvar. Ifi 14.30 óra, felnőtt 16.30 óra.
22. forduló, május 4., szombat: Nádudvar–Sáránd. Ifi 14.30, felnőtt 16.30.
23. forduló, május 12., vasárnap: Nyírábrány–Nádudvar. Ifi 14.30 óra, felnőtt
16.30 óra.

Munkahelyi ping-pong verseny
A hölgyek több gólt dobtak, mint
amennyit vártak

Nagy-kínai
Nagy Kornél, a meccs hőse! Csütörtök
esti Kornél – ilyen és ehhez hasonló címeket lehetett olvasni a magyar-horvát
Európa bajnoki selejtező kézilabda meccs
után, április 4-én az online újságokban,
miután két góllal győztek a mieink – többek között – a nádudvari Nagy Kornél remek játékának köszönhetően. Kornél az

Győzelemmel zártak

utolsó percben egy szemet gyönyörködtető
kínai-figura végén lőtte ötödik gólját a
horvátok hálójába, kialakítva ezzel a
20–18-as végeredményt. A magyarok így
öt év után újra legyőzték legnagyobb mumusukat és gyakorlatilag kijutottak az
Eb-re. A meccs végén a csapattársak is a
„mi fiunkat” ölelgették örömükben.

Szöveg és fotók: Marján László

Jó hangulatban, s meglepetéseredményekkel zajlott az a február végi asztalitenisz verseny, amelyet a NAGISZ-HAGE
vállalatcsoport nyertes Európai Uniós pályázata (egészségre nevelő program) keretében tartottak a művelődési házban.
A férfiaknál kétfős csapatok versengtek. Itt a Nyuggerek (a nyugdíjas, volt Nagiszos Lövei Sándor és Majoros József alkotta vicces nevű csapat) duója végzett az
élen, megelőzve a HAGE-Sokk (Dr. Kecskés Tamás, Rácz Imre 2. helyezett) és a
Takarmánykeverő (Budaházi Attila és Da-

rányi Pál, 3. hely) párosait. A hölgyeknél
egyéni körmérkőzéses viadal volt: 1. Kátainé Horváth Mária, 2. Zsom Éva Veronika, 3. Szathmári Pálné. Majd ők is beszálltak a fiúk csapatmezőnyébe.
A résztvevők a több mint hatórás torna
végén egyetértettek abban, hogy jövőre is
szívesen részt vennének ilyen munkahelyi
összejövetelen, sőt más sportágakban is kipróbálnák magukat. A szervezők pedig
büszkék voltak arra, hogy ennyi embert
meg tudtak mozgatni egy kicsit, és közülük
sokan újra rendszeres mozgásba kezdtek!

XII. Trófea Vadászház kupa horgászverseny lesz május 1-jén, szerdán. Nevezési határidő: április 30., kedd 18 óra.
Jelentkezni a helyszínen, valamint a kö-

vetkező telefonszámokon lehet: Nagisz Zrt.
Trófea Vadászház: (54) 480-705; (54) 480704, Ó Nagy Sándor (főszervező): (30)
680-9522.
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A művelődési házban
Április 26-án, pénteken, 13.30-tól
Föld Napja délután
– Környezetvédelmi Totó.
– Előadások: Gyógynövények felhasználásáról, fogyasztásáról. Előadó: Nagy János.
– Környezetvédelem, újrahasznosítás
témában előadó: Rásó János, a Püspökladányi Városvédő és Szépítő
Egyesület elnöke.
– Az „Alkoss valamit hulladékból” pályázat kiállítása, díjazása.
– Játékos feladatok, vetélkedők a Földről, a Földért.
Főszervező:
Mozgáskorlátozottak
Hajdú-Bihar Megyei Szervezete.
A belépés díjtalan!
Április 27-én, szombaton, 10 órától Játszóház. Téma: Anyák napi ajándékok
készítése. A belépés díjtalan!
Május 4-én, szombaton, 13 órától
Anyáknapi ünnepség.
Főszervező: ,,Életet az Éveknek"
Hajdú-Bihari Megyei Nyugdíjas
Szervezet szervezésében.
A belépés díjtalan!

Beiratkozás és szja 1%!
A Nádudvari Ficánka Kiemelkedően
Közhasznú Egyesület szeretettel fogadja a beiratkozni vágyó gyerekeket,
illetve a személyi jövedelemadó 1%-os
felajánlásokat! Adószám:18020247-109. Számlaszám:61400162-1000-2711.
Érdeklődni: Nagyné Bakonyi Melinda,
06-30-341-0410.Bekéné Lovász Andrea, egyesületi elnök. (x)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk
mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk,

VARSÁNYI ISTVÁN
Kossuth utca 62. szám alatti lakos
temetésén jelenlétükkel
megtisztelték az örökre távozót.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Uram, fogadd be őt,
a jók közül volt,
csak értünk élt,
a mindenünk volt!”
Köszönetet mondunk
mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk

MAJOROS ISTVÁNNÉ
temetésén megjelentek,
ravatala elé
koszorút, virágot helyeztek,
mélységes bánatunkban
részvéttel osztoztak.
A gyászoló család
Kedves Olvasóink!
A Nádudvari Hírek következő száma
– terveink szerint – 2013. május 15-én,
szerdán fog megjelenni. Lapzárta mindig a tárgyhónap első napja.
Lapunkat előfizetheti a postán, vagy
postásánál.
A szerkesztőség

Közösségi műhelyek
Április 24-én, szerdán, 17.30-tól a
művelődési házban a „Szülőföldünk,
Nádudvar Öröksége és Jövője” Alapítvány bemutatja a Népművelők
Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének
gondozásában megjelent „ÖRÖKBECSŰ – közművelődési közössé-

gek, műhelyek Hajdú-Bihar megyében” című kiadványt. A kötetben bemutatott négy közösség között szerepel az alapítvány is. A könyvbemutató vendége lesz a Jövő Boldogsága Segítő és Támogató Egyesület elnöke. A belépés díjtalan!

Jelentkezzen főzőversenyre!
Ismét lesz főzőverseny az idei pásztornapon is, amelyre előzetesen regisztrálni kell. Regisztráció a Polgármesteri
Hivatal 3. számú irodájában Marján
Lászlónál ügyfélfogadási időben személyesen, vagy telefonon az (54) 528553 telefonszámon, illetve e-mailben a

nadudvarihirek@nadudvar. hu címen. A
főzendő finomságokat idén a Nádudvari
ételek kategórián belül lehet kiválasztani, ami igen széles lehetőséget kínál a
szakácsoknak.
Jelentkezési határidő: 2013. április
18., csütörtök.

Pásztornap elébe
„Pásztornak lenni, őrködni a jószágon, figyelemmel és megértéssel védelmezni üket a tilos veszedelmétől, a vihar váratlanságától, a ragadozók véres
tolvajlásainak alkalmaitól. Ezen tudományt pedig másként, mint hallgató figyelmes türelemmel, évszámra magányosan, a föld hátán hálva, s kilesve
szusszanását, a végtelen laposokat taposván, társtalanul, az éjszakákat átrettegve, csillagok rezdülését figyelve, a viharoknak Isten irgalmában bízván való
tűrése hidegek, hófúvások, reménytelen hetes esők örömöt elmosó szürkeségének békés megértése nélkül – megtanulni nem lehet!”
Részlet Ilosvay Ferenc: Illés Mihály testamentuma című elbeszéléséből
(...Ha Dunáról fúj a szél című kötet.)

2013. április

MOZI
19. (péntek) 19 óra
A MESSZI DÉL VADJAI
Feliratos amerikai filmdráma.
Szereplők: Dwight Henry,
Quvenzhane Wallis.
26. (péntek) 19 óra
SZÜLETETT GENGSZTEREK
Feliratos amerikai filmvígjáték.
Szereplők:Al Pacino, Christopher Walken.

KEDVENC
KÖNYVEM
Az életnek vannak csodálatos pillanatai, de talán a legcsodálatosabb egy
ember születése. Nádudvaron is működött szülőotthon, Bényei Marika is itt
dolgozott szülésznőként hosszú évekig,
és sok nádudvari asszonnyal együtt élte
át ezeket a boldog pillanatokat.
Gyermekkoruk egy részét tanyán élték le. Főleg
télen voltak elzárva a külvilágtól, a kártyázás mellett
az olvasás volt a kedvenc
esti időtöltésük. Már négyötévesen felolvasott nekik a
nővérük vagy az édesapjuk,
így kora gyermekkorukban megismerték az
irodalom csodálatos világát. A mesék mellett Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály művei, de egy-egy ponyvaregény is szerepelt
az olvasmányok között. Kedvencei közé
tartozott Daniel Defoe Robinson Crusoeja. A könyvek iránti szeretete végigkíséri
életét. Igaz, most már ritkábban olvas, s szívesebben keresi a versek társaságát.
Most ő ajánl az olvasóknak egy könyvet a kedvencei közül.
Erich Maria Remarque: A diadalív árnyékában
A regény a II. világháború idején játszódik, Párizsban. Főszereplője egy sebész, aki életeket ment meg. Nyomasztóan gyülekeznek a viharfelhők Európa
felett, emigránsok áradata indul meg Párizs felé, ahol látszólag még változatlanul
folyik az élet. Iratok, papírok nélkül próbálnak meg sokan elvegyülni a nagyváros
forgatagában. Ravic doktor sebész, aki a
német koncentrációs táborból szökött át
Párizsba, papírok nélkül, illegálisan dolgozik, operál egy kórházban. Az ő sorsát
követve a regényben megismerjük a fényt,
az árnyékot, a szerelmet, a prostitúciót, a
becsületet, az aljasságot, az igazi emberséget és ocsmány besúgást. Ő ebben a világban megpróbálja a lehetetlent, igaz, becsületes embernek maradni!
N. E.
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