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2013 a fejlesztések éve
Beke Imre polgármester újévi köszöntője
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Nádudvariak!
Egy új év kezdete mindig alkalmat
kínál arra, hogy magunk mögött
hagyjuk a nehézségeinket, és lendületet adjon a bizakodás, hogy a jövő
csak jobb lehet.
Nem volt könnyű a 2012-es esztendő, mint ahogy a korábbiak sem!
Ahhoz, hogy városunk működessen,
sok-sok ember összefogására volt
szükség. Ezúton is megköszönöm
azoknak a munkáját, hozzáállását,
akik városunk anyagi, erkölcsi, szellemi gyarapodásáért tevékenykedtek:
a választott tisztségviselőknek, intézményvezetőknek, pedagógusoknak,
hivatali dolgozóknak, az egészségügyben és a szociális szférában tevékenykedőknek, cégeknek, vállalkozóknak, civil szervezeteknek, családoknak és magánszemélyeknek.
Tavaly ilyenkor az alábbi sorokat
vetettem papírra: „Mindent meg kell
tennünk azért, hogy ne legyen éhező
gyermek, ugyanakkor az egyéneknek
is minden tőlük telhetőt meg kell tenni
azért, hogy ne éhezzenek gyermekeik,
akikért elsősorban ők maguk vállaltak
felelősséget, mikor szülőkké váltak.”
Ezen célkitűzésünk mit sem változott,
mint azt már a decemberi tájékoztatómban is megírtam önkormányzatunk nagyon komoly összeget fordított szociális célokra. Jó lenne, ha
egyre kevesebb lenne a rászoruló! Jó
lenne, ha több munkalehetőség lenne
Nádudvaron. Ezért pályázunk, és fejlesztünk, hogy rendezett szép városkép növelje a lehetőségeinket és ne arról beszéljünk, hogy minden harmadik család részesül valamilyen szociális ellátásban, s nem feltétlen a saját hibájából.
Hol tartunk most 2012. év végén?
Önkéntelenül is összegez az ember
így évvége felé, a karácsonyfa csillogó
díszei mellett, kicsit megpihenve, szeretteink közt ünnepelve. Ráadásul ez
az összegzés most kettős indíttatású.
Egyrészt eltelt egy az önkormányzat szempontjából nehéz, s munkás
esztendő, ahol az évvége ráadásul
még sok felfordulással is járt a kormányhivatal kirendeltségének kialakítása és a polgármesteri hivatal épületének hamarosan kezdődő bővítése,
átalakítása miatt.
Másrészt túljutottunk a 2010-2014es önkormányzati ciklus felén –
emiatt is érdemes néhány gondolat
erejéig megállni, számot vetni, mit értünk el eddig, s mi az, amit még el kell
végezni a következő időszakban.

Számos fejlesztést tudunk már magunk mögött az elmúlt két évről, de a
„nagyja” még hátra van. Említsünk
meg néhány fontos beruházást az eltelt időszakból a teljesség igénye nélkül. Megoldottuk nyolc utca csapadék- és belvízelvezetését 156 millió
forintos uniós támogatással. Az I.
számú (Kossuth utcai) Napfény óvoda
hőszigetelését oldottuk meg, erre az
Önkormányzati Minisztérium pályázatán nyertünk 13 millió 900 ezer forintot. Általános iskolánk 43 millió
forintos pályázati pénzből a megye
legkorszerűbb alapfokú oktatási
intézményévé fejlődött. 2012-ben
LEADER program keretében pályáztak sikerrel nádudvari civilszervezetek, s összesen közel 39 millió forintnyi támogatást nyertek. Mindezeken
túl előkészítettünk számos pályázatot,
amelynek sorsáról még később döntenek az illetékesek. Hamarosan átköltöztetjük a fizikoterápiás szolgáltatást
a fürdőbe, a minél jobb minőségű
szolgáltatás érdekében. A belvízelvezető árkainkat tisztán tartjuk, tartatjuk.
Nagyon sok munkánk volt és van a két
nagyberuházásunkkal is. A városközpont fejlesztésének munkálatai már javában tartanak. A látványos része
azonban még hátra van: megújul a
piactér, a belvárosi járdák, a polgármesteri hivatal, a Jókai utcai sportpályába is új „életet lehelünk”. A tél múlásával kezdődhet a szennyvízberuházás is.
Épülni és szépülni fog városunk,
mindannyiunk örömére, még ha az
építkezések átmeneti kellemetlenségekkel is járnak majd.
Mindezeket figyelembe véve bizakodó vagyok, hogy jobb lesz a helyzet minden területen. Egy családban a
szülők is azért tevékenykednek, hogy
gyermekeiknek megteremtsenek egy
jobb világot. Mi is azért dolgozunk,
hogy szeretett városunk szebb és jobb
legyen, hogy minden itt élő ember
jobban érezze magát. Hogy a nádudvari emberek ne vágyódjanak el máshová, hiszen itt él a családjuk, rendezett a környezet, tiszta a levegő, jó az
iskolánk, az óvodánk, az egészségügyi ellátásunk. Szerencsés esetben
ide köti a családokat a munkahelye is.
Elérhető távolságban hazánk második
legnagyobb városa (Debrecen)is.
Közösen sok mindent elérhetünk!
Mindehhez kívánok Nádudvar valamennyi lakosának eredményekben
gazdag, boldog újesztendőt, erőben,
egészségben!
Beke Imre
polgármester

Ára: 99 Ft

Januártól járási vezetők
Kinevezte a járási hivatalok vezetőit Navracsics Tibor miniszterelnökhelyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter, december 17-én.
Januártól a fővárosban 23 kerületi hivatal, vidéken 175 járási hivatal kezdi
meg működését a fővárosi és megyei
kormányhivatalok szervezeti egységeiként, hogy a megyei szintnél alacsonyabb államigazgatási feladatokat
ellássák.
A járási hivatalvezetők feladata
lesz, hogy a jogszabályokban és
belső szabályzatokban a hatáskörükbe utalt feladatokat ellássák, biztosítsák a járási törzshivatal és szakigazgatási szervek feladatellátását, a
hivatal működésének üzemeltetését,
s ők gyakorolják a munkáltatói jogokat a járási hivatal és szakigazgatási
szerveinek kormánytisztviselői felett.
A hivatalvezetők kiválasztásánál
a cél az volt, hogy szakmailag fel-

készült, közigazgatásban jártas vezetők kerüljenek a hivatalok élére.
Kinevezésük feltétele a felsőfokú
végzettség és legalább 5 év közigazgatási gyakorlat, amelybe beleszámít az országgyűlési képviselői tevékenység és a polgármesteri tisztség betöltése is.
A kinevezett járási hivatalvezetők
átlagosan 12 éves közigazgatási gyakorlattal rendelkeznek. Közel kétharmaduk jogász végzettségű, s több
mint 60-an a jegyzői munkát cserélik
fel a járási hivatal vezetésére. Mindhárom feltétel teljesül a Hajdúszoboszlói Járási Hivatal (ahová Nádudvar is tartozik) vezetője dr. Györgyi
Zoltán esetében, hiszen másfél évtizede dolgozik a közigazgatásban,
jogi doktor és 2012 decemberéig megyei főjegyzőként dolgozott. A hivatalvezető fényképes bemutatását a
3. oldalon találják.

Kiss Éva Eb-bronzérmes
A magyar női kézilabda-válogatott
azt követően, hogy kihagyta a két legutóbbi nagy világeseményt, a brazíliai
világbajnokságot és a londoni olimpiát,
a harmadik helyen végzett a szerbiai
Európa-bajnokságon. Ebben a szép sikerben elévülhetetlen érdemeket szerzett a nádudvari Kiss Éva. Éva a torna
– magyarok számára – két legfontosabb mérkőzésén parádézott. Előbb a
románok ellen, ahol 56 százalékos, világklasszis védési hatékonysággal járult hozzá az elődöntőt jelentő diadal-

hoz. Majd a házigazda szerbek ellen, a
bronzmeccs hosszabbításának második
félidejében, amikor három fontos lövést hárított, s az ötperces játékrész
egyetlen gólját akkor kapta, amikor a
mieink a biztos győzelem tudatában
már szinte nem is védekeztek. A statisztikai mutatók alapján az Európabajnokság legjobb hat hálóőre között
szerepelt.
A vele készült beszélgetést és, hogy
mit nyilatkoztak róla a csapattársak, lapunk 9. oldalán olvashatják.

A románok ellen világklasszis teljesítményt nyújtott Kiss Éva (balra)
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Nádudvari Hírek

December 14-én tartotta első rendkívüli ülését a képviselő-testület. A testületi ülés napirendjén a nádudvari köznevelési intézmények (Kövy Sándor
Általános Iskola, Népi Kismesterségek,
Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája)
Hajdúszoboszlói tankerületnek történő
átadásáról szóló megállapodás mellett
döntött. Az átadásról szóló törvény szerint december 15-ig kellett elfogadni a
megállapodást. Ha a testület nem fogadja el a megállapodást, akkor a miniszter dönt, akinek a döntését kötelező
végrehajtani. Az átadással a Kövy iskola fenntartója, a pedagógusok valamint a köznevelési feladatellátást segítő
személyek munkáltatója a tankerület
lesz január 1-jétől. Az üzemeltetés változatlanul önkormányzati feladat marad. A szakiskola esetében a fenntartás
és a működtetés is a tankerület feladata.
A testület döntött arról, hogy kiket
részesít a Bursa Hungarica 2013. évi
pályázati fordulójában ösztöndíjban.
A támogatottakat értesíti a Polgármesteri Hivatal.
A védőnői szolgálat 2013. évi állami
finanszírozása érdekében a testület módosította a védőnői körzeteket úgy,
hogy az általános iskola tanulói is feltüntetésre kerüljenek az egyes védőnőknél.
December 17-én tartott következő
rendkívüli ülésén a testület módosította
az Ady Endre ÁMK alapító okiratát.

Decemberi testületi ülések
Mivel a szakiskola január 1-jétől állami
fenntartásba kerül, ezért az intézmény
egységei közül ki kell venni a szakiskolát és az általa ellátott feladatokat, valamint módosítani szükséges az ÁMK
elnevezését. Az új név január 1-jétől
Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár. A szakiskola kiválásával
az intézmény januártól már nem többcélú közművelődési intézmény. Emiatt
kellett a megnevezését az új helyzetnek
megfelelően módosítani.
A testület december 20-án tartotta tavalyi utolsó rendes ülését. Első napirendi pontként az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását tárgyalták. A módosításra
azért került sor, mert a Kövy Sándor Általános Iskola állami fenntartásba adásával a gyermekek étkeztetése önkormányzati feladat maradt. Korábban az
iskola nem volt nevesítve, mint feladatellátó hely, telephely. A módosítással a
Fő u. 133., mint az önkormányzat telephelye került nevesítésre.
Második napirendi pontként a testület a 2013. évi átmeneti gazdálkodás
szabályairól szóló rendeletet alkotta
meg. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése elfogadásáig nem lehet többet kiadni havonta, mint az előző évi kiadások 1/12 részét.

A köztemetés költségeit évek óta
nem emelte az önkormányzat. Harmadik napirendi pontként a testület a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelete módosításáról döntött. A köztemetés költsége sírásással együtt január
1-jétől 166 904 Ft. A díj az áfá-t nem
tartalmazza.
Negyedik napirendi pontként a testület a nádudvari temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati
rendelete módosítását fogadta el. Január
1-jétől a temetkezési közszolgáltatások
önkormányzat által meghatározott díjait
a 3. oldalon olvashatják.
A művelődési házat és a szakiskolát
érintő változásokról a 7. oldali Megbízott vezető az Ady Endre Művelődési
Központ és Városi Könyvtár élén című
írásunkban olvashatnak.
Hatodik napirendi pontként a gyermek-étkeztetésről szóló 3/2003 önkormányzati rendelet módosítását valamint
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében végzett étkeztetés nyersanyagköltségét fogadta el a testület.
A gyermekétkeztetés költségeinek január 1-jétől érvényes díjtételeit a 3. oldalon olvashatják.
A személyes gondoskodást nyújtó

2013. január
ellátások körében végzett étkeztetés
nyersanyagköltségei a Szociális Szolgáltató Központban az alábbiak szerint alakulnak: 3x-i étkezés esetén
az élelmezési nyersanyagnorma 590
Ft/fő, míg szociális étkeztetés esetén
310 Ft/fő. A norma nem tartalmazza az
áfát.
A testület tudomásul vette a Cívisvíz
Kft. közlését a 2013. évi ivóvíz, szennyvíz és alapdíjakról. A 2013. évi díjak a
következők:
Ivóvíz:
280 Ft/m3
Szennyvízdíj: 253 Ft/m3
Alapdíj:
205 Ft/fogyasztási
hely/hó
A díjak az áfát nem tartalmazzák.
A képviselő-testület tudomásul vette
a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. közlését a 2013.
évi szemétdíjakról. Részletek a 3. oldalon.
A víz és hulladékszállítási díjak
megállapítása már nem a képviselő-testület hatásköre, azt csak tudomásul vehette. A 2012. évi hulladékról szóló
törvény szerint az ármeghatározás joga
a Magyar Energia Hivatal jogköre. Annak ellenére, hogy az új törvény jelentős többlet költségeket ró a tevékenységre, a hulladékról szóló törvény csak
4,2%-os emelést enged meg 2013.
évre.
Dr. Sós Csaba

MEGKÉRDEZTÜK

Miért kell csipet ültetni a kutyákba?
Dr. Kerekes László
állatorvos
Komoly és nagyon jó
dolognak tartom, tisztába teszi és szabályok közé helyezi az ebtartást.
Megfontolásra, meggondolásra készteti az embereket a felelősségteljes kutyatartással
kapcsolatban. Legalább felelősséggel tartozik a tulajdonos a kutyája felé.
41/2010. (II. 26.) kormányrendelet az
első, amely kimondta, hogy adásvételkor
csipeztetni kell a kutyát – vagyis elektronikus adathordozóval kell ellátni –, a
2012/CXXVII. állatvédelmi törvény alpontja szerint pedig 2013. január 1-je után
minden négy hónaptól idősebb kutyát be
kell csipezni, csak csipezett kutyát lehet
beoltani.
A csipen 15 jegyű leolvasható számkód
van, mely alapján azonosítható a kutya
neve, kora, neme, színe, szőre, fajtája, tetoválása, addig beadott oltásainak a neve,
száma, ideje, a kutyatulajdonos neve, elérhetősége. Tartalmaz minden kutyával történt eseményt. A gazdaváltáskor az adatok
lehívása után történik az új gazdára való átírás is, vagy ha elveszett a kutya a lehívás
esetén, nem lehet átíratni új gazdára. A csip
minden kutyának a bal oldalán található, ha
valamilyen okból más helyre ültetik be, ennek is szerepelni kell az adatokban.
Csak egészséges kutyát lehet csipezni,
mely egy életre szól, nem igényel energiát
sem, mert nem jeladó.
Nagyon költségérzékenyek az emberek, ezért félő, hogy nem minden ember
fogja megtenni, megpróbálja eltolni, elhalasztani a csipeztetést. Pedig az azonosítatlan, kóbor ebek sorsa befogás után a
ketreces megfigyelés. Ha nem jelentkezik
a gazda, és menhelyen sem tudják befogadni, akkor nem marad más választás,
csak az állat elaltatása.
Több éves átfutási idő kell még, amikor
minden eb követhető lesz és szerepel az
adatbázisunkban!

Urbán Gábor
Így legalább remélhető
lesz, hogy minden kutyának gazdája lesz,
mert csip által azonosíthatóvá válik és minden
fontos adatot, információt teljes hiteleséggel
megkapunk az állatról. Sajnos, velem már
többször is előfordult a munkám során,
hogy megharapott kerítésen belül és kívül
is egy-egy kutya; hisz a postásokat nem tudom miért, de nem kedvelik az ebek.
Hosszú, időigényes utánajárással derült
mindig ki, hogy ki volt a gazdája; és az
egyik legfontosabb információ, hogy be
volt-e oltva a kutyus! Ettől a rendelettől
várom, hogy kevesebb lesz a kóbor, gazdátlan és főleg be nem oltott eb!
Van olyan ház, ahol hét-nyolc kutyus
is van, szükségtelen, hisz nem tudnak
megfelelően gondoskodni róluk! Ezek is
remélhetőleg a rendelettel meg fognak
szűnni!
A falun élő ember környezetéhez mindig hozzátartozott egy-egy jó házőrző,
mely jelzett a gazdának, ha idegen vagy ismerős közeledett. Az egyedül élőnek pedig hűséges társává vált, enyhítette magányát, az ételmaradékot nem kellett kidobni, mert megette, volt kiről gondoskodni, elfoglaltságot adott.
A gyereknek jó játszótárs egy kutya és
én is ezért tartom, szeretik, ragaszkodnak
hozzá, pedig nagyon szeret csavarogni.
Ha becsipeztetem, akkor könnyen azonosítható lesz, és nem kell félteni, mert megkerül!
Lehetne plusz bevételi forrás ez a csipezésből összejött pénz, melyet olyan célokra fordíthatnának, melyek az állatok
védelmét szolgálnák, felelősségteljesebb
tartásra, nagyobb odafigyelésre ösztönöznék az embereket.
Állatmenhelyek, állatrendőrségek létrehozása, működtetésére is fontos lenne!

Váradi Sándorné
Én egyértelműen támogatom, hiszen nagy állatbarát vagyok. A lovak után a kutyákat
szeretem a legjobban,
nagyon okos, értelmes
teremtmények. Jó barátok, meghallgatnak, nem beszélnek viszsza, nagyon hűségesek és a megfelelően
tartottak megbízhatóak.
A csipezés nagyobb biztonságot ad állatnak, embernek egyaránt. Az állatnak,
azért hogy könnyebben lesz azonosítható
és az embernek azért, hogy kevesebb kóbor ebbel találkozik, mely lehet beoltatlan,
gazdátlan vagy mindkettő egyszerre.
Bízom benne, hogy ezzel a rendelettel
nő az emberek felelőssége az állatok iránti
felelősebb tartással, mellyel megfelelő, elfogadható életkörülményeket biztosítanak
a környezetében tartott jószágnak.
Mi már az egyik kutyánkat be is
csipeztettük, a másik még nincs négy hónapos. Ha betöltötte, akkor az is be lesz,
mivel a rendelet is úgy szól, hogy négy hónaposnál idősebbeket kell becsipezni.
A rendelet életbe lépésével, azaz 2013.
január 1-jével, biztos több azonosítatlan
eb kóborog majd a közterületeken, kertek
alatt, kinn a mezőn és az erdőben egyaránt. Sajnálom, és egyben aggaszt, hisz
sorsuk megpecsételődik. Nincs annyi férőhely a menhelyeken, hogy el tudnák helyezni őket, így a kilövés, az elaltatás vár
rájuk.
Minden szempontból az lenne pedig
a legjobb megoldás embernek és állatnak egyaránt, ha az állatmenhelyek be
tudnák őket fogadni; még ideiglenesen
is, ahol megfelelő ellátást kapnának, beoltanák, becsipeznék, féregtelenítenék
és nem utolsó sorban szocializálnák
őket. Ha nem is minden kutyus, de talán
többen közülük szerető gazdira találhatnának.

Balázs Zsolt
Már régebben, 1999ben megfogalmazódott
bennem, hogy minden
megszületett kutyát csipeztetni kellene, hogy
ezáltal azonosítani lehessen az elcsatangolt
egyedeket. Mára ez a megoldás általánossá
vált. Az én kutyám már 8 hetesen átesett a
csipbeültetésen, ebben nincs semmi különleges. Nekünk kutyatenyésztőknek nem ismeretlen, nem új dolog a csipezés, nem is
okoz gondot, csak a tetoválást váltotta fel,
mert ezelőtt ez volt a törzskönyvezett ebek
azonosítója. A cél, hogy minden kutya csipezve legyen. Talán a felelőtlen kutyaszaporítás visszaszorításában is segítséget
nyújt ez a megoldás. Igaz önmagában ez a
dolog kevés a kutyatartás gondjainak megoldásához, de talán valami elkezdődött.
Régen az emberek, akik kutyát tartottak
kötelességüknek érezték, hogy megfelelően gondoskodjanak az állatról, alig volt
olyan tulajdonos, aki a kutya veszettség elleni beoltását és ezzel együtt féregtelenítését elmulasztotta volna. Megvoltak a kutyatartás írott és íratlan szabályai, amit
kötelességüknek éreztek be is tartani! A
mai emberek közül kevesen ismerik ezeket
a szabályokat, vagy ha igen nem tartják be,
nem érzik kötelességnek a betartását. Nem
azért tartanak kutyát, mert szükség van rá,
hanem divatból, hóbortból. Ezért van, hogy
a legtöbb kóbor eb az ajándékozott és szaporított kutyákból van! A legtöbb baleset
pedig az ebek nem megfelelő tartásából
adódik. Ahhoz, hogy az emberek szemlélete, gondolkodása változzon, még legalább tíz év kell! Az állatmenhelyek túlzott
mértékű létrehozása generálhatja a felelőtlen kutyatartást, mert mindig ott van a lehetőség, hogy kirakom, ha megunom!
Hosszú távon mindenféleképpen a felelős
és tudatos kutyatartás a megoldás, ehhez a
csipezés az első lépés.
Szöveg és fotók: N. E.
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Temetői szolgáltatások díjai
Sírhelydíjak
Kétszemélyes kripta sírhelye
Háromszemélyes kripta sírhelye
Rátemetéses sírhely (90 cm széles)
Családi sírhely (180 cm széles)
Mellétemetéses sírhely (160 cm széles)
Kegyeleti emlékhely
Urna sírhely
Urnahely

69 540 Ft
92 722 Ft
18 543 Ft
71 855 Ft
27 817 Ft
42 887 Ft
20 866 Ft
11 086 Ft

Újra megváltási díjtételek:
Kétszemélyes kripta sírhelye (60 év után)
Háromszemélyes kripta (60 év után)
Sírhely (25 év után)
Családi sírhely (2. temetéstől 25 év)
Urnafülke (10 év után)
Urnasírhely (25 év után)
Kegyeleti emlékhely (25 év után)
Temető fenntartási hozzájárulás
(Az 1999. évi XLIII. tv., IV. fejezet 40.§ 2 b pontja alapján)
A díjak az áfát nem tartalmazzák.

Gyermekétkeztetési díjak
Megnevezés

Intézeti térítési díj
(Ft-ban)

Bölcsőde
Napi 4x-i étkezés
290
Óvoda
3x-i étkezés
270
Általános Iskola
Alsó tagozat 3x-i étkezés (l-5. évf.)300
Alsó tagozat napi 2x-i étkezés 240
Alsó tagozat menza
160
Felső tagozat 2x-i étk. (6-8.évf.) 270
Felső tagozat menza
190
Szakiskola 3x-i étkezés
460
Szakiskola menza
200

161 242 Ft
187 086 Ft
22 153 Ft
145 242 Ft
11 086 Ft
39 231 Ft
123 089 Ft
2 827 Ft

Szemétszállítási
díjak
110 literes edényzet 298 Ft/ürítés
120 literes edényzet 298 Ft/ürítés
240 literes edényzet 781 Ft/ürítés
770 literes edényzet 2761 Ft/ürítés
1100 literes edényzet 4347 Ft/ürítés
A díjak ebben az esetben sem tartalmazzák az áfát.

Az összegek az áfát nem tartalmazzák.

Elkezdődtek a bontási és földmunkák a polgármesteri hivatal udvarán,
január elején. A városközpont-fejlesztési pályázat részeként újul és bővül
a városháza épülete

Az Őszirózsa szilvesztere
Óriási élményben volt része a nádudvari Őszirózsa Nyugdíjas Klub 40
tagjának. A 2012-es év utolsó napját
együtt tölthettük az Ady Endre ÁMK
által meghirdetett szilveszteri batyus
bálban. Felemelő érzés volt számunkra,
hogy a belépődíjat (1000 Ft/fő) országgyűlési képviselőnk, Bodó Sándor úr
biztosította. Nagyon jó hangulat, kivilágos kivirradtig szóló zene biztosította
a szórakozásunkat. A batyuból előkerült
a sok finomság: bólé, kocsonya, sült és
töltött húsok, kacsazsír lilahagymával,

sok finom likőr, igazi házi pálinka és
vörösbor, a saját magunk által készített
sütemények. Mindenki táncolt, a 3 évestől a 90 évesig. Megfért egymás mellett
az ifjú, a közép és az idős korosztály.
Nagyon jó volt együtt lenni, éjfélkor
a Himnusz elhangzása után pezsgődurranással köszöntöttük a 2013-as évet.
Köszönjük a Képviselő úr támogatását, sikerekben, erőben és egészségben
gazdag, boldog újesztendőt kívánunk!
Czibere Sándorné
Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub nevében
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Járási hivatalvezetőnk:
dr. Györgyi Zoltán
Dr. Györgyi Zoltán 1969-ben született
Berettyóújfalun. 1997-ben a Bessenyei
György Tanárképző Főiskolán földrajztörténelem szakos tanárként végzett,
majd 2004-ben jogászként doktorált a
Debreceni Egyetemen. 1997-től a derecskei általános iskolában tanított, 1998tól a hajdúszoboszlói városi gyámhivatal
vezető tanácsosa volt. 2005 és 2011 között Báránd jegyzője, eközben 2006 és
2007 között Biharnagybajom, 2009 és
2010 között Sárrétudvari helyettesítő
jegyzőjeként is dolgozott. 2011-ben a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat megyei főjegyzőjévé nevezték ki, amely
tisztségét mostani kinevezéséig töltötte
be. Házas, egy gyermek édesapja.
A Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
székhelye: Hajdúszoboszló. A hajdúszoboszlói járáshoz tartozó települések:
Ebes, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát,
Nagyhegyes, Nádudvar.

Dr. Györgyi Zoltán

Jelöljön a városi díjakra!
Március 15-e nemzeti ünnepünk. 1996 óta még inkább jeles
nap a város életében, a város által adományozott díjak és kitüntetések adományozásának szép
hagyománya miatt.
Ekkor vehetik át a Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által adományozott Nádudvar Város Díszpolgára címet,
valamint a Pro Urbe Emlékérmet
és a Kövy-díjat azok a közmegbecsülésnek örvendő személyek, közösségek, akiknek a városért végzett áldozatos munkáját, szellemiségét, az általuk közvetített értékrendet, az elhivatott szakmaiságot a képviselő-testület hivatalos
címadományozással, díj átadásával
kívánja elismerni.
A Nádudvar Város Díszpolgára
cím adományozható annak a köztiszteletben álló magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely
kiemelkedő jelentős munkájával
vagy egész életművével mind a városon belül, mind pedig országosan
vagy nemzetközi viszonylatban
olyan általános elismerést szerzett,
amely hozzájárul a város jó hírének
öregbítéséhez.
Díszpolgári cím évente egy adományozható, de a képviselő-testület dönthet úgy is, hogy az adott évben nem ad ki díszpolgári címet.
Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek,
személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek,
akik, vagy amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális,
kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően

hasznos munkát végeztek, és ennek
révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.
Pro Urbe Emlékérem évente legfeljebb kettő adományozható.
Az elismerések odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására a képviselő-testület előkészítő
bizottságot jelöl ki, amelynek tagjait – a város köztiszteletben álló
polgárai, különböző intézmények,
egyesületek, érdekközösségek, stb.
képviselői közül – név szerint kéri
fel javaslattételre.
Az előkészítő bizottság a javaslatát, a közvéleményt is figyelembe
véve alakítja ki.
Ezúton kérjük a város lakóit, segítsék a bizottság és a képviselőtestület munkáját azzal, hogy a
március 15-i nemzeti ünnepen átadásra kerülő Díszpolgári cím és
Pro Urbe Emlékérem elismerésekben részesülő személyekre javaslatot tesznek.
Ajánlásaikat írásban küldhetik el
vagy lezárt borítékban zárt urnába
helyezhetik el a Polgármesteri Hivatal 1. számú irodájában, a városi
elismerések odaítélését előkészítő
bizottságnak címezve, 2012. február 15-én 12 óráig.
A Kövy Sándor díj a helyi közügyek valamely területén elért
kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerését szolgálja. Odaítéléséről
a jelöltek szakmai területét érintő
testületek szakmai közvéleményének figyelembevételével dönt az
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi, valamint az Oktatási-, Kulturális,Sport
és Idegenforgalmi Bizottság.
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KÉK HÍREK
Nádudvaron november 25. és december 25. között 7 bűncselekmény
történt, 2 súlyos testi sértés kísérlete,
1 garázdaság, 3 lopás és 1 betöréses
lopás, melyek az alábbiak voltak:
November 25-én 19.00 óra és november 26-án 10.00 óra közötti időben ismeretlen személyek az elepi úton, a Hegedűs tanya mellett felállított szivattyút
üzemeltető és az E. ON Zrt. tulajdonát
képező transzformátort az oszlopról lelökték, és a földön szétverték, majd belőle a rézvezetéket eltulajdonították.
November 29-ét megelőző időben
egy helyi lakos a munkáltatója tulajdonát képező, de általa használt munkagépből gázolajat tulajdonított el és azt
saját céljaira használta fel.
November 29-ét megelőző időben ismeretlen személy a Nádas utca egyik
lakatlan lakóházának melléképületébe a
lakatot lefeszítve bement, majd onnan
vashulladékokat, egy vasládát, két régi
típusú rugós ágyat, egy vasszekrényt,
egy babakocsit és az udvaron lévő szőlő
lugasból kettő alumínium oszlopot tulajdonított el.
December 2-án a délutáni órákban
két helyi lakos a Kabai úton lévő italboltban ittas állapotban összeverekedett, mely során egymást kölcsönösen
bántalmazták, melynek következtében
az egyikőjük 8 napon belül gyógyuló
könnyű sérüléseket szenvedett.
December 5-én 15.10 óra körüli időben ismeretlen személy megjelent a
Miklós utca egyik lakóházánál magát
E-ON dolgozónak kiadva, s az ott lakó
idős személyt megtévesztette azzal,
hogy túlfizetése van és 20 000 Ft-os
bankjegyből kellene az idős személynek
10 000 Ft-ot visszaadnia. A pénzváltás
során a sértett elővette pénztárcáját,
majd az ágyra letette, melyből az ismeretlen elkövető a sértett figyelmét elterelve eltulajdonított 100 000 forintot.
December 15-én 11.20 óra körüli
időben egy helyi lakos a Schönherz
Zoltán utcai lakásában előzetes szóváltást követően bántalmazta élettársát,

December 19-én 20.00 óra körüli
időben egy helyi lakos a Móricz Zsigmond utca egyik lakásában előzetes
szóváltást követően bántalmazta az
ott lakó sértetett, aki 8 napon belül
gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett.
Aki a fenti eseménnyel kapcsolatban
bármilyen információval rendelkezik,
értesítse a rendőrséget vagy a város körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit.
Kérem a lakosságot, hogy a kerékpárjaikat minden esetben zárják le, s legyenek óvatosabbak, illetve gyanakvóbbak, mert a téli időszakban jelentősen megszaporodnak a trükkös lopások, zseblopások, csalások. Idegen személyt semmilyen ürüggyel (pénzviszszafizetés, pénzváltás, árukínálás, nyugdíjas szelvény ellenőrzés, stb.) ne engedjenek be lakásukba. Tűzifát, konyhai eszközöket, ruhaneműt utcai árustól
ne vásároljanak, akkor sem, ha látszatra
nagyon kedvező árajánlatot kapnak,
mert szinte kivétel nélkül néhány óra
vagy nap alatt mindig kiderül, hogy
csalás áldozati lettek. Pénzintézetek,
ATM-automaták környezetében figyeljenek fel minden gyanús személyre és
körülményre. A bevásárláshoz mindig
csak annyi pénzt vigyenek magukkal,
amennyire aznap szükségük van, s a
pénztárcát tartsák a kabátjuk belső zsebében, soha ne tegyék kosárba, szatyorba, vagy táskába. A gépjárművekben ne
hagyjanak értékeket. Ha bármilyen körülmény vagy személy gyanússág válik,
azonnal tegyenek bejelentést!
A téli időjárás miatt az utak csúszóssá váltak, a láthatóság jelentősen
romlott, ezért saját maguk és gyermekeik biztonsága érdekében szereljék fel
a kerékpárokat világító berendezéssel
vagy javítsák azt meg, és használják is,
gyalogosan pedig a biztonságos járdán
közlekedjenek.
Minden kedves nádudvari lakosnak
boldog, békés, sikeres és biztonságos új
esztendőt kívánok!
Dr. Gali Sándor r. alezredes
kapitányságvezető

KEDVENC KÖNYVEM
Kiss Rita Lilla (képünkön) fiatal, vidám
lány, aki gyakran választ egy könyvet kikapcsolódásra, szórakozásra és nem utolsó
sorban ismereteinek
bővítésére. Igazán szeret olvasni, olyan szeretettel, sugárzó
arccal, szinte átszellemülten beszélt az
ajánlott könyvről, hogy lelkesedése magával ragadott engem is.
Rita tizenhárom évesen kezdett igazán a könyvek barátja lenni. A kötelező
olvasmányokat szükségből olvasta el,
mert igazából csak azt szereti olvasni,
amit maga választ, amihez kedve van.
Minden könyvvel egy-egy életet él
meg, ezért kedveli azt a mondást is,
hogy „Egy olvasó ezernyi életet megél,
mielőtt meghal”(Jojen).
Az általa ajánlott könyvet, már hétszer olvasta, minden évben előveszi,
mert úgy érzi, hogy mindig más a
könyv mondanivalója.
Francine Rivers: Megváltó szerelem
A múlt század végén, az aranyláz
Amerikájában játszódik ez a romanti-

kus, szerelmi történet. Minden fejezete
egy bibliai idézettel kezdődik.
Sarah egy házasságon kívül született
gyermek, aki megtapasztalja, milyen kirekesztettnek lenni. Gyermekkorában
eladják, másik neve Angel (Angyal) lesz
és egy gazdag, tekintélyes férfi veszi
meg, aki szereti a gyermeklányokat. Ez
a férfi egy bordélyházat is üzemeltet.
Majd később, amikor felnőtt nővé
érik, ő lesz e ház legkeresettebb hölgye.
Sarah (Angel) egy igen erős karakterű, szinte érzelemmentes hölgy, de
csak látszatra, belülről egy szerető, melegszívű kislány maradt.
Egyik nap séta közben találkozik a
gazdag Michaellel, aki beleszeret a
lányba. A férfi isteni sugallatra feleségül veszi a keservesen csalódott lányt.
Michael hívő ember és a lányt is önzetlen szeretetre szeretné megtanítani.
A lány háromszor szökik meg a
férfitől, végül önmagától a jó emberekben
bizakodva visszatér a szeretett férfihez.
A Megváltó szerelem című könyv
nemcsak szórakoztatja, de inspirálja is
az olvasóit.
N. E.
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Vidám táncházzal zárult
a karácsonyi ünnepség
Meghitt hangulatú összejövetelre
invitálta az Idősek Klubjának tagjait
a Nádudvari Mikrotérségi Szociálisés Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató
Központja december 14-én.
A zsúfolásig megtelt ebédlőben
előbb Balázs Andrea intézményvezető,
majd Réz Szilárd alpolgármester köszöntötte az ünnepi közönséget. Majd –
immár visszatérő vendégként – a debreceni Ady Endre Gimnázium diákjainak társulata szórakoztatta színvonalas

műsorával a publikumot. A vacsora
után, következett – na nem a fekete leves, hanem –, az óriási meglepetés, hiszen a titokban szervezkedő Kalmár Erzsébeten kívül senki sem tudta, hogy be
fognak toppanni a debreceni Hajdú
Néptáncegyüttes ifjú növendékei, akik
remek produkcióval ejtették ámulatba a
klubtagokat. Sőt, hogy a hangulat még
tovább fokozódjon a fiatalok táncba
hívták az időseket, akik örömmel forogtak a talpalávalóra, igazi táncházzá
avanzsálva a karácsonyi ünnepséget.
Szöveg és fotó:: M. L.

A fiatalok megtáncoltatták az időseket

Családi nap a Polyductnál
Nagy sürgölődés volt a Kabai utcai
telepen december 15-én. A nagy üzemcsarnok tisztán ragyogott, a gépek letakarva, felállított ping-pong asztalok
várták a dolgozók gyerekeit. Az egyik
sarokban őz-és sertéspörkölt rotyogott,
a fiúk brigádja pedig lelkes krumpli pucolásba kezdett. A másik üzemcsarnokban terített asztalokon sütemények várták a megfáradtakat, közben jó zene
bizsergette a talpakat. A csoki-szökőkút
nemcsak a gyermekek, hanem az éde-

sebb szájú felnőttek nagy kedvence is
lett. A Vojtina bábszínház előadását figyelve, a sok-sok csillogó gyermekszem azt bizonyította, hogy jó ötlet volt
a bábosokat meghívni. Közös evés-ivás,
mulatás után, úgy hallottam jól kitartott
a társaság. Munka szempontjából nehéz
volt ez az év is, de a közös, kötetlen
együttlét, gondtalan szórakozás, vidámság a családok számára sokáig emlékezetes marad.
Szöveg és fotó: S. L.

A lelkes krumplipucolók
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Karácsonyi álom. Ez volt a negyedik évfolyamosok karácsonyi műsorának
a címe, melyet december 21-én adtak elő a művelődési házban. Egyszerre volt
színes és megható ez az álom, s tovább fokozta az adventi hangulatot

Karácsonyi műsort adtak a Kövy Sándor Általános Iskola Alapfokú
Művészetoktatási Intézményegységének növendékei december 18-án
a művelődési ház színháztermében, telt ház előtt

Betlehemes karácsonyi műsorukkal köszöntötték a Népi Kismesterségek,
Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája tanulói és dolgozói a város intézményeit,
nagyvállalkozásait december 20-án, csütörtökön. A korábbi évekhez hasonlóan
színvonalas előadással szórakoztatták alkalmi közönségüket a polgármesteri
hivatalban is, ahol Beke Imre polgármester és munkatársai tapssal, valamint
forró teával és friss pogácsával jutalmazták az ifjak produkcióját

Remek hangulatú iskolai vásárt tartottak az általános iskolában advent idején.
Minden diák maga (vagy szülei által) készített karácsonyi díszekkel, apró
ajándékokkal, süteményekkel állt ki a „piacra”. Sok szép portéka gazdára talált,
s a bevételek az osztályok pénztárát gazdagították

Karácsonyi mazsorett gála telt házzal

Telt házat vonzott ismét a szokásos
karácsonyi mazsorett gála december
15-én az Ady Endre ÁMK színháztermében. Az állandó és az újonnan kedvet kapó „mazsis” lányok bemutatták a
szülőknek, hozzátartozóknak mindazt,
amit tanultak szeptember óta.

Nagyon jól sikerült és igen jó hangulatban telt el az est. Külön nagy öröm volt
az oktató, Tőzsér Jánosné számára, hogy
Nagy Barbara mazsorettes kislány egészségi állapota sokat javult, jól van és, hogy
részt vett a gálán, elfogadta a meghívásukat. Erzsike ezúton is köszönetet mond

minden kedves vállalkozónak, magánszemélynek és természetesen minden mazsorettes szülőnek a támogatásért, amit a
2012-es évben tanúsítottak. Egyúttal eredményekben, egészségben gazdag új évet
kíván minden kedves embernek, akik bármivel is támogatták a csoportjait.

Szünet előtti sikerek
Bár a december a téli szünetről emlékezetes az iskolában, ebben a hónapban is születtek szép eredmények a különböző megyei,
országos versenyeken a Kövy Sándor Általános iskola tanulói által.
A Tóth Árpád Gimnázium „Guten Tag”
német nyelvi versenyén Hegedüs Krisztina
8.b II. helyezést ért el, így felvételi mentességben részesül. A Fazekas Mihály Általános Iskola idegen nyelvi keresztrejtvényfejtő
versenyén német nyelvből Hegedüs Krisztina és Danka Bence 8.b II. helyen, angol
nyelvből Szabó Tímea és Varga Adrienn 7.a
III. helyen végeztek. Tanáruk Cziberéné
Nagy Katalin és Fejesné Csűrös Kinga.
Kiss Péter 6.a a XX. Ószőlői matematikaversenyen I. helyezést ért el, ahová a Mol
Tehetségtámogató Program, Új Európa alapítványa segítségével jutott el. Tanára Lengyel Lászlóné.
A kézilabdás lányok is sikeresen szerepeltek a Mikulás Kupán. A csapat tagjai:
Kiss Erika 6.a, Sallai Patrícia 6.a, Sallai
Réka 6.a, Venczel Gréta 6.a, Szendrei Szabina 6.b, Nagy Viktória 6.b, Őri Loretta 6.b,
Katona Dóra 6.c, Bonczás Flóra 7.a, Zelizi
Fanni 7.a, Csontos Barbara 7.d, Hajzer Klaudia 7.b, Nemes Nóra 7.b, Virág Kitti 7.c.
V. I.
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Advent – karácsonyra hangolódva
Hol van a csendes várakozás, készülődés? Egyfolytában csak a munka, hó
sincs, mitől legyen karácsonyi hangulata az embernek? Advent harmadik vasárnapján már túl voltunk, tavaly ilyenkor kismama barátnőmmel viháncolva,
jókedvűen már megsütöttük, kicifráztuk, dobozba raktuk a mézest. Aztán
egy csapásra megváltozott minden. Elmentem az iskolások karácsonyi vásárába és egyszeriben jókedvem kerekedett. Persze a szülők, nagyszülők –
ahogy egykor mi is – kitettek magukért,
ötletes és csinos ajándékok tervezésében, elkészítésében segítették a gyerkőcöket. A kufár szellem, ötletesség, az
„ószlag” berendezése nagyon tetszett,
különösen néhány fiú rátermettsége, a
szigorúan vezetett könyveléseik.

Wolf Kati

Minden évben megnézem a 4. osztályos iskolások karácsonyi műsorát,
most a „Karácsonyi Álom” címet kapta.
Kedves gesztus volt, amikor a „karácsonyi álom” után mézeskaláccsal kínálták meg kosárkáikból a közönséget.
Nekik igazgatói dicséreteket, elismeréseket hozott a Jézuska, melyeket ünnepi
hangulatban vettek át az iskola büszkeségei.
Szóval alapozódott a karácsonyra
hangolódás. A Liszt Ferenc Kórust szívesen hallgattam volna még, szombaton
családias hangversenyt adtak a művelődési házban. Sokszor elgondolkozom,
milyen műsort lehetne szervezni, hogy
többen elmenjenek egy kicsit feltöltődni, kikapcsolódni. Itt nem lehetett
gond a belépődíj, a műsor színvonala;
valamennyi kórustag közöttünk él, dolgozik. Ezért szomorodtam el, hogy néhány kivételtől eltekintve, valóban csak
a család kíváncsi rájuk.
Telt ház mutatkozott viszont az adománygyűjtő műsoron, melyet „Segíts,
hogy segíthessünk!” címmel civilek
szerveztek. A stand-up-os előadás után
az est fénypontja Wolf Kati koncertje
volt. A jó hangú énekesnő remek műsorral, a helyi viszonyokra aktualizálta
előadását.
A végére csak kialakult a hangulatom, a közös főzés, készülődés pedig
meghozta az igazi karácsonyt, a többnapos ünnepen mindenre volt idő.
Csendes elmélyülésre, családlátogatásra és fogadásra.
Szöveg és fotók: S.L.
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Bemutató a kiállításon

Lember István beavatja a díszüvegkészítés rejtelmeibe az érdeklődőket
(Fotó: Marján László)
A megszokottól eltérően, a megnyitó keretein belül a nádudvari
Lember István díszüvegkészítő bemutatta a díszüvegkészítés menetét is
kiállításának látogatói előtt december 14-én, az Ady Endre Általános
Művelődési Központban.
Herman Mónika közművelődési
szakember bevezetője után maga az alkotó beszélt ezekről a szép színes tárgyakról, amelyek a kiállító térben január 25-ig megtekinthetők.
A díszüvegezésről
Belsőépítészeti és lakberendezési
tervezésnél nem kis fejtörést okoz a
megfelelő díszítőelemek kiválasztása,
mindezek megfelelő stílusban történő
összehangolása. A különböző anyagok,

formák és színek kombinálásával a legapróbb részletekig kialakíthatjuk lakásunk hangulatát, stílusát. Azt a hangulatot, amely a tervezési láz elmúltával
meghatározza, befolyásolja saját lakásunk szerethetőségét, élhetőségét. Reprezentatív lakókörnyezet kialakítására
egyedi lehetőséget kínál a díszüvegezés
évszázados technikája az ólomüvegezés, amely színes üvegdarabokból kimetszett kisebb üvegdarabok ólomsínbe
foglalásából áll. Ebből származtatható
a rézfóliás díszüvegezés, melyet – kifejlesztője után – tiffany-technikának is
neveznek. A pontos tervek alapján kivágott színes üvegelemeket egymáshoz
csiszolják, majd öntapadós rézfóliával
való körbevonás után összeforrasztják.
E sajátos módszer tehát nagyban eltér a
napjainkban oly elterjedt hobby-üvegfestéstől.

Junior Mikulás, Kicsi Gesztenye

A Liszt Ferenc Kórus

Két fordulót tartottak decemberben
az Erima gyermek kézilabda bajnokságban az 1999-es korosztályú lányok
számára. Az egyik Debrecenben volt, a
másik Nádudvaron. Itthon négy meccsből hármat nyertek: Téglást, Hajdúböszörményt és Berettyóújfalut legyőzték,
míg Hajdúnánástól kikaptak.

Aranylakodalom

A 90. életévébe lépő Varga Imréné Ludman Máriát köszöntötte a város
nevében Réz Szilárd alpolgármester decemberben. A kiváló szellemi
egészségnek örvendő szépkorú hölgy 95 esztendős férjével éli
mindennapjait. Márciusban lesznek 70 éves házasok – reményeink
szerint mi is tudósíthatunk e jeles eseményről

Nagy Lajos
és felesége,
Sárközi Ágnes
2012.
november 24-én
ünnepelte
50. házassági
évfordulóját.
Gratulálnak
és további
jó egészséget
kívánnak
gyermekeik
és unokáik

A fiatal hölgyek szerepeltek még két
tornán is. A Junior Mikulás kupán Püspökladányban 2. helyezést értek el Kiss
Dóra tanítványai. Debrecenben a Kicsi
Gesztenye tornán szintén ezüstérmesek
lettek a Ferencváros mögött, megelőzve Debrecen és Balmazújváros
gárdáját.
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A KITE Zrt. a megyei TOP 100-as
lista dobogóján
2012 végén is megjelent a Hajdú-bihari Napló TOP 100 magazinja, amely
a megye legnagyobb vállalkozásait
rangsorolja. A listán „ezüstérmes”, az
évek óta dobogós helyet elfoglaló nádudvari székhelyű KITE Zrt.
A kiadvány a 2011. évi nettó árbevétel alapján rangsorolta a hajdú-bihari
cégeket, amelyen a KITE 178,5 milliárd forinttal második a TIGÁZ Zrt.-t
követően. A mezőgazdasági szolgáltató
és kereskedelmi vállalkozás létszáma a
közölt adatok alapján 797 fő.
Az előkelő listán még több nádudvari székhelyű gazdasági társaság is

szerepel a nyilvános adatok szerint: Alföldi Sertés Értékesítő és Beszerző Szövetkezet, NAGISZ Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt., HAGE
Hajdúsági Agráripari Zrt., Nádudvari
Élelmiszer Feldolgozó és Kereskedelmi
Kft., Nádudvari Agrokémiai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Megbízott vezető az Ady Endre
Művelődési Központ
és Városi Könyvtár élén
Mivel a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája január 1-jétől állami fenntartásba kerül,
ezért az intézmény egységei közül ki
kell emelni a szakiskolát és az általa ellátott feladatokat, valamint módosítani
szükséges az Általános Művelődési
Központ elnevezését. Az új intézmény
január 1-jétől Ady Endre Művelődési
Központ és Városi Könyvtár. A szakiskola és kollégium kiválásával az intézmény januártól már nem általános művelődési központ.
A képviselő-testület az Ady Endre
Művelődési Központ alapító okiratát a
vonatkozó jogszabály szerint módosította. A módosítás szerint az Ady Endre
Általános Művelődési Központban mű-

ködő Népi Kismesterségek, Szolgáltató
Mesterségek Szakiskolája és a kollégium állami fenntartásba kerül. A nem
köznevelési feladatokat, melyek nem
tartoznak az állami feladatellátás körébe Nádudvar Város Önkormányzata
veszi át. A művelődési központ eddigi
intézményvezetője dr. Takácsné Baranyai Etelka 2013. január 1. napjától az
állami fenntartásba kerülő intézmény
vezetője marad, ezért a nem köznevelési feladatok ellátására létrehozott Ady
Endre Művelődési Központ és Városi
Könyvtár vezetésére intézményvezetőt
kellett megbízni. A testület az új intézményvezető megválasztásáig Kovács
Andrásnét bízta meg a vezetői teendők
ellátásával.

Szabványvizet ihatunk
Az ivóvízminőség-javító programban részt vevő települések részére, mint amilyen Nádudvar is,
uniós szabványnak megfelelő ivóvizet biztosít a szolgáltató mindaddig –
a Magyar Honvédségen keresztül –
amíg ez a program meg nem valósul.

Alkalmanként és fejenként 4 liter
mennyiségű vizet mindenki vételezhet a művelődési ház parkolójában
2013. január 15-től minden második
nap 9 órától 15 óráig.
A vízvételhez saját edényt mindenki hozzon magával!
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Lélekmelegítő cipősdobozok

Idén is sikerrel szervezte meg karácsonyi adománygyűjtő akcióját az Angyalkert
Gyermekház és Családi napközi. Az ajándékokat a szociális szolgáltató központ
ebédlőjében a gyermekjóléti szolgálat és a
szervezők közösen adták át a gyerekeknek
december 15-én.
Összesen 77 dobozt készítettek be a fa
alá a karácsonyi ünnepségen, ezen kívül
maradt még mintegy 10 becsomagolt doboz, amelyeknek szintén találni fognak jó
gazdát a gyermekjóléti szolgálat munkatár-

sai. Érkezett még adományként több hatalmas zsáknyi használt ruha, cipő és két nagy
szatyor babajáték, amelyből szintén a későbbiekben tudnak válogatni a rászorulók.
A dobozok 60%-át idén is Kövy-sulis
diákok gyűjtötték, a többi felajánlást személyesen juttatták el a gyermekházba.
Az átadást ünnepi karácsonyi műsor
előzte meg, ahol a debreceni Ady Endre
Gimnázium tehetséges színészpalántai báboztak verseltek, énekeltek, táncoltak a
gyerekeknek.

Advent a Ficánkában

A Nádudvari Ficánka Családi napköziben december 8-án délután tartották a
Mikulás bulit. Természetesen ellátogatott hozzájuk a Mikulás is, akitől a gyerekek csomagot kaptak, virgács senkinek
sem járt. A parti folytatásaként Bekéné
Andi egy gyönyörű tortával, aztán a bűvész különféle trükkökkel örvendeztette
meg a gyerekeket. További meglepetésként a Kéknefelejcs Citera Zenekar muzsikált.

Négy nappal később a Fehér Gólya
Kézműves Udvar és Vendégházban mézeskalácsból dekorációkat készítettek
Pavluskáné Julika segítségével.
December 18-án délután tartották meg
a karácsonyi ünnepségüket. A gyerekek
műsorral készültek, kicsik és nagyok egyaránt. Aztán feldíszítették közösen a fenyőfát, és végül eljött a Jézuska. Sok sok
ajándékcsomagot rakott a fa alá, amelyeket a gyerekek nagy örömmel bontogattak.

Kiss László: kupagyőzelem
Karácsony és szilveszter között rendezték meg az M3 Outlet XII. Real
Team kupát Debrecenben. A győztes a
Füredi Söröző csapata lett, amelynek
kezdő ötösében vitézkedett a torna
egyetlen nádudvari szereplője, Kiss
László. A jelenleg a Balmazújváros NB
II-es csapatában játszó labdarúgó korábbi csapattársaival, többek között a
DVSC-s Korhuttal, Bódival, Rezessel
lépett pályára.
Laci remekül szervezte a védelmet –
elsősorban ez volt a feladata. Ám a döntőben – mikor máskor! – fontos gólt ragasztott az ellenfél hálójába. Ennek is
köszönhető, hogy együttesével az egy
évvel korábbi ezüstérem után most a
képzeletbeli dobogó legfelső fokára
léphettek.

Kiss László

Babusgató. 2013 januárjától újra indul a művelődési házban a Babusgató! Minden
csütörtökön 10 órától várják a 0-4 éves korosztályt zenés, mondókázós baba-mama
foglalkozásra, ölbeli játékokra. A rendezvény ingyenesen látogatható. A szervezők
gondolata: összejövünk, játszunk, szeretünk, nevetünk és végtelenül sokat ölelünk!
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A gyerekeket el kell varázsolni
Tóth Ilona Márta és Váradi Nikolett életútja gyerekkoruk óta összeforrt
Bár nagyon büszkék közös „művükre” az Angyalkert Gyermekház és
Családi napközire, most mégis inkább
a személyes dolgaikról vallanak, ahogy
azt a Helyi Hólabdát átpasszoló Kiss
Attila is szerette volna.
A két fiatal hölgy közül Icu a cserfesebb, magához is ragadja a szót már az
elején, míg Niki kéri, hogy azért néha ő is
szóhoz juthasson, pedig szociálpedagógus
lévén szintén kommunikatív egyéniség.
A kilenc hónappal idősebb Icu (mindig
megkapja Nikitől, hogy milyen „öreg”)
természetesen a családjára a legbüszkébb:
gyermekeire, a 2007-ben született Lalikára és a két évvel később született Elizára; valamint Lajosra, akivel 11 és fél
éve alkotnak egy párt. Boldog, bár ők sem
élnek gondtalanul, küzdenek a túlélésért,
de ez úgy véli nem számít kuriózumnak a
mai világban, hiszen meg kell dolgozni
mindenért. Számára a legfontosabb, hogy
béke és szeretet vegye körül őket.
Kreatív, szeret alkotni, kombinálni.
Imád sütni, a családi ünnepekkor maga
készíti a tortákat. Szívesen és rendszeresen olvas szabadidejében, illetve esténként, amikor elcsendesedik a ház. A tavasz a kedvenc évszaka, beköszöntével
sok időt tölt a a kertben, büszke a sásliliom gyűjteményére. Virágmániáját a Tóth
nagymamától, Esztike nénitől örökölte,
akinek szintén messzeföldön híres virágoskertje volt. Az állat- és növényvilág
szeretetét, a természet tiszteletét apukájától, a jelenlegi munkájában kincsnek számító türelmet anyukájától örökölte.
Nikivel az érettségi után kicsit eltávolodtak egymástól, mivel az újságírás is
vonzotta, ezért Budapestre ment továbbtanulni kommunikáció-gazdálkodás szakra. Nem sokkal a tanulmányai megkezdése után családi vállalkozásba, gyógyászati segédeszköz forgalmazásba
kezdtek Debrecenben. Aktívan 4 évet dolgozott benne, szakképesítést szerzett
hozzá, s gyakorlatilag innen ment szülni.
Nem sokkal ezután költöztek vissza Nádudvarra. Amikor megérkezett kislánya,

Tóth Ilona Márta és Váradi Nikolett, a háttérben a gyerekek nagy kedvence
Villám McQueen poszteren
akkor kezdtek el „másban” gondolkodni.
Nem akart Debrecenben dolgozni az ingázás miatt. A családi napközivel való találkozás az interneten éppen kapóra jött.
A nyitás hosszas előkészítő munka eredménye volt, de így lassan három év távlatából úgy vélik, megérte egy új szolgáltatást hozni településünkre.
Közben tanult még ezt-azt, hozzákezdett az óvodapedagógus szakhoz is, aminek igazán nagy hasznát veszi most a
munkájában. Tavaly valóra vált egy régi
álma: népi játszóházi foglalkozásvezető
végzettséget szerzett.
A közös életút az általános iskolában
kezdődött, az A osztályos Icu és a B-s
Niki a közös tornaórákra egy öltözőben
készültek. Egymás tudta nélkül jelentkeztek ugyanabba a középiskolába, a beretytyóújfalui Bessenyei György Szakközépiskola humán pedagógia szakára. Kollégisták voltak, szobatársak, s franciapirí-

tóson nevelkedtek, mivel a menza kaja
nem volt mindig ínyükre való. A speciális
szendvicsért viszont rajongtak, egyébként
nem mentek volna érte négy kilométert,
ennyi volt a távolság a koli és a büfé között.
A nosztalgikus középiskolai évek után
Niki Hajdúböszörménybe vette az irányt,
ahol szociálpedagógia szakon diplomázott
kitűnőre. Majd a friss diplomások életét
egy szoboszlói butikban kezdte, de boldog
volt, hogy egyáltalán lett munkája.
A mozgás terén Niki az aktívabb, az
aerobik az Edit Fitness-ben hetente legalább négyszer elengedhetetlen része az
életének, tavasztól szívesen fut a szabadban.
Egy éve a bébi szitterkedés, vagyis a
gyerekfelügyelet is fontos szerepet tölt be
a nyári szünetben és szabadidejében. Alkalmanként ha felkérik, éjszakai felvigyázást is vállal. Magántanítványai 19

éves kora óta vannak, most is számos kisdiákkal foglalkozik lelkiismeretesen nap,
mint nap. Jó mentor: kitartóan segít kicsinek és nagynak egyaránt.
Kilencedik éve él párkapcsolatban.
Mint mondja a kiegyensúlyozottság és az
aerobik a fittsége kulcsa. Ugyanakkor a
legmeghatározóbb részt most a munka
tölti be az életében.
Mindketten egészségesen próbálnak
élni, ezt az egészséges életmódra törekvő
szemléletet a gyerekekbe is beleplántálják. Az Angyalkertben kifejezetten cukorellenesek, kedvenc italuk a víz. S mivel ők
állítják össze az élelmezést – az ebédeltetésen kívül –, így mindig színesen, változatosan válogatják össze a minőségi élelmiszereket.
Icué inkább a kreatív szekció: a kézművesség, a néphagyományok őrzése, az
énekes mondókázás – mint amilyen a Babusgató is, – általában az ő asztala. Elkötelezettje a kicsik körében a környezettudatos szemlélet terjesztésének.
Niki szintén precíz és az elméleti dolgokban erősebb, a matematika, gyermekirodalom a kedvenc területe. Szívesen és
gyakran pátyolgatja, öleli a csemetéket.
A napközi alapszolgáltatásaként 1-4
éves gyerekekkel foglalkoznak, sikerességét abban látják, hogy sikerült egy olyan
gyermekbarát környezetet kialakítani,
amely átmenetet képez az intézmény és a
családi otthon között. A gyerekek ide
„családtagként járnak haza”, s szinte minden pillanatot varázslattal élnek meg.
Gyakran látják vendégül a családokat, így
nemcsak a gyermekek, de a szülők is
könnyebben élik meg az elszakadást!
Megtisztelő számukra, hogy e rovatban
szerepelhetnek. Véleményük szerint jó néhány rutinosabb gyermekekkel foglalkozó
szakember dolgozik Nádudvaron, akiket
tisztelnek és szintén rászolgálnak az elismerésre.
(Tóth Ilona Márta és Váradi Nikolett a
szereplés jogát egy a helyi vendéglátásban
dolgozó testvérpárnak, Nagy Editnek és
Nagy Izabellának adja tovább.)
M. L.

FA K A N Á L S T A F É T A
Nagyon nehéz ennyi, húst a hússal
ünnep után főzési tanácsot, receptet
adni, szemnek-szájnak tetszetős és ízletes ételt ajánlani.
Első főzésemet ötödikes koromban
vittem véghez, a pusztapörkölt (pórias
nevén paprikás krumpli) finomra sikeredett, de a paprika és hagyma megégett
benne. Édesanyám nagyon megdicsért
és jóízűen falatozta, mert honnan is tudhattam volna, hogy a zsír nem lehet
forró, amikor a hagymát és paprikát beletesszük. Attól kezdve egyre többet fő-

Ünnep utánra
zögettem, kuktáskodtam otthon. Ezért
amikor férjhez jöttem Nádudvarra, soha
nem hallottam a férjemtől, hogy bezzeg
az anyám ezt így meg így csinálja. Fogékony vagyok az új alapanyagokra, főzési technikákra; így történhetett, hogy
az első közös karácsonyunkra a hagyományostól eltérő étket készítettem.
Azóta ez csak szenteste kerül az asztalunkra, persze a hagyományos fogások
mellett. A tésztasütésben nem jeleskedek, inkább az egyszerű, hamar elkészíthető süteményeket készítem. De
nem is kell, mert a férjem remek tortákat, piskótát tud sütni, madártejet készíteni. A fiunk szintén tud főzni, bár
nincs rászorulva, mert a menyünk
kiváló szakács, ő még inkább a zsírszegény konyhatechnikákat részesíti
előnyben. A lányunk – bár túl sok időm
nem volt sosem tanítgatni –, egyre töb-

bet szorgoskodik a konyhában és jókat
süt-főz.
Az ételt, amelyet ajánlok, családunkban valamennyien szeretjük, és bár
svéd ragu névre hallgat, hazai alapanyagokból készíthető, nem zsíros, de
mégis laktató. Jó harminc éves recept,
akkor még nem volt divat reformkonyha elnevezéssel illetni az egészséges, zsírszegény étkeket.
Svéd ragu
Négy személyre: 1 kg sovány sertéshúst (karaj, comb) nagy kockára vágunk. 10 dkg Rama margarint megmelegítünk, megforgatjuk rajta a húst, és
kevés vizet aláöntve, egy húsleveskockával, csipet majoránnával és őrölt
borssal ízesítjük, sózzuk (víz helyett
száraz fehér bort is használhatunk, de

akkor ne tegyünk bele húsleveskockát).
Lefedve félpuhára pároljuk, majd hozzáteszünk két darab negyedekre vágott vöröshagymát és két hosszára vágott sárgarépát. Amikor mindez megpuhult, belekeverünk ½-½ kg előzetesen sós vízben
megfőzött karfiolt és zöldborsót. Ezzel
már csak átmelegítjük és tálaláskor friss
petrezselyemzölddel meghintjük.
Dr. Sutus Lenke
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Tudnak küzdeni egymásért
Az Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett válogatott kézilabda kapussal, Kiss Évával beszélgettünk a siker után.
– A Románia elleni középdöntőt
követően azt nyilatkoztad, hogy valószínűleg életed legfontosabb mérkőzése volt. Ezt most néhány héttel később is tartod?
– Pályafutásomnak meg voltak a
maga szakaszai: általános iskolában
a diákolimpiai győzelemnek nagyon
örültünk; középiskolában az NBI-es
ifjúsági bajnokságban vívtunk nagy
csatákat; majd a DVSC-nél sok rangadóból vettem ki a részem; Veszprémben és Siófokon is voltak nagyon
emlékezetes meccseim. Majd bekerültem a válogatottba, ahol egy nagyon fontos meccsen sikerült remek
teljesítményt nyújtanom. Ennek még
mindig nagyon örülök, és igen, még
mindig tartom, hogy jelenleg életem
egyik legfontosabb mérkőzése volt,
de remélem nem az utolsó!
– Akkor még hozzátetted, hogy
soha nem felejted el, és örülsz, hogy
segíteni tudtál a csapatnak! Akik ismernek, mind azt mondják, hogy
egész életedben jellemző volt rád ez
a szerénység. A versenysportban nem
lenne szükség egy kicsit több egóra,
vagy, ahogy mondják önmenedzselésre?
– Ez egy csapatsport, nemcsak
magunkért, hanem egymásért is játszunk, s különösen igaz volt ez erre
a válogatottra, hiszen mindenki hozzátette a magáét, aminek eredménye
egy nagyon szép bronzérem. Én nagyon szeretek védeni és örülök annak, hogy azt csinálhatom, amit szeretek, és remélem, minél tovább
tehetem!
– A „szomszédok” elleni meccs
után már éremről álmodtál. Érezted
az erőt a csapatban?
– Az előző meccseken előfordult,
hogy nagyobb hátrányból tudott
visszajönni a csapat és megfordítani
vagy szorosabbá tenni az eredményt,
ami nagy küzdeni tudásról tanúskodik, szóval tudtam, hogy ez a csapat
sok mindenre képes, és meg is szereztük azt az érmet.
– Milyen célokat tűztél ki magadnak a válogatottban hosszabb távon?

A fiatalokból álló Dragon Ball védekezik a Retro FC szabadrúgásánál

Teremben terelik a bőrt
Folytatódtak a 2012-2013-as teremlabdarúgó bajnokság küzdelmei.
A 13 csapat 2. és 3. fordulóbeli eredményeit alább közöljük.

Kiss Éva a 2011-es labdagálán,
háttérben Bíró Imre egykori
vb-ezüstérmes kapus, a DVSC
jelenlegi vezetőedzője
– Szeretnék még sok szép élményt
és érmet szerezni.
– Jelenlegi klubod, a Siófok KCGalerius Fürdő eddig nem remekel a
bajnokságban, sőt karácsony előtt a
Magyar Kupából is kiesett, pedig te
továbbra is válogatott formában védtél. Jól érzed magad a Balaton partján?
– Egy remek csapat, jó közösség
van itt, aminek örülök, hogy tagja
vagyok, nagyon jól érzem magam.
Sajnos az eredmények nem úgy
alakultak, ahogy szerettük volna,
de a jövőben teszünk érte, hogy
előrébb jussunk a bajnokságban a
tabellán.
– Örömmel láttuk mi szurkolók,
hogy több nádudvari származású kézilabdással egyetemben részt tudsz
venni a helyi jótékonysági labdagálán nyaranta. Mi motivál erre, s
jössz-e a következőre?
– Nádudvarról származom, amire
nagyon büszke vagyok, és szívesen
járok haza nyaranta a labdagálára, hiszen így a régi ismerősökkel is tudok
találkozni. Ha a nyári programok úgy
alakulnak, akkor természetesen idén
is ott leszek.

Róla mondták
A csapattársak nyilatkozataiból
szemezgettünk a Románia elleni
rangadó után.
Szucsánszki Zita: Kiss Éva iszonyatosan jól védett.
Triscsuk Krisztina: Egyértelmű,
hogy védekezésben dőlt el a meccs,
és a kapusteljesítmény is fantasztikus volt!
Vérten Orsolya: Nagy igazság,
hogy végy egy jó kapust. Kiss Éva
ma szuperül védett, mindent megfogott, amit lehetett.
Görbicz Anita: Fantasztikus kapusteljesítményünk volt. Évike
szinte oktatta a román átlövőket és

2. forduló eredményei: Dragon Ball
– Flor-Invest Kft. 0–4, Öti-C.C–Retró
FC 4–4, Nokedli FC–Athletico Tricó
0–10, Pallag Team–Football Factor 1–7,

Joker–Santos 3–3, Zrínyi FC–N.S.H.E.
1–5. Szabadnapos volt a Tefik FC.
A 3. forduló eredményei: Athletico
Tricó–Pallag Team 4–4, Retró FC–Dragon Ball 1–2, Santos–Nokedli FC 6–1,
Flor-Invest Kft. –Tefik FC 5–4, Football
Factor –Zrínyi FC 4–3, N.S.H.E.–ÖtiC.C 9–4. Szabadnapos volt a Joker csapata.

Jó a csapatszellem a fiúknál
A nádudvari fiú kézilabda utánpótlás csapatok munkáját a nyár végétől Kiss Zsolt irányítja. Az eddigi
tapasztalatok összefoglalására kértük az edzőt.
– A rendszeres edzésmunka augusztus közepén kezdődött. Az első edzésen
összesen öt kisfiú jelent meg. Három
hét elteltével, létszámunk 20 fő felé
emelkedett. Jelenleg 25 fő vesz részt
rendszeresen a foglalkozásainkon. Az
edzésmunka megkezdéséhez, a versenyeztetéshez szükséges alapvető felszerelést a Nádudvari Akarat SK (NASK)
bocsátotta a rendelkezésünkre. November közepétől, korosztályonként megbontva tartjuk edzéseinket. Az U10 és
11-es csapat heti 4 edzésen, míg az U9es csapat tagjai heti 3 alkalommal igyekeznek elsajátítani a gyermekkézilabdázás tudományát. A tréningek látogatottsága kiemelkedően magas, hatásfoka jó. Lemorzsolódás nem volt, csupán egy testvérpár, akik elköltöztek városunkból.
– Célkitűzéseink: a korosztályos
gyermekbajnokságban (a NASK színeiben, 2001, 2002 illetve 2003-as korosztályban), illetve a korcsoportos diákolimpián (a Kövy DSE színeiben) a
tisztességes helytállás. Hosszú távú tervünk az utánpótlás-nevelés, és, hogy
visszakerüljünk a gyermekkézilabdázás

vérkeringésébe. Ennek érdekében rendszeresen szervezünk edzőmérkőzéseket: Balmazújváros, Hajdúböszörmény,
Hajdúszoboszló, Debrecen gyermekcsapatai ellen Nádudvaron, illetve idegenben. November hónapban, a 2002es, és a 2001-es korosztályban, meghívásos kézilabdatornát rendeztünk, két
alkalommal, négy-négy együttes részvételével. Rendezvényeink sikeresek
voltak, a vendégcsapatok kivétel nélkül
maximálisan meg voltak elégedve a
verseny színvonalával. – vázolta az elképzeléseket és az eddig tett erőfeszítéseket a szakember.
– Csoportosan, az egész csapat meglátogatta otthonában, Oláh Máté Bendegúzt, aki egy edzés alkalmával sérült
meg. Ezúton is mielőbbi gyógyulást kívánunk neki! Várjuk vissza! Egy rendhagyó edzés keretében Mikulás ünnepséggel leptük meg fiainkat. December
hónapban, mindhárom csapatunk, még
egy-egy edzőmeccset játszott. Eddigi,
együttes, sikeres munkánkat évzáró
összetartásunkat fogjuk megünnepelni,
a gyerekek szüleinek részvételével. Az
első csapatösszetartás rendezvényünket
szeptemberben tartottuk, 62 fő részvételével – összegzett Kiss Zsolt, aki köszöni mindenkinek az eddigi odaadását,
és reméli, ezután is érdemesnek tartják
az általuk folytatott munkát a támogatásra.

szélsőket, ami nagyon sokat számít
a védekezésnél.
A bronzmeccs után is érkeztek elismerő szavak.
Karl Erik Böhn, szövetségi kapitány: "Az a csapat nyert, amelynek a
kapusa előbb kapta el a fonalat a
hosszabbításban. Tipikus bronzmeccs volt, sok góllal."
Görbicz Anita: Két vereség után
össze kellett magunkat kapni, de ez
sikerült. Mindig volt valaki, aki új
lendületet adott a csapatnak. Sajnos,
sokáig nem jól védekeztünk, ám
Kissnek a hosszabbításban már remekül ment.

Az U11-es csapat
Szöveg és fotók: Marján László
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VERSSAROK
NÁDUDVARI NAGY JÁNOS
A SZERETETRE TANÍTOTTA
Jézus, látván a sokaságot,
megállott a hegyen.
Szomorú szemmel nézett végig
az árva seregen.
Ő mélyen a szívükbe látott,
a látszatok mögé,
bár inkább a nyílt szívűek
sereglettek köré.
Azok figyeltek inkább rá,
várva a jobb napot,
akik karácsony éjszakáján
látták a csillagot.
S remélték, új korszak fog jönni,
és jön egy új vezér;
ki szabadságot is tud adni,
és több lesz a kenyér.
S Jézus beszélt. Az új Igéket,
itt fogalmazta meg.
S a sereg csalódott, mert amit
várt, azt nem kapta meg.
Nem bosszúálló Isten beszélt,
de egy nagyon szelíd:
s a szeretetre tanította
árva gyermekeit.

Segítség szeretettel
Ahogy egy évvel korábban, úgy 2012
decemberében is összefogtak a mi kis városunkban a magánemberek a Családsegítő Szolgálattal karöltve, hogy segítsenek
azon nádudvari családoknak, akik nem
tudnak annyit áldozni az ünnepi előkészületekre! A szép kezdeményezéshez a
NAGISZ Zrt. is csatlakozott és másfélmillió forint összértékben ötszáz darab
élelmiszercsomagot ajándékozott e nemes
célra. A szervezők mottója: „Segítünk
egymáson, segítünk egyre többen” nem
maradt üres szólam, hiszen egyre többen
csatlakoztak a felhívás hatására.
Karácsony alkalmából december 22én, szombaton a Kövy Sándor Általános
Iskola, a Napfény Óvoda és a Szociális
Szolgáltató Központ éttermében vehették
át az ünnepi ebédet és az élelmiszercsomagot a nehéz anyagi körülmények között
élő családok, egyedül élő emberek.

Az Ady Endre Művelődési Központ
januári programjaiból
Január 19. (szombat) 10 órától. JátékTár-Ház. Téma: Madáretető-készítés. Belépés díjtalan!
Január 19. (szombat) Alkonyat est. 17
órától Alkonyat kvíz. Mindent tudsz
a könyvről és a filmről? Teszteld a
tudásod Alkonyatos ajándékokért!
Ezt követően mozivetítés: Alkonyat:
Hajnalhasadás – 2. Belépő: 400 Ft/2
film.
Január 21. (hétfő) 17 órától. 190 éves
a Himnusz… a Magyar Kultúra
Napja alkalmából, dr. Koi Balázs
nyelvész, főiskolai tanár tart előadást
a Himnusz keletkezésének körülményeiről, az alkotó Kölcsey Ferenc
életpályájának fordulatairól, és a mű
megszületésére ható élményeiről.
Belépés díjtalan!
Január 22-én (kedden) 17 órától Nádudvaron, az Ady Endre Művelődési
Központ és Városi Könyvtárban a
Rónaőrző Természetvédelmi Egye-

sület szervezésében Gyarmathy István ökológus, amatőr csillagász tart
távcsöves csillagászati bemutatóval
egybekötött előadást „Csillagoségbolt-park a Hortobágyon” címmel.
A program ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
(Az előadás a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósul meg.)
Január 24-én (csütörtökön)14:30 órától „Szép magyar beszéd” A Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban.
Január 26-án, szombaton 9 órától
pingpongversenyt rendeznek a művelődési házban. Jelentkezni egyéni
vagy csoportos kategóriában a művelődési ház portáján lehet, január
20-ig. A rendezvény támogatója a
Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége
és Jövője Alapítvány.

Téli színház Nádudvaron
Február 23-án, (szombaton) 18 órától
a Fogi Színháza bemutatja: Randevú
Párizsban című darabját – vígjáték
két felvonásban.
Szereplők: Harsányi Gábor, Beleznay Endre, Csala Zsuzsa, Várkonyi András, Farkasházi Réka, Straub
Dezső, Sáfár Anikó, Fogarassy András.
Vajon, hogyan lehet összefüggésbe hozni a békés kegyszerárust és
kicsit lökött családját a „nagyipari"
kokainkereskedéssel? Elképzelhető
egyáltalán, hogy a káplán lenne a
maffiafőnök? A drogterjesztő pedig
nem lenne más, mint a nagynéni?
S miről beszél a nyámnyilának bemutatkozó albérlő diák, amikor titokban a millióit kéri számon a bácsikájától? S miből él az a szobrász,
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MOZI
Január 19. (szombat) 18:00 órától
ALKONYAT:
HAJNALHASADÁS 1. RÉSZ
Színes amerikai fantasztikus akció film.
(12 éven aluliaknak nem ajánlott)
Január 19. (szombat) 20:00 órától
ALKONYAT:
HAJNALHASADÁS 2. RÉSZ
Színes amerikai fantasztikus
kalandfilm.
(16 éven aluliaknak nem ajánlott)
Január 25. (péntek) 19:00 órától
LOPOTT SZAVAK
Színes szinkronizált amerikai thriller.
(12 éven aluliaknak nem ajánlott)
Február 1. (péntek) 19:00 órától
MERIDA A BÁTOR
Színes szinkronizált amerikai
animációs film.
(6 éven aluliaknak nem ajánlott)
Február 2. (szombat) 18:00 órától

MERIDA A BÁTOR
Színes szinkronizált amerikai
animációs film.
(6 éven aluliaknak nem ajánlott)

Télen is díszesek
A Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Kft. 2012-ben is meghirdette a „Karácsony Nádudvaron” környezetszépítő versenyét! A díjazottak a
következők: 1. Ludman Erzsébet, Fő u.
67., 2. Pappné Tóth Ildikó, Rákóczi u. 18.,
3. Nagy Gáborné, Alkotás u. 59.

Elnök maradt
aki eddig még egyetlen szobrot sem
tudott felmutatni? Közben azon
drukkolunk, hogy a befalazott hulla
épségben elérje a Szajnát. No és a
szerelem? Hát, persze, hogy van.
A lánynak még egy eltitkolt gyereke
is talán? Na, ne! A vígjáték végére
persze minden kiderül.
Jegyár: 2000 Ft, 2200 Ft.

Továbbra is élvezi
a tagság bizalmát a
nádudvari Kocsis Imréné, az „Életet az
éveknek” Országos
Klubszövetség Hajdú-Bihar megyei elnöke. A vezetőt a közelmúltban erősítették meg megyei Kocsis Imréné
posztján. A vezető az újabb négy évre
szóló mandátum elnyerését követően
köszönte a klubtagok bizalmát, amelyet
az előző időszakhoz hasonlóan igyekszik meghálálni nekik.
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MEGEMLÉKEZÉS

MAJOROS ISTVÁN
halálának 2. évfordulójára.
Fájó szívvel emlékezik családja:
felesége, lányai, vejei, unokái.
Kedves Olvasóink! A Nádudvari Hírek következő száma – terveink szerint –
2013. február 15-én, pénteken fog megjelenni. Lapzárta mindig a tárgy hónap első
napja.
Lapunkat előfizetheti a postán, vagy
postásánál.
A szerkesztőség

Szilveszteri batyus bállal búcsúztatta az óévet az a mintegy 400 ember, aki a
művelődési házat választotta december 31-én szórakozása helyszínéül. A szépen
feldíszített környezetben a helyi Nilzen együttes szolgáltatta a muzsikát este 7-től
hajnal 5-ig. A bulira mindenki nagy pakkokkal érkezett, hoztak ételt, italt
bőségesen; egész éjjel remek hangulat volt, hiszen a zenészek a mulatóstól a pop
és rock slágerekig mindent játszottak kifulladásig

