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Az összefogás eredménye
Beke Imre polgármester újévi köszöntője
Vajon van-e bárki, aki egy újesztendő
kezdetén nem gondol vissza az elmúlt
évre?
Ahogy a család az ünnep idején viszszatekint az elmúlt esztendőre, a nagyobb
„család”, a város is számot vet ilyenkor.
Ahogy a naptárban az évek egymás után
jönnek, úgy épül évről évre, tégláról téglára a város és környéke.
Sokan állítják, hogy történelmi jelentőségű az a fejlődés, ami itt látható Nádudvaron.
Gyarapodásunkat jelzi többek között a
városközpont fejlesztése, ezen belül a terek megújulása: Ady, Kossuth, piac, a városnak új kulturális központjává alakuló
Emőd tavi vízi színpad, a mellette épülő
fallabda és bowling pályát magába foglaló
Jókai utcai sportcentrum, valamint a színvonalasabb ügyfélkiszolgálást lehetővé
tevő új városháza. S ne feledkezzünk meg
a szennyvízcsatorna-építés várva várt
3. üteméről sem a szennyvíztelep bővítésével, vagy a gyermekeink színvonalasabb
elhelyezését segítő óvodai és iskolai fejlesztésekről. A szabadidő eltöltését segíti
a 2. számú horgásztó környékének vagy a
Kincsesháznak a felújítása, csak úgy, mint
a Boldizsár iskola udvarán felépült játszótér is.
A sok-sok munka nemcsak a kövek
egymásra rakását jelentette, hanem az emberi kapcsolatok gazdagítását is. Vállunkat
egymásnak vetve közösen építkeztünk, s
ebben éreztük a lakosság támogatását. Köszönjük, mindenkinek! Tudjuk, hogy az
emberi munka és erőfeszítés teszi az emberek sokaságát közösséggé. Olyan közösséggé, ahol az erős a saját tehetségéből
és munkájából boldogul, de képes arra is,
hogy segítse a gyengébbeket.
Maradt teendőnk is: vigyázni mindarra,
amit megteremtettünk, mert csak így tudunk tovább építkezni. Vannak még rendbe
hozandó épületeink, felújítandó útjaink,
járdáink, szépíteni, csinosítani valónk.
Tudom, hogy mi, nádudvari emberek
nem vagyunk egyformák. Sokszor más a
véleményünk arról, hogy mi a legfontosabb itt a mi kis városunkban. Terveink,
vágyaink, eltérőek, sok mindenben másképp gondolkodunk, de egy dologban
egyet értünk. Abban, hogy szeretnénk az
új év napjait nagyobb szeretetben, több
boldogságban, jobb egészségben eltölteni.
Én magam sem szeretnék mást, minthogy
minden családnak több öröme legyen ebben az esztendőben. Nincs szebb érzés,
mint egy mosolytól ragyogó gyermeki arcot látni. Ezekért a mosolyokért élünk,
és ezek a mosolyok éltetnek bennünket.
Azonban harminc év pedagógus munka
után hét év polgármesteri hivatással a hátam
mögött, ma már nem csak az ifjúságra gondolok, nem csak irántuk érzek felelősséget.
Három évvel ezelőtt Önöktől újra bizalmat kaptunk, ezzel a bizalommal
együtt egy új családot is, melynek mintegy kilencezer tagja van. Ennek a mi

nagy nádudvari családunknak számos közös
vágya, reménye van.
Mindannyian vágyunk
arra, hogy itthon érezzük magunkat városunkban, ahol jó megpihenni, kikapcsolódni,
ahol vannak barátaink, ahol biztonságban
tudhatjuk magunkat, gyermekeinket és
szüleinket.
Úgy érzem, hogy ebbe az újévi köszöntőbe, az Önöknek szánt gondolataimba nem illik bele, hogy pénzügyi,
gazdasági, önkormányzati, városi problémákról beszéljek. Ezek voltak, vannak,
lesznek, de kérem, higgyék el, a teljes
képviselő-testülettel azért dolgozunk,
hogy orvosoljuk gondjainkat, tervezzük a
jövőt. Minden erőnkkel azon vagyunk,
hogy jobbá tegyük városunkat.
Számomra talán az egyik legnagyobb
örömömet szeretném megosztani Önökkel. A 2013. év volt az, amely ékes bizonyítékát adta annak, hogy Nádudvaron nagyon sok értékes, önzetlen, segíteni és
tenni akaró ember él. Olyanok, akik szívesen dolgoznak másokért, akikre mindig
lehet számítani, akik mindig készek az
együttműködésre. Sok olyan esemény,
változás történt a városban, mely a közösségi összefogást példázza. Az, hogy
ilyen közösség tagja lehetek, és a magam
erejét ennek a közösségnek a felvirágoztatására fordíthatom: megtiszteltetés.
Hiszem – Shakespeare-t idézve: „ha
összekapcsoljuk többek életét és munkáját, együttesen mindnyájan sokkal meszszebbre jutunk, mint külön haladva bárki
is eljuthatna.”
Voltak sikereink 2013-ban. És voltak
nehézségeink is. Mindkettőnek komoly
jelentősége van. Sikereink közösek, örömre adnak okot, s a legfontosabb: példát
mutatnak.
Tanuljuk a megértést, éljünk a szeretet
és a kölcsönös megbecsülés hatalmával.
Abban azonban biztos vagyok, hogy az
embernek mindig küzdenie kell, s hogy
ezt a küzdelmet soha nem szabad feladnia.
Köszönöm minden munkatársamnak, a
városban működő cégeknek, vállalkozóknak, civilszervezeteknek, egyházi közösségeknek, családoknak és magánembereknek azt a munkát, mellyel hozzájárultak ahhoz, hogy városunk szebbé,
jobbá, élhetőbbé vált!
Kedves Barátaim!
Az új év ünnepe éppen arra való, hogy
a múlt elemzése és a jövő fürkészése helyett a mára terelje a figyelmünket, arra,
hogy az a legfontosabb, amit létrehozunk.
Erre pedig mindannyiunknak nagy szüksége van, hiszen, ha jól belegondolunk,
valóban igaza van Hamvas Bélának, a
XX. század egyik legnagyobb magyar
gondolkodójának, aki ezt írja: „Senki közülünk nem él a mának és a mában és a

(Folytatás a 2. oldalon)
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Sínen a csatornázás harmadik üteme
Ötéves előkészítés után megkezdték
a csatornázást Nádudvaron. Lakossági
fórumon mutatták be az 1,8 milliárd forintos fejlesztés nyertes fővállalkozóit
december 10-én.
A csatornahálózat harmadik, befejező
ütemének nyertes kivitelezője a nádudvari
Nádép Kft. és az Euro Aszfalt Kft. alkotta
Kösely Konzorcium, amely több mint 37
kilométer vezetéket épít meg.
December 16-án vették át a munkaterületet. A szennyvíztelepen pedig már
szeptember óta dolgozik a másik eljárásban kiválasztott cég, a hajdúszoboszlói
Magyar Mélyépítő Kft.
Beke Imre polgármester arról tájékoztatta az érdeklődőket, hogy az önkormányzat a közreműködőkkel egyetértésben megkezdte a fejlesztés által érintett
területen az ingatlanok felmérését, hogy
később könnyen tisztázni tudják az esetleges károkozások miatti vitákat. A fórumon a polgármester arról is beszélt, hogy
a téli fagyok miatt a nagyobb volumenű
utcai munkavégzések decemberben várhatóan nem indulnak el, hogy a lakosokat
ne akadályozzák az ünnepek alatt a kiásott

gödrök és a lezárt munkaterületek. A bemutatkozó kivitelezők tájékoztatóján elhangzott: helyi alvállalkozók bevonásával
képzelik el a munkát.
A mostani bejelentéssel történetének
legnagyobb beruházása kezdődött meg
Nádudvaron. A település 2008-ban kezdte
meg a szennyvízprogram előkészítését.
Beke Imre polgármester 2012 áprilisában
írta alá a csatornahálózat bővítéséről és a
jelenlegi szennyvíztelep fejlesztéséről
szóló Támogatási Szerződést. A közreműködők kiválasztását tavaly ősszel megkezdték, a kivitelezői pályázat pedig tavaszszal jelent meg. Mindkét eljárásban első
körben sikerült nyertest hirdetni a közelmúltban, így végre megindulhatott a beruházás. A városban jelenleg 65%-os a
szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott ingatlanok aránya, a fejlesztéssel pedig 95%-ra
növelhető a csatornázottság és a szennyvíztisztító telep kapacitását is bővítik. A
fejlesztés 1500 ingatlant érint Nádudvaron.
Ezen a fórumon adták át a városközpont-fejlesztési pályázathoz kapcsolódó
két verseny, a makettkészítő és a fotópályázat díjait is. A résztvevőkről készült
csoportkép alább látható.

Szabvány vizünk lesz 2015-re
Elkezdődött végre a Nádudvart is
érintő Hajdú-Bihari Ivóvízminőségjavító projekt.
A jó hírt a pályázó Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás elnöke Bakó István (egyben Derecske
város polgármestere) jelentette be a december 12-i sajtótájékoztatón.
A KEOP-1.3.0/9-11-2011-0010 számú
projekt a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás célja (melynek gesztor települése Derecske, tagönkormányzatai: Báránd, Bedő, Berekböszörmény, Furta, Hortobágy és Hortobágy-Szásztelek, Kaba, Körösszegapáti,
Nádudvar, Tetétlen, Vekerd, Zsáka) projektcsoportjához tartozó települések ivóvízminőség-javító fejlesztése, a lakosság

egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása.
A társulás 2009. február 27-én alakult
meg, a résztvevő tagtelepülések rendelkeznek a káros komponensek valamelyikének határérték feletti előfordulásával a
szolgáltatott ivóvízben. A projekt támogatási szerződését 2011. április 19-én írták alá.
A megvalósítandó fejlesztés egyrészt a
települések saját vízbázisára alapozott
úgynevezett, önálló megoldás kiépítését
jelenti (ide tartozik Nádudvar is), amelynek segítségével a helyben, kutakkal felszínre hozott rétegvizet, nyersvizet hozzák
előírás szerinti állapotba. Másrészt olyan
kistérségi rendszer kerül kialakításra,

(Folytatás a 2. oldalon)
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Háromszor tanácskoztak
Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testülete decemberben három alkalommal tartott ülést.
Az elsőt 10-én, amikor is közmeghallgatás keretében M. Tóth Ildikó moderátor
segítségével ismertetésre kerültek a városban az idei évben megkezdődött illetve
a 2014-ban megkezdődő projektekkel
kapcsolatban jelenleg ismert elvárások,
tények.
Az idei évben elkezdődött a Kossuth
utcai óvoda épületének egy csoportszobával való bővítése, felújítása. A tervek szerint ez a projekt 2014 tavaszán fog befejeződni. A kivitelezést helyi cég, a Nádép
Kft. végzi.
Az ivóvízminőség-javító program kivitelezőjével az önkormányzati társulás aláírta a szerződést. A kivitelezési munkák
előkészítése elkezdődött, 2014 tavaszán
elkezdik azokat a munkákat, amelyek révén az ott élők számára fognak a jelenlegi
szabványoknak megfelelő minőségű ivóvizet szolgáltatni. Nádudvaron, az arzén
kiszűrését szolgáló technológia telepítése
mellett, kútfúrásra és vezeték rekonstrukcióra is sor kerül.
A szennyvíztelep bővítés II. ütemét a
Magyar Mélyépítő Kft. elkezdte. Vállalásuk szerint március elejére befejezik a
munkálatokat és azt követően kezdődik
egy hathónapos próbaüzem.
A szennyvízhálózat bővítés III. ütemét
a Kösely-konzorcium nyerte el, amelynek
tagjai az Euroaszfalt Kft. és a Nádép Kft.
Már megkezdték a kivitelezési munkálatok előkészítését. A kivitelezés a tervek
szerint tavasszal megkezdődik és a legrövidebb idő alatt fog befejeződni.
Második ülését 12-én tartotta a képviselő-testület, ahol első napirendi pontként
a városi önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programját vitatták meg a képviselők. A program egy helyzetelemzésből és
egy intézkedési tervből áll, amely a feltárt
problémákra ad megoldási javaslatot. Jogszabályi előírás: minden önkormányzatnak rendelkeznie kell egy ilyen programmal (melyet meghatározott időközönként
felül kell vizsgálni), mert a jövőben csak
akkor nyerhetnek pályázati támogatást, ha
ez a település fejlesztéséhez kapcsolódó
dokumentum rendelkezésre áll. A testület
a programot elfogadta.
Második napirendi pontként a képviselők arról döntöttek, hogy az önkormányzat csatlakozik az Arany János tehetséggondozó programhoz.
Harmadik napirendi pontként a testület
támogatta a ,,Sporthorgász Egyesület
1960” kérelmét. Az egyesület Leader pályázat keretében nyert el támogatást az
önkormányzati tulajdonú II-es tó környezetének megújítására, rendezésére. Az
egyesület a pénzügyi elszámolás zavartalansága érdekében azt kérte, hogy az önkormányzat támogassa az egyesület által
felvett hitel kamatainak megfizetését.
Negyedik napirendi pontként a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tetőterének beépítésére, lift beszerelésére a testület közbeszerzési eljárást írt ki, emiatt szükségessé vált a 2013. évi közbeszerzési terv
módosítása. A testület ezt a közbeszerzési
eljárást is felvette a 2013. évben kiírásra
kerülő eljárások közzé.
Utolsó napirendi pontként a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. hitelkérelme kapcsán döntött
úgy a képviselő-testület, hogy a tulajdonában levő kft. hitelének visszafizetésére
kezességet vállal.
December 19-i, 2013. évi utolsó ülésén
a képviselő-testület saját Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítását

tárgyalta és fogadta el. A módosításra az
időközben bekövetkezett jogszabályi változások átvezetése miatt került sor.
A 2014. évi átmeneti költségvetési gazdálkodás szabályairól szóló rendeletet a
testület elfogadta.
A 2013. évi költségvetési rendelet módosítását is megtárgyalták. E szerint az év
elején elrendelt zárolás utolsó 5,5%-os
részletét is feloldotta a testület. Erre azért
volt lehetőség, mert a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton mintegy 37 millió Ft a működőképesség megőrzését segítő támogatásban részesült az önkormányzat.
A szociális rendelet módosítását szintén megvitatták és elfogadták a képviselők. 2014. január 1-jétől a korábbi ellátási
formák helyére egy új ellátás az ún. önkormányzati segély lép. Ez Nádudvar esetében azt jelenti, hogy megszűnik az átmeneti segély és annak helyére lép az
önkormányzati segély.
Napirenden volt a környezet és természetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása is, amit a testület támogatott. A módosítással a környezetvédelmi
alap forrásai közül a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásainak megfelelően kikerül a rekultivációs díj.
Következőként a közterület használatról szóló rendelet módosítását vitatta meg
s támogatta a testület. A módosításra a
filmforgatási célú közterület használat
szabályainak pontosítása érdekében került
sor.
A hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény szabályozásának megfelelő hulladékgazdálkodási rendeletet alkotott meg a testület, s egyidejűleg a korábbi rendeletét hatályon kívül helyezte.
Nyolcadik napirendi pontként a testület módosította a nádudvari temetőről és a
temetkezések rendjéről szóló rendeletét.
A rendelet módosítására a szociális temetés hatálybalépésének egy évvel történő
elhalasztása miatt került sor. Jelenlegi ismereteink szerint ez a temetkezési forma
2015. január 1-jén léphet hatályba.
Különfélék között elsőként az önkormányzati tulajdonú helyiségek 2014. évi
bérleti díjairól szóló előterjesztést vitatta
meg a testület. A díjak az infláció mértékével megegyezően alacsony, 3%-os mértékben kerültek emelésre a döntés szerint.
Másodikként a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft.
2013. évi támogatásának összegét emelte
meg a testület közutak fenntartására, településfejlesztési, menedzseri feladatokra,
belvíz szivattyú állomás felújítására öszszesen közel 8 millió Ft-tal.
A Püspökladányi Tűzoltóság eszközbeszerzésre irányuló kérelmét 160 000 Fttal támogatta az önkormányzat.
Negyedikként az önkormányzat likvidhitelének meghosszabbítását támogatták a
képviselők.
Ezt követően támogatták az önkormányzat éven túli hitelének meghosszabbítását is a képviselők.
Hatodikként elfogadta a testület a
2014. évi belső ellenőrzési tervet valamint
a képviselő-testület 2014. évi munkatervét is.
A Nádudvari Polgármesteri Hivatal tetőterének beépítésére, lift beszerelésére, a
Hivatal udvarának rendezésére kiírt közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevőt kiválasztotta a képviselő-testület és
felhatalmazta Beke Imre polgármestert a
szerződés aláírására a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft.vel.
Dr. Sós Csaba

2014. január

Pistike 2014 első babája
Elsőként született 2014-ben nádudvariként Tarcsi István. A kisfiú január 2-án
21 óra 10 perckor látta meg a napvilágot
Debrecenben. 4050 grammos születési
súllyal és 56 cm-es hosszúsággal örvendeztette meg az Esze Tamás utcán lakó
szüleit. Édesapja, Tarcsi István csomagoló
az Agroferm alvállalkozójánál, édesanyja,
Garai Krisztina munkanélküli.
Van két karácsonyi babánk is: december 25-én Farkas Alexandra, 26-án pedig
Kerékgyártó Bence született. 2013-ban 71
újszülött „érkezett” Nádudvarra.
Mindannyiuknak jó egészséget és
hosszú életet kíván a szerkesztőség.

Az összefogás eredménye
(Folytatás az 1. oldalról)
pillanatban. Mindnyájan ma a holnapot éljük, holnap a holnaputánt. Sorsunkat a jövőbe vetjük: azt hisszük holnap érünk el
oda, ahol aztán már igazán el lehet kezdeni élni”.
Köszöntsük tehát a jövőbe vetett hitünkkel az új esztendőt!

Remélem és kívánom: legyen lehetőségünk az új esztendőben is valóra váltani
terveinket. Legyen hozzá erőnk, egészségünk és kitartásunk. Legyen egymást tisztelő és segítő megértésünk és bölcsességünk. Legyenek társaink, akik egy mosolyt, hitet és erőt adnak mindehhez.
Ehhez kívánok mindenkinek eredményekben gazdag boldog új évet!

Szabvány vizünk lesz 2015-re
(Folytatás az 1. oldalról)
amely lehetővé teszi az ivóvíz távvezetéken való eljuttatását – ez településünket
nem érinti. Határérték feletti vízkémiai paraméterek esetén a megfelelő vízminőség
biztosításához szükséges vízkezelési technológiát minden település számára biztosítja
a projekt.
A projekt általánosságban tehát a meglévő műtárgyak felújítását: vízműépületek, gépházak, víznyerő kutak, víztornyok
rekonstrukcióját, illetve egyes települések
esetében teljesen új vízműépület létrehozását, új víznyerő kutak fúrását, a víztisz-

títási technológia cseréjét, hálózati rekonstrukciót, a vízellátó hálózat végvezetékeinek azaz pangóvizes szakaszok megszüntetését tartalmazza.
Konkrétan Nádudvaron két darab kút
felújítása mellett ammónium, vas, mangán és arzénmentesítő tisztítás technológia és irányítás technika létesül.
Továbbá mindegyik településen a meglévő hálózaton rekonstrukciós-, mosató
csomópontok és tolózárak beépítése, valamint hálózatmosatási munkák kerülnek
elvégzésre.
A megvalósulás várható ideje: 2015.
március 1.

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

Pro Urbe Emlékérem évente legfeljebb
kettő adományozható.
Az elismerések odaítélését és átadását
megelőző eljárás lefolytatására a képviselő-testület előkészítő bizottságot jelöl ki,
amelynek tagjait – a város köztiszteletben
álló polgárai, különböző intézmények,
egyesületek, érdekközösségek, stb. képviselői közül – név szerint kéri fel javaslattételre.
Az előkészítő bizottság a javaslatát a
közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki.
Ezúton kérjük a város lakóit, segítsék a
bizottság és a képviselő-testület munkáját
azzal, hogy a március 15-i nemzeti ünnepen átadásra kerülő 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, 2014. február 14-én 12 óráig.
A Kövy Sándor díj a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott
kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerését szolgálja. Odaítéléséről a jelöltek
szakmaterületét érintő testületek szakmai
közvéleményének figyelembevételével
dönt az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi valamint az Oktatási-, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság.
Kérjük, hogy minden jelölt esetében röviden indokolni szíveskedjenek, miért
méltó a város általi kitüntetésre.
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Advent: telitalálat volt az Alma!
A címbéli állítás most nem Tell Vilmos történetére utal, hanem arra az
„élménycsomagra”, amellyel 2013
adventjén Nádudvar Város Önkormányzata és az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár
ajándékozta meg településünk óvodásait, kisiskolásait.
Mindkét korosztályban érintett szülőként is köszönöm a gyermekeink számára nyújtott felejthetetlen élményt. S
ezzel nem voltam egyedül, hiszen Nádudvar város hivatalos Facebook oldalán, az egyik szülő is hasonlóan véleke-

dik: „Nagyon szépen köszönjük gyermekeink nevében ezt a csodálatos és élmény-teli lehetőséget! Még most is a
hatása alatt vannak. :-)”
Magyarország egyik legnépszerűbb,
gyermekeknek játszó zenekaraként az
Alma együttes délelőtt és délután is fergeteges hangulatú koncertet adott. Már
az ovisok is hangosan követelték a kezdést, majd felállva tomboltak a jól ismert nóták felcsendülésekor. Ebéd után
a sulisok pedig szinte Tankcsapdás hangulatban tomboltak a színpad előtt.
Gyermekeim még karácsonykor is előadtak egy-egy koncertrészletet, annyira

hatottak rájuk a majd két héttel korábban látottak, hallottak.
Az adventi városi programok most is
széles választékot kínáltak a kicsiknek, s
nagyobbaknak egyaránt. Ezekről szóló
képes visszatekintőket ezen az oldalon
láthatják. A különbséget talán abban lehetett észrevenni, hogy az egyes programok több érdeklődőt vonzottak, mint korábban. Kenyérlángos se fogyott még
ennyi az ünnepi forgatagban. Lehet, hogy
elindult valami a nádudvari kulturális,
közösségi létben? Az évzáró rendezvény,
a batyus szilveszter mindenesetre telt
házzal zajlott…
Marján László

Két este, december 5-én és 6-án is
mesélt a gyerekeknek
Mikulás bácsi
a művelődési házban. Az ünnepi
dalokat éneklő gyerkőcöket
szaloncukorral jutalmazta

A kisikolások is nagyon élvezték az Alma együttes koncertjét
A Tehetségek Karácsonyi Gálájának első fellépői a mazsorettesek voltak, őket a Kövy Sándor Általános Iskola kórusa követte, majd Teremi
Henrietta és Szathmári Panna fuvolán
és szintetizátoron játszottak el egy-egy
számot. Az iskola tánctagozatának
minden tanulója bemutatkozott a színpadon többek között country, modern
tánc, hip-hop kategóriában is. Jakab Tamás együttese feldolgozásokkal szórakoztatta a közönséget, majd a programot Szilágyi Zita szólóéneke folytatta. Nem hiányozhatott az Edit Fitness aerobic csoportjainak előadása
sem, végül pedig az Őszirózsa Nyugdíjasklub nádudvari páros táncával zárult
a gála.

Tőzsér Jánosné mazsorett oktató vesz át
ajándékot Beke Imre polgármestertől

Mézeskalács készítő játszóházban próbálhatták ki kézügyességüket a gyerekek
Katonáné Kalmár Terézia mézeskalács készítő népi iparművész vezetésével

Rajzpályázat.
Karácsonyi és
adventi témákat
álmodtak papírra
a nádudvari gyerekek,
arra a rajzpályázatra,
amelynek december
6-i megnyitóján
Tóthné Budaházi Judit
az Ady Endre
Művelődési Központ
és Városi Könyvtár
igazgatója gratulált
és adott át jutalmakat
a legügyesebb
alkotóknak

Megszokottan színvonalas és humoros Betlehemes karácsonyi köszöntőjükkel
járták a város intézményeit a Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola diákjai
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KÉK HÍREK
Nádudvaron november 26. és december 31. közötti időszakban 12
bűncselekmény, egy ittas vezetés, egy
cserbenhagyás, egy közúti baleset
okozása, egy kábítószer birtoklása,
egy súlyos testi sértés kísérlete, négy
lopás, kettő betöréses lopás és egy
jármű önkényes elvételének kísérlete
jutott a rendőrség tudomására, melyek az alábbiak voltak.
November 11-én 21.45 és november
12-én 15.10 óra közötti időben ismeretlen személy a Fő utcáról eltulajdonított
egy ott elhelyezett homoktároló ládát.
Az ügyben lopás elkövetése miatt büntetőeljárás indult.
November 11. és november 26. közötti időben ismeretlen személy a Kossuth utcai Napfény, valamint a Fő utcai
Vadvirág Óvodákból eltulajdonított
egy-egy videokamerát. Az ügyben lopás elkövetése miatt büntetőeljárás indult.
December 2-án 13.25 óra körüli időben egy nádudvari nő a kerékpárján fent
ülve közlekedett a Baksay Dániel utcán
a Mátyás király utca irányából a Kossuth utca irányába. Amikor a Baksay
utca és a Kossuth utca kereszteződéséhez érkezett, arra lett figyelmes, hogy
neki bal oldalról a Kossuth utcán közlekedik egy ismeretlen frsz-ú piros
színű személygépkocsi, amely az „Állj!
Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla vonalában megállt, majd úgy
kezdte meg az áthaladást, hogy neki
nem biztosított elsőbbséget és behaladt
a kereszteződésbe. Ekkor a kerékpáros
nő az ijedség miatt a kerékpárral elesett,
a személygépkocsi pedig a kerékpár
első kerekén áthaladt. A baleset bekövetkezése után a személygépkocsi vezetője nem győződött meg arról, hogy a
kerékpáros nő megsérült-e, hanem
megállás nélkül eltávozott a helyszínről. Az ügyben cserbenhagyás elkövetése miatt büntetőeljárás indult.
December 9-én 17.15 óra körüli időben egy nádudvari lakos az általa vezetett személygépkocsival a Mátyás király
utcáról úgy kanyarodott a Baksay utcára, hogy figyelmetlensége miatt nem
észlelte, hogy a Baksay utcában a menetiránya szerinti jobb oldalon, az úttest
szélén egy gyalogos közlekedik, akit
járművével elütött. A baleset következtében a szintén nádudvari gyalogos súlyos sérüléseket szenvedett. A járművezetővel szemben közúti baleset gondatlan okozása miatt büntetőeljárás indult.
December 11-én 17.50 óra körüli
időben ismeretlen személy a Fő utca
egyik lakóházának udvarából eltulajdonított két darab nagyméretű, kerek formájú vashulladékot. Az ügyben lopás
miatt büntetőeljárás indult.
December 13-án egy nádudvari lakos
kábítószert fogyasztott, illetve adott két
szintén nádudvari lakosnak, akik azt
szintén elfogyasztották és attól olyan állapotba kerültek, hogy orvosi ellátásra
szorultak. Az ügyben kábítószer birtoklása miatt büntetőeljárás indult.
December 18-án 20 óra 30 perckor
egy nádudvari lakos a Kossuth Lajos utcán az általa vezetett személygépkocsival úgy vett részt a közúti forgalomban,

hogy a vezetés megkezdése előtt szeszesitalt fogyasztott. A járművezetővel
szemben ittas vezetés miatt büntetőeljárás indult.
December 19-én 18.55 óra körüli
időben egy nádudvari férfi a Kabai úton
ittas állapotban beült egy szintén nádudvari lakos személygépkocsijának vezető ülésére és nem akart onnan felszólításra kiszállni, majd az időközben
odaérkező polgárőrt meglátva a gépkocsiból kiszállt, és eközben a gépjármű
tulajdonosát meglökte. Az ügyben
jármű önkényes elvételének kísérlete
miatt büntetőeljárás indult.
December 20-án 18.00 óra és december 21-én 08.00 óra közötti időben
ismeretlen személy a Nyerges utca
egyik lakóházának melléképületébe a
lakatot lefeszítve bement, majd onnan
tűzifát és léceket tulajdonított el. Az
ügyben betöréses lopás elkövetése miatt büntetőeljárás indult.
December 22-én 19.00 óra és december 23-án 08.00 óra közötti időben
ismeretlen személy az Alkotmány utca
egyik lakóházának drótkerítését megrongálta, majd az udvarról kettő darab
faoszlopot tulajdonított el. Az ügyben
lopás elkövetése miatt büntetőeljárás
indult.
December 27-én 19.00 óra és december 28-án 10.25 óra közötti időben
ismeretlen személy a Szabadság utca
egyik lakóházának melléképületébe az
ablakot betörve bement, majd onnan tűzifát tulajdonított el, valamint a szomszédos lakóház melléképületéből szintén tűzifát tulajdonított el. Az ügyben
betöréses lopás elkövetése miatt büntetőeljárás indult.
December 31-én 23.16 óra körüli
időben két ismeretlen személy a Puskin
és az Esze Tamás utcák kereszteződésében bántalmazott egy nádudvari férfit, aki a bántalmazás következtében
könnyű sérüléseket szenvedett. Az
ügyben súlyos testi sértés kísérlete 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, az
ismeretlen járművet vagy részükre
megvételre kínálták az eltulajdonított
tárgyakat, értesítsék a rendőrséget vagy
a város körzeti megbízottjait, avagy
polgárőreit az alábbi telefonszámokon.
A bejelentő adatait zártan kezeljük!
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.
Minden kedves nádudvari lakosnak
sikeres és biztonságos új esztendőt kívánok!
Dr. Gali Sándor r. alezredes
kapitányságvezető

Alig, hogy birtokba vehette városunk lakossága az Emőd
tavi sétáló hidat, a vandálok már törtek-zúztak rajta:
a híd pereméül szolgáló deszkákat feszegették, tördelték le,
amelyeket körülötte, s a vízbe eldobáltak.
Az elkövetők szégyelljék magukat!

Papp Attila, RTL Klub, Nádudvar
Ugye ismerős szöveghasználat?
A legnagyobb kereskedelmi televíziós
csatorna híradójában ekképpen szoktak elköszönni a helyszíni tudósítók.
December 31-én egy nádudvari fiatalembert láthattunk az RTL Klub Híradójában, Erős Antónia oldalán. Hogy miért és
hogyan került oda, arról maga Papp Attila
beszélt lapunknak.
– Volt az RTL Klubon egy felhívás, miszerint lehet jelentkezni szilveszteri műsorvezetőnek. Megtetszett a dolog és elküldtem egy bemutatkozó levelet. Majd
néhány nap múlva telefonáltak, hogy tetszett a levelem, ezért egy próbafelvételre
kellene elmennem. Ez egy szombati nap
volt. Annyiból állt, hogy a stúdióban fel
kellett olvasni néhány hírt. Azon a napon

még körbevezettek
minket, betekintést
nyerhettünk, hogy
milyen élet folyik a
kulisszák mögött.
– Másnap reggel
csörgött a telefonom – folytatta beszámolóját Attila. –
Az RTL-től hívtak,
hogy engem választottak műsorvezető
társnak. Nagy élmény volt számomra és
örülök, hogy sok embernek okoztam örömet ,,szereplésemmel"!
– Hogy miért jelentkeztem? Szeretném magam minél több területen kipróbálni, és ezáltal jobban megismerni magam – fedte fel motivációját a nádudvari
fiatalember.

N Á D U D VA R I E M L É K E K
Folytatjuk Pécsi Samu visszaemlékezéseinek közlését. Ezúttal és a következő alkalommal is a lovakhoz való viszonyáról olvashatunk.
A lovak és én (1)
Paczolay Győzővel sem voltak kevésbé
izgalmasak a kirándulások. Vele kétkerekű lovas taligán mentünk a tanyákra.
Abban az időben Nádudvaron a határban
a lovak vontatta közlekedési eszközök
voltak az uralkodók. Benn a faluban a tsziroda közelében volt egy lóistálló, a beosztott agronómusok és az állatorvosok
taligával járták a tanyákat, a nagyembereknek kocsis és homokfutó járt. Nekünk,
állatorvosoknak, egy lovunk és taligánk
volt, de ha ketten akartunk egy időben
menni a kocsisok befogtak egy másik lovat. Sokszor azzal az indokkal is másik lovat adtak, hogy az már régen nem mozgott.
De míg a kocsisok befogtak nekem egy
lovat addig el kellett jutnom. Mielőtt Nádudvarra kerültem taligán sem ültem, lovat
sem hajtottam soha. Az első napokban ezt
a tudományt el kellett sajátítanom. Győző
hamar a kezembe adta a gyeplőt meg az
ostort, és úgy tett mintha ő nem is ugyanazon a taligán ülne. Egy két nap után merészen hajtottam, míg épített úton mentünk. A kövön könnyen szaladt a taliga, de
a földútra érve igen oda kellett figyelni,
mert egy-egy kátyúban hatalmasat döccent a jármű. Néha rajta maradni is nagy
teljesítmény volt.
A felboruláshoz közel egyetlen alkalommal kerültem, pedig akkor már tudtam
lovat hajtani. Ez úgy esett, hogy Erika, a
nővérem nyolcéves lánya, nálunk nyaralt
és elvittem magammal a Nagylóréi legelőre. A taliga elé egy keményszájú, félős
ló volt fogva. Nem messze a kövesúttól
egy traktor közeledett felénk. Félre álltam
a sárrázón és vártam, hogy traktor elmen-

jen mellettünk. A ló idegesen topogott,
megkísérelt két lábra állni. Rövidszárra
fogva is alig bírtam tartani. Amikor a traktor mellénk ért Erika úgy gondolta mostmár meg kell büntetnie a renitenskedő lovat, kikapta a kezemből az ostort és
nagyot ütött a lóra. A ló két lábra állt,
majd nagyot szökkenve vágtatásba kezdett. Időbe telt, míg megfogtam. Ma sem
tudom hogyan maradtunk a taligán mind
a ketten.
Végül egészen megbarátkoztam a lovakkal, de odáig sohasem merészkedtem,
hogy egynek is a hátára kapaszkodjak.
Egész életemben szem előtt tartottam,
hogy a ló veszélyes állat, mert elől harap,
hátul rúg, középen meg ráz.
A lovakkal hamarosan nem sok bajom
volt, amikor a hozzájuk fűződő viszonyom kialakult. Ez a viszony meglehetősen ambivalens volt. Ha finoman akarom
definiálni, akkor azt mondanám, kissé tartózkodó csodálat, ha durván, akkor azt,
hogy meglehetősen féltem tőlük, de sohasem annyira, hogy a köröttük végzendő
teendőimet ne lássam el. (Valószínű ez a
kisfiúkori csakazértse félek – bennem
máig megmaradt – magatartásforma megnyilvánulása volt.) Sokszor csak annyit
jelentett ez a félelem, hogy a lovakon végzett legcsekélyebb beavatkozások közben
is kivert a veríték és pillanatok alatt nagyon elfáradtam. A munka közben állandóan rászóltam a segítőimre, tartsák keményen az állatot, mert én félek a lovaktól. Emlékszem, hogy a ’90-es évek elején a Szilvásváradi ménesben vemhes
kanca vér gyűjtése közben milyen jókat
derültek a csikósok, hogy azt állítom, félek a lovaktól. A látszólag magabiztos viselkedésem alapján az emberek nem hitték, hogy félek. De rajtam kívül a lovak is
tudták, hogy igazat beszélek. A „félelmem
feromonjait” sohasem tudtam előttük letagadni.
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Karácsonyi ráhangolódás

A Mikulás csak jó gyereket talált, virgácsot nem is hozott

Az advent várakozást jelent. Nem egyszerű a feladatokkal sűrített hétköznapokon egy kicsit előre gondolni, ráhangolódni a karácsonyra. Idén az időjárás sem
volt cinkosunk. Az általános iskolában is
megragadtak minden lehetőséget, hogy az
ott tanulók és tanítók is érezzék az ünnep
közeledését. A hatalmas adventi koszorún
énekszó mellett gyúltak ki a fények hétfőn reggelenként. Az épület karácsonyi
díszbe öltözött.

A gyerekek évek óta saját készítésű
díszeiket, ajándékaikat viszik a karácsonyi vásárra, melynek idén is nagy sikere
volt. Karácsonyi kézműves foglalkozáson,
teadélutánon, hangversenyen vehettek
részt az érdeklődők. A szakiskolások betlehemes játéka is nagy sikert aratott, de
kétség kívül a negyedik évfolyam ünnepi
műsora varázsolta el legjobban az ünnepre
készülőket.
V. I.

Mikulás Ficánkáéknál
Jókedvű gyermekzsivaj töltötte be december 14-én a Kövy Sándor Általános Iskola ebédlőjét, ahol a ,,Mindent a családért" Nádudvari Nagycsaládosok Egyesülete, valamint a Nádudvari Ficánka Kiemelkedően Közhasznú Egyesület és Ficánka Családi Napközi gyermekei vallottak színt a Mikulás előtt: megérdemlik-e a
puttonyból előkerülő csomagot. Ennek kikérdezésében Beke Imre polgármester is
segédkezett, aki Vincze András jegyzővel
egyetemben tiszteletét tette az ünnepségen.

Többségük megígérte, hogy jól fog viselkedni jövőre (is), de néhányan konkrétabb célokat is bevállaltak, így érthető,
hogy a fehérszakállú boldogan és üres
zsákkal köszönt el a gyerekektől, átadva
a terepet további vendégeknek. Következett az általános iskola énekkara Szűcs
Henriett tanárnő vezetésével, majd a Kéknefelejcs citerazenekar tagjai játszottak
vidám nótákat. A nap folyamán kézműves foglalkozásokon is részt vehettek a
gyerekek.

Az általános iskola énekkara is emelte az ünnep fényét

Meghajlás előtt - a negyedikesek műsora

Az iskolai vásár most is népszerű volt

Az egészséges táplálkozás
témakörében tartott előadást
dr. Sipos Tímea
gyermekorvos december 13-án,
a művelődési házban.
A Nádudvari Fiatalok
az Ifjúságért, Fejlődésért
Egyesület szervezésében zajló
rendezvényen az érdeklődők most is
kaptak ajándékot egészséges
élelmiszerek formájában.

Szebb karácsony 178 gyereknek
A karácsonyi hangverseny egy pillanata

Sok gyerkőcnek szereztek örömet
Igen sikeres volt az Angyalkert
Gyermekház és Családi napközi által
szervezett harmadik nádudvari Karácsonyi cipősdoboz akció. A Szociális
Szolgáltató Központ által az Ady Endre
Művelődési Központban megrendezett
ünnepi műsor keretén belül 178 gyermekhez tudtak ajándékot eljuttatni, s
ezáltal szebbé tenni a rászoruló családok karácsonyát!
– Külön köszönjük a Kövy Sándor Általános Iskola, valamint a Szociális Szolgáltató Központ munkatársainak áldozatos munkáját, segítségét! Gyűjtőpont-

jainkba az utolsó pillanatokig érkeztek a
felajánlások, így az el nem csomagolt ruhanemű és játék a későbbiekben kerül eljuttatásra az érintettekhez – írták Facebook oldalukra a szervezők: Tóth Ilona
Márta és Váradi Nikolett.
Minden évben kapnak szívhez szóló
üzenetekkel, kedves szavakkal ellátott
csomagokat. Hagyományaikhoz híven elismerő oklevélben részesítették a legkedvesebb cipősdoboz elkészítőjét, Szabó Tamás Sándort és osztályközösségét, az 5.d
osztályt. A legkreatívabb cipősdoboz elkészítője: Nagy Jennifer lett.

Az óvoda- és városvezetőknek énekeltek ünnepi dalokat
a Napfény Óvoda és Bölcsőde növendékei karácsonyi ünnepélyükön
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Még decemberben is horgásznak
December a tél első hónapja, a hőmérő higanyszála egyre gyakrabban
kúszik nulla fok alá a levegőben és a
vízben is.

A korábbi csapat: Nagy Lili, Szathmári Délia, Ugrai Sándor, Szombati Enikő
(Fotó: Apagyiné Kocsis Éva)

A babamasszázs jótékony hatásai
A babamasszázs egy több ezer éves
múltra visszatekintő, a világ számos
országában meglévő hagyományokra
épülő szeretetteljes érintés. A babamasszázs hatásai közül a legfontosabb
a szülő és gyermeke közötti kötődés
megerősödése és elmélyülése.
Emellett nagyon hasznosak a babamasszázs élettani hatásai: segíti az anyatejes táplálást, enyhíti, illetve megszünteti
a hasfájást, megkönnyíti és nyugodtabb
alvást biztosít és kiegyensúlyozottabbá
teszi a baba szervezetének működését (pl.:
keringés, légzés, emésztés, idegrendszer)
elősegíti a vázizomzat és az érzékszervek
fejlődését, átsegít a fogzási nehézségeken,
növeli a baba ellenálló képességét.
2013 októberében nekem és még három kismama társamnak lehetőségünk
nyílt egy babamasszázs tanfolyamon való
részvételre Egriné Nagy Edit védőnő vezetésével, aki nemzetközi okleveles csecsemőmasszázs-oktató. Nyugodt, harmonikus, családias légkörben töltöttük babáinkkal ezt a néhány alkalmat, melynek
Edit biztosította a helyet.
A védőnő segítségével lépésenként sajátíthattuk el gyermekeink szakszerű
masszírozását, melyet írásos formában is
megkaptunk, hogy a továbbiakban azt otthon is elvégezhessük. A masszázs során külön testrészenként haladtunk, így a

lábak, karok, kezek, has, mellkas, hát, illetve mozgáskoordinációs gyakorlatok,
melyeket a babák kacagva, visongva élveztek. Zárásképpen pedig egy ringató
zenét hallgattunk, ahol kisbabáinkat ölbe
véve adtuk át magunkat a szeretetteljes érzésnek.
Alkalmanként másfél órát töltöttünk
együtt. Így a masszázs mellett lehetőségünk nyílt a tapasztalatcserére, esetleges
problémák megbeszélésére, mindemellett
az anyukák remek kikapcsolódását is
szolgálta. A tanfolyam végeztével elismerő oklevelet is kaptunk a részvételért.
Ezúton szeretném megköszönni magam és kismama társaim nevében is Edit
segítségét, aki megtanított bennünket a
masszázs lépéseire, hogy ezzel is többet
tudjunk nyújtani babáinknak.
Minden kismamának tisztelettel ajánlom, ezt a szeretetteljes és egyben élménydús foglalkozást, ahol baba-mama együtt
jól érezheti magát és mindenki figyelmébe
ajánlom a következő idézetet:
,,Ha kisbabád vagyok, érints meg.
Szükségem van az érintésedre, úgy,
ahogyan talán sosem képzeled.
Ne csak mosdass, pelenkázz és etess,
ringass el.
Puszild meg az arcomat és simogass.
Nyugtató, lágy érintésed biztonságot és
szeretet ad."
Nyikosné Kovács Regina

Az őszi kvartett: legalul Nagy Zalán, balra Fejes Viktória, felül Czina Rebeka,
jobbra Nyikos Bálint (Fotó: Nagy-Szkupi Viktória)

Fakanál: februári folytatás
Fakanál Staféta rovatunk februárban folytatódik, amelyben terveink
szerint, olvasói kérésre, hónapról

hónapra bemutatjuk a legutóbbi városnapi főzőverseny receptjeit és
azok elkészítőit.

Ebben a megcsendesedett téli időben jön
el a pergető (plasztik csalis) horgászok
ideje. A vizek hőmérséklete 3-4 fok alá
csökken, de még nem éri el a fagypontot.
Ezzel a módszerrel horgászni csak addig lehet, amíg a vizek nem fagynak be. A lehűlő,
hideg vízben a nemes halak már elvermelnek és a ragadozó halak terített asztalának
kínálata megfogyatkozik. Pergető horgászni
igaz, hogy egész évben lehet, de ez az időszak a legizgalmasabb erre, süllőzésre és
csukázásra itt a Hortobágy folyóban is.
A horgászok – a vadászokhoz hasonlóan – nem látják a zsákmányukat. A küzdelem nem a hal megakasztásával fejeződik be, hanem éppen akkor kezdődik el.
Hosszú percekig, esetleg órákig tartó szívdobogtató, fárasztó küzdelem ez, és a hal
kiemelésével lesz sikeres a befejezése. Ez
az élmény teszi izgalmassá és abbahagyhatatlanná a pergető horgászatot!
Sajnos manapság az eredményes horgászat valószínűsége jóval kisebb, ezért is
jóleső érzés halat fogni, ezért van az,
hogy néha „nagyobbnak” tűnik a hal, mint
amennyit a mérleg és a centi mutat!
Szivárvány pergető verseny volt december 8-án, a Hortobágy folyón, melyet
Nagy László a Szivárvány horgászbolt tulajdonosa, vérbeli pergető horgász szervezett már ötödik alkalommal. A versenyre 21 lelkes horgász nevezett be. Az
eredmény jónak mondható. Ebben a horgászmódban nem az összsúly, hanem az
összhossz alapján rangsorolnak a bírák.
Az I. helyen a püspökladányi Hajdu Péter

(6 db hal, 241 cm) végzett megelőzve két
nádudvarit, a második Ó Nagy Sándort
(4 db hal, 136 cm), illetve a harmadik Erdős Lászlót (3 db hal, 91cm).
December 15-én a Vadvíz 2009 Sporthorgász Egyesület szervezett a Hortobágy
folyón pergető versenyt, melynek díjazottjai: I. helyezett: Ludman Tamás 2db
hal, 98,5 cm, II. helyezett: Acsádi János
2db hal, 88,5 cm, III. helyezett: Szűcs
Imre 2 db hal, 67,5 cm.
A legnagyobb halat id. Nagy István (56
cm-es csuka), a legtöbb halat pedig Ugrai
Csaba (2 db süllő) fogta – nyereményhalmozás nincs a versenyen, ezért kapta ő a
díjat.
N. E.

Szilveszteri nagyfogás! Minden horgász
nagy álma, hogy egyszer kifogja élete
nagy halát. Tóth István december 31-én,
félórai küzdelem után kifogta
a szilveszteri halkocsonyának valót,
egy 23 kg-os és 147 cm-es harcsát
a Hortobágy folyóból

KEDVENC KÖNYVEM
Az újév első könyvajánlója Gonda
Sándorné Erzsike.
Amikor felkértem, hogy kínáljon egy
könyvet a nádudvari olvasók részére, nem
szabadkozott, de egy kis „felkészülési” időt
kért, jól meg akart felelni a kihívásnak.
Nagyon sokan ismerik és szeretik Nádudvaron, tisztelik végtelen egyszerűsége,
kedvessége és segítőkészsége miatt. Az
emberekkel nagyszerűen kommunikál, legyen az óvodás vagy idős ember, „ért az
emberek nyelvén”, a foglalkozásában ez
nagyon fontos erény. Művelt, tájékozott és
sokoldalú ember.
Amikor már kevesebb a ház körüli teendő, no meg a korai besötétedés miatt is
egyre több időt töltünk bent a házban, igazán akkor tud olvasni.
Ha rövidebb idő áll rendelkezésére, akkor többnyire a Füveskönyveket (ma már
nemcsak Márainak van, és ezek egy-egy
író vagy költő műveinek az eszenciáját
tartalmazzák) vagy Arany János verseskötetét lapozgatja. Próbára teszi magát,
hogy tud-e még valamit azokból, amit
sok-sok évvel ezelőtt kívülről kellett fújni.
Az utóbbi időben nagy érdeklődéssel
fordult a magyarság történelmével és hagyományaival foglalkozó művek felé. Két
kedvencét ajánlja.
Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet. Kevés írót ért és ér még mai napig is annyi alaptalan támadás, agyonhallgatás, mint Wass Albertet. Az
emigrációban is el kellett tűrnie a gyalázkodást, mellőzöttséget, a hazudozást. Távol hazájától megalázó módon megtagadták tőle a magyar állampolgárságot.
Erzsike számára egyébként érthetetlen,
hogy sok esetben miért él még a ’89 előtt
elfogadott minősítés vele kapcsolatban is.
Ne ítélkezzünk addig felette, míg el nem

olvastuk a műveit. A tettei és viselkedése
alapján kell megítélni, hogy jó vagy rossz
ember valaki, s nem aszerint, hogy magyar vagy más nemzet tagja – vallja.
A szerző, olyan szépen tud írni a tájról,
a benne élő emberekről, hogy szinte letehetetlen a könyv. Ennek a műnek szomorú
aktualitása, hogy 2014-ben 100. évfordulója lesz az első világháború kitörésének.
Szomorú eseménye ez a világnak, sok emberéletet és anyagi kárt követelt. Ám a
magyarok szempontjából még a békekötésnek is rettenetes következményei lettek. Az író emiatt érzett fájdalmának állít
emléket ebben a művében.
„Azok a hegyek az enyimek. Mint
ahogy, én is hozzájok tartozom attól a
perctől kezdve, hogy megszülettem a lábok alatt, abban a kis házban, s ők benéztek hozzám az ablakon. Nem telekkönyv
szerint voltak az enyimek, az igaz. De az
enyimek voltak Isten rendelése szerint,
azáltal, hogy születtem, s ott lettem emberré. Adjátok vissza a hegyeimet.”
Fehér Béla: Kossuthkifli. Egyszerre
hiteles történelmi regény és frenetikus Jókai paródia. Nyelvezete lenyűgöző, humora utánozhatatlan. Mestermű, fordulatos, valóság és a meseszerű történetek
váltakoznak a könyv lapjain. Az olvasó olvasás közben eltűnődhet a máig aktuális
sorskérdéseken.
A műből Rudolf Péter rendezésében
tévésorozat készült, melynek 2013. október 21-én fejeződött be a forgatása.
A regény 1849 tavaszán játszódik, a
Pozsony és Debrecen közötti úton. A mű
szereplői egy postakocsi és egy halottszállító utasai. Láthatunk benne szerelmet,
háborút, szabadságot, bűnt, hűséget, ármányt, nagyságot és bukást. A XIX. század gasztronómiai tárházát kínálja a mű.
N. E.
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Hajtós, látványos derbik
Sok a jó csapat a téli teremlabdarúgó bajnokságban

Küzdelmes pillanat a 3. forduló nyitómérkőzéséről (Football Factor–Joker 4–5)
Ahogy véget ért a nagypályás szezon
máris az általános iskola tornacsarnokában feszült egymásnak hétvégenként a
nádudvari téli teremlabdarúgó bajnokság
2013-2014-es szezonjában a 14 nevezett
együttes.
Most az első hat forduló eredményeit
ismertetjük.
Eredmények:
1. forduló: Football Factor–Zrínyi FC
5–1, Junior–Baromfiudvar 2002 Kft. 4–2,
Újoncok–Joker 0–11, Fittek–N.S.H.E.
1–1, Nosztalgia étterem–Püspökladányi
C. Klub 2–2, Varga Színesfém Kft.–Joy
Cafe 2–5, Flabelos–Urak 2–4.
2. forduló: Joy Cafe–Fittek 2–1,
N.S.H.E.–Újoncok 7–1, Baromfiudvar
2002 Kft.–Football Factor 2–4, Zrínyi FC
–Flabelos 2–4, Urak–Püspökladányi C.
Klub 3–4, Nosztalgia étterem–Varga Színesfém Kft. 4–2, Joker–Junior 7–6.
3. forduló: Football Factor–Joker 4–5,

Flabelos–Baromfiudvar 2002 Kft. 8–2,
Püspökladányi C. Klub–Zrínyi FC 6–3,
Junior–N.S.H.E. 2–4, Újoncok–Joy Cafe
1–15, Fittek–Varga Színesfém Kft. 1–2,
Nosztalgia étterem–Urak 3–2.
4. forduló: Varga Színesfém Kft.–
Újoncok 5–2, Joy Cafe–Junior 9–3,
N.S.H.E.–Football Factor 2-5, Joker–Flabelos 9–3, Baromfiudvar 2002 Kft.–Püspökladányi C. Klub 1–6, Zrínyi FC–Urak
1–5, Fittek–Nosztalgia étterem 0–3.
5. forduló: Püspökladányi C. Klub– Joker 1–0, Flabelos–N.S.H.E. 6–4, Nosztalgia étterem–Zrínyi FC 6–2, Urak–Baromfiudvar 2002 Kft. 9–3, Junior–Varga
Színesfém Kft. 4–6, Football Factor–Joy
Cafe 4–3, Újoncok–Fittek 1–5.
6. forduló: Újoncok–Nosztalgia étterem 2–12, Baromfiudvar 2002 Kft.–Zrínyi
FC 1–1, Fittek– Junior 1–2, Joy Cafe–
Flabelos 1–4, Varga Színesfém Kft.–Football Factor 1–1, Joker–Urak 2-2, N.S.H.E.
–Püspökladányi C. Klub 6–2.
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Téli kézis tornákon lányok, fiúk
Megkezdődött az Erima Országos
Gyermekbajnokság mind a két korosztályban kézilabdás lányaink számára.
– A 2001-es korosztállyal Törökszentmiklóson voltunk, ahol három meccsből
hármat nyertünk. Tiszaföldvár és Nyíradony ellen nagyarányú győzelem született,
míg Törökszentmiklóssal egy szorosabb
meccset játszva hattal győztünk – számolt
be a sikerekről a lányok trénere Kiss Dóra.
– A 1999-es korosztállyal itthon játszottunk szintén három meccset. Hajdúböszörmény és Kunhegyes ellen nagyarányú győzelem született, míg Balmazújváros ellen sajnos nem sikerült a bravúr –
tette hozzá az edző.
A karácsony előtti hétvégén is pályára
léptek a lányok.
– Újabb két fordulón vagyunk túl mind
a két társasággal. A nagyobbakkal Berettyóújfaluban voltunk, december 21-én,
ahol két nagy arányú győzelmet sikerült
aratnunk, majd elveszítve az egyik kezdőjátékosunkat sajnos az utolsó meccsen egy
döntetlent sikerült összehoznunk. A kisebbekkel egy nappal később, Gyomaendrődön játszottunk, ahol sikerült felülmúlnunk Debrecen, illetve Gyomaendrőd
együttesét, míg Orosháza csapata ellen
sajnos végig vezetve a végén mégis egygyel kikaptunk. Büszke voltam a lányokra, de fel kell nőniük az ilyen döntő
helyzetekhez és meg kell tanulniuk nyugodtan játszani, jó döntéseket hozni – értékelte az évzárómeccseket Kiss Dóra.

Pályán a srácok is
– Mikulás Kupán voltunk december
14-én, Debrecenben, az Újkerti Nevelési
és Oktatási Központban, a DEAC meghívására – számolt be legutóbbi összecsapásaikról Kiss Zsolt a nádudvari kézilabdás fiúk edzője. A torna két korosztályban
volt megrendezve. Az U12-es csapatunk
korosztályában III. helyezést ért el. A korosztály legjobb kapusa címet Nemes Levente Lajos érdemelte ki.
A rendezvényt egy villámtorna előzte
meg U9 korcsoportban, amit a Debreceni
SC-SI szervezett. Fiaink megütköztek a
2004-es korosztályú debreceni lányokkal,
fiúkkal. Eredmények DSC-SI Lányok–
Nádudvar 16–11, Nádudvar–DSC-SI Fiúk
14–11.
Január első hétvégéjén a fiúknál is tartottak mérkőzéseket az Erima bajnokságban, Orosházán. A 2001/2002-es születésűek szerepélésről így vall Kiss Zsolt.
– Nagyon sajnálom a döntetlent Orosháza ellen. Négy góllal is vezettünk, majd
a végén mi örülhettünk az egy pontnak. A
mérkőzés utolsó pillanatában Rácz Nati
(2003) jobbszélről, jobb kézzel nulla
szögből mentette meg számunkra az egyik
pontot.
Eredményeink: Felföldi SE Újkígyós–
Nádudvari Akarat SK 6–22 (2–10), Orosházi FKSE- NASK 13–13 (3–6), Gyulai
SE–NASK 3-21 (2-11).

Postagalambász évzáró
Mikuláskor tartotta évértékelő ünnepségét a Nádudvari Postagalambsport
Egyesület a Pancsoló kislány Strandvendéglőben.
A szokásosnál és a vártnál kevesebben
gyűltek össze a 2013-as esztendő összegzésére, amelynek egyik okát az egyesület
elnöke Ugrai László a pénztelenségben
látja. A foghíjas létszám ellenére jó hangulatban telt az este, amelyen jutalmazták
az óév sportteljesítményeit. Lovas István
a versenybizottság elnöke ismertette az
eredményeket.
A Hajdú tagszövetséghez tarozó nádudvariak társegyesületeikhez képest is
szép eredményeket értek el a múlt sze-

zonban, ki többször, ki kevesebbszer.
Most álljon itt versenyzőik névsora: Bordán András, Böszörményi Lajos, Hodák
Lajos, Lovas István és Lovas Dávid (Lovas Family), Kiss Gábor és édesanyja
(Fortuna dúc), Kolozsvári Mihály, Nagy
György, Nyikos Viktor, Ugrai László és a
püspökladányi Papp Imre.
A versenyszezon legeredményesebbjének Beke Imre polgármester egy városi
vándorserleget ajánlott fel, az idén a Lovas Family otthonába került a trófea. December 6-a lévén a résztvevő gyerekek
Mikulás csomagokkal is gazdagodtak.
Az összejövetelt izgalmas tombolasorsolás és szakmai beszélgetés zárta.

A Mikulás alkalmából megajándékozták egymást a csapattagok,
amit nagyon élveztek a lányok

Megizzasztották a világbajnokot
A legjobb nyolc között végzett a nádudvari Kiss Évát is a soraiban tudó magyar női kézilabda-válogatott a 2013-as,
szerbiai világbajnokságon decemberben.
A mieink a későbbi világbajnok Brazília elleni, kettős hosszabbítás után marad-

tak alul, ezzel a mieink késztették a legnagyobb erőbedobásra a későbbi világbajnokot.
A jelenleg a Fehérvár KC-t erősítő Éva
az ausztrálok elleni csoportmeccs második félidejében mindössze négy gólt
kapva a lövések 80 százalékát hárította.

Színvonalas Sajt-Kalmár Kupa

Beke Imre polgármester adja át a vándorserleget a Lovas Family képviselőjének,
Lovas Dávidnak, középen Lovas István, bal oldalt Ugrai László

Ugyan 2013-ban nem Nádudvar, hanem Balmazújváros adott otthont a
4. Sajt-Kalmár Kupa kispályás teremlabdarúgó tornának december 6. és 8 között,
ám így is volt nádudvari érdekeltség.
A Joker FC egyetlen nádudvari gárdaként az A csoportban pont nélkül zárva
kiesett. Technikai okokból a torna névadója most nem indított csapatot. Ezután
már csak a sikeres rendezésnek „szurkolhattunk”, hiszen az nádudvari kézben maradt.
– A csoportküzdelmek befejezésével
kialakult a legjobb 16 mezőnye, akik minden idők eddigi legszínvonalasabb vasárnap délutánját produkálták a Sajt-Kalmár
Kupák történetében – foglalta össze a három napot a főszervezők egyike, Kiss
László. Aki azt is megemlítette: azért került Újvárosra a torna, mert azt az információt kapták, hogy a nádudvari csarno-

kot elkezdik felújítani és így nem érezték
biztosnak, hogy a rendelkezésükre tudják
bocsájtani, a tornát pedig már hónapokkal
korábban el kellett kezdeni szervezni.
A jelenleg legmagasabban jegyzett
nádudvari futballistának idén a pályán történtekből azért sem vehette ki a részét,
mert a tornát követően kereszt- és oldalszalag szakadással kellett megműteni.
A súlyos sérülést még december 1-jén a
Balmazújváros színeiben a Siófok ellen
játszott NB II-es találkozón szenvedte el.
Felépülése hosszú hónapokat, körülbelül
fél évet vesz igénybe.
A nívóra nem lehetett panasz, hiszen a
végső győztes Joma Shop a debreceni, év
végi M3 Outlet XIII. Real Team kupán
bronzérmes lett, míg a második Mates
Team megnyerte a cívisvárosi tornát.
A 2012-es nádudvari torna bajnoka, a Viktor Security-Karbon idén bronzérmes lett.
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Karácsonyi
ajándék
Immár 3 éve annak, hogy a civilek kezdeményezésére a Nádudvaron élő rászorult családok
karácsony előtt egy tál meleg étel
és hideg csomag juttatásban részesülnek.
A meleg ételt az önkormányzat
által működtetett konyhák készítették és adagolták ki 2013. december
22-én a déli óráktól mindaddig,
amíg a készletből tartott. A civilek
által az e célra elkülönített számlára befizetett mintegy 1 200 000 forint összegből 1300 rászoruló ember részére tartalmas babgulyást
szolgáltak ki a konyhák, amelyhez
fejenként egy szelet kenyér is járt,
továbbá családonként egy rúd diós,
egy rúd mákos bejgli és még egy
csomag szaloncukor is jutott.
A kezdeményezéshez szintén
már harmadik éve csatlakozott a
NAGISZ Zrt. Igazgatósága és
2013. évben 1 500 000 Ft értékben
hideg élelmiszercsomagot biztosított 650 nádudvari család számára,
melyet az ebédkiosztással együtt
kaptak meg az érintettek.
Köszönetünket fejezzük ki a
NAGISZ Zrt. Igazgatóságának és
azon magánszemélyeknek, akik
anyagi támogatásaikkal karácsony
alkalmából a rászoruló embertársaik számára szereztek egy kis örömöt.

Kedves Olvasóink!
A Nádudvari Hírek következő
száma – terveink szerint – 2014. február 14-én, pénteken fog megjelenni.
Lapzárta mindig a tárgyhónap első
napja.
Lapunkat előfizetheti a postán,
vagy postásánál.
A szerkesztőség

A beregi szőttesek mestere
Felbecsülhetetlen kincsek őrzőjének nevezi vendégkönyvében az
egyik bejegyzés Derczeni Violát.
Viola nénit (van, aki Ibolyának ismeri és szólítja, egy bonyolult nyelvi
magyarázat miatt) évek óta ismerem
és meglepődtem, amikor egy beregi
szőttesen ez állt: Derczeni Viola Ukrajna Érdemes Népművészet Mestere, cím, telefonszám stb., ami ilyenkor kell egy címkére. Ekkor tudtam
meg, hogy a nekem ajándékozott terítőt ő készítette.
Kárpátalján a történelem több nép
sorsával fonódik össze, így több nemzeti kultúra is találkozik. Bár a mai napig hatnak is egymásra, azonban igyekeznek identitásukat megőrizni. A kárpátaljai magyarok kincseit őrzi a szőtteseiről híres, kígyósi Derczeni Viola
néni.
A település nevét a határában folyó
Kígyós patakról kapta, a krónikák először 1364-ben tesznek említést róla.
Nehéz volt az élet arrafelé mindig, történelmi viharok tépázták, de ha más
nem, árvíz sújtotta az itt élőket. Mégis
megőrizték a hitüket, kitartásukat, erejüket. Nos, Viola néni őseitől örökölte
tehetségét, nagymamája, édesanyja, de
a család valamennyi nőtagja foglalkozott szövéssel. Gyermekkorától feketepiros mintával díszített szőttesek, függönyök, terítők vették körül, de ő csak
akkor kezdett szőni, amikor megszülettek a gyermekei. Munkáira lassan felfigyeltek a szakemberek, egyre több
kiállításra hívták, külföldre is, majd
1973-ban megkapta az Ukrán SzSzK
Érdemes Népművészet Mestere címet.
Munkáin a beregszászi járás és Kígyósnak a jellegzetes motívumkincsei láthatók, és az ősidők óta itt készített mintákat szerette volna megőrizni, a feledéstől megmenteni. Munkájába leánya,
Kovács Ibolya is bekapcsolódott, és a
Kárpátaljai Művészeti Központ dolgozóiként öregbítették a Bereg vidék népművészeti értékeit, majd leánya oktatta
is az iskolában a szövést. A kígyósi
vásznakon – melyeken főleg a beregi

motívumok láthatók – régen kevés színt
alkalmaztak. A fehér az ünnep színe,
ilyenek pl. a templomi Úrasztali terítők,
vagy a tisztaszoba szőttesei, a fekete a
gyászra utal. A legelterjedtebb a fehér
alapon piros-fekete és kék-fekete kombináció, ezek régen főleg a konyhát díszítették. A népi iparművészet elvei
alapján használják az ősök mintáit a
mai használati textileken.
Ma már nem sző Viola néni, de családjának öt nemzedéken át megőrzött
kincseit rendezgeti, óvja, és olykor
meglátogatja fiát és családját Nádudvaron a Dobó utcában.
Várnai Zseni írta:
„A Beregi népi hímzés
a magyar föld szíve lelke–
küldj belőle kedvesednek
Napnyugatra, Napkeletre,
hogy e hazát ne feledje.
Küldj Beregi népi hímzést
rokonoknak messze földre
s ráragyog a magyar égbolt
magyar mezők üde zöldje.
Háziszőttes, hímzett rózsák
egy kis darab Magyarország.”
Sutus Lenke

2014. január

MOZI
17. péntek, 19 óra
JÓ REGGELT, APA!
Színes, olasz filmvígjáték.
Szereplők: Raoul Bova,
Marco Giallini, Edoardo Leo,
Rosabell Laurenti Sellers.
24. péntek, 19 óra
GLADIÁTOROK GYÖNGYE
Színes, szinkronizált, olasz animációs
vígjáték.
31. péntek, 19 óra
ROZSDALOVAG
Színes, szinkronizált, olasz-német
családi rajzfilm.

Évi köszöni!
Köszönetet szeretnék
mondani a közmunka
program dolgozóinak, a
nádudvari mazsoretteseknek, a nádudvari Edit
Fittnes Stúdió aerobikosainak, és minden egyes embernek, akik
támogattak, segítettek!
Katona Éva
TÁMOP 2.1.2
INFORMATIKA képzés indul
NÁDUDVARON!
2014. január 20–február 28-ig hetente három alkalommal 16.00–20.15
óráig a nádudvari Művelődési Központban.
A 90 órás „digitális írástudás” képzés
költsége max.: 4500 Ft/fő.
Jelentkezni és érdeklődni lehet:
a www.tudasodajovod.hu honlapon ill.
06 (20) 439-4897 és a 06 (1) 217-4050 telefonszámokon 2014. január 16-ig.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönjük meg
mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk

KISS IMRÉNÉ
Viola néni szőtteseivel

Tóth Julianna
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel
mély fájdalmunkban velünk éreztek.
A gyászoló család
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