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Több jut a kisvállalkozásoknak
Térségünk országgyűlési képviselőjét, Bodó Sándort az elmúlt év,
illetve közeledve a parlamenti ciklus végéhez, annak értékelésére is
kértük.
Bodó Sándor kifejtette: az elmúlt
időszak tapasztalatai azt mutatják,
hogy a Nádudvar nagyságrendű és
gazdasági helyzetű települések sem
képesek önmaguk működését, pláne
fejlesztését saját forrásból állni. Ez
utóbbiakhoz nyújtott segítséget az a
sok Európai Uniós forrás, amely a
városba áramlott önkormányzati és
nem utolsósorban vállalkozói pályázatok révén.
A városba több milliárd forint pályázati pénz érkezett, amelyet jól
használtak, használnak fel a kedvezményezettek. Soha nem látott mértékben megújul a városközpont, szinte teljessé válik a csatornázottság,
fejlesztik az óvodát, iskolát. Mindmind olyan beruházás, amelyre a
nádudvariaknak szükségük van.
Fontos, hogy melyek a lakossági
igények, s a lehetőségeket figyelembe véve közös erővel munkálkodjon mindenki a megvalósításon,
hogy közösen vehessük használatba,
s őrizzük meg épségét, szépségét az
utókornak is.
A képviselő örömét fejezte ki,
hogy 2013-ban is megtapasztalhatta
a helyiek összetartó erejét, hogy közösségként tud működni városvezetés és lakosság egyaránt, békében,
harmóniában, örülve a sikereknek.
Minél több rendezvény van egy településen, annál nagyobb az esély az
összecsiszolódásra, kötetlen beszélgetésekre, véleménycserékre, és hát
rendezvényekből tavaly sem volt hiány, volt, hogy hetente érték egymást a nagyszabású fesztiválok.
2014-ben egy újabb hétéves fejlesztési ciklus kezdődött, amely új
lehetőségeket teremt a nádudvari önkormányzatnak, vállalkozásoknak és
a civil szektor résztvevőinek is.
A források egy részéről (a kisebb pár
tízmillióstól az egy-kétszázmilliósig) megyei szinten döntenek, amely
elsősorban civil szervezeteknek és
önkormányzatoknak szól, de közvetve a kisvállalkozások is profitálhatnak belőle, például ipartelep fejlesztés vagy egyéb inkubációs lehetőség igénybevételével.
Közvetlenül pedig a korábbiaknál
jóval nagyobb forráskeretre pályázhatnak a vállalkozások, hiszen a nekik szóló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
az összes támogatás 60%-át foglalja

magába. Ez egyben üzenetet is
hordoz magában
a cégvezetők felé:
tervezzék meg,
milyen beruházások vihetik előbbre vállalkozásukat, amelyek az adott környezetben
meg is valósíthatók. Biztosan lesz a
korábbról ismert telephely-fejlesztési és gépbeszerzési pályázati kiírás
ebben a hétéves, 2020-ig tartó Európai Uniós fejlesztési ciklusban is. Az
önkormányzatoknak is lesz szerepe
a kis- és középvállalkozások segítésében, olyan szakembert kell alkalmazni, aki az önkormányzati projektek menedzselése mellett a
kkv-kat is tudja segíteni szakmai tudásával.
A helyi értékek, erősítése is hangsúlyos feladat, amelyek finanszírozása a vidékfejlesztési programokból látszanak biztosítottnak. Ezen a
területen Nádudvarnak komoly tartalékai vannak az élelmiszeripar és a
kultúra területén is.
A parlamenti politikus beszélt a
két nagy országos átszervezés eredményéről is. A közigazgatás korszerűsítése, a járási hivatalok kialakítása fontos lépés volt abban, hogy az
önkormányzatokra korábban, hozzárendelt források nélkül kirótt, indokolatlanul sok feladatkör ne „nyomorítsa” tovább a településeket. Az
e miatt eladósodott önkormányzatok
hiteltartozásait is átvállalta az állam,
hiszen a még oly felelősen gazdálkodó települések, mint Nádudvar
sem tudta kölcsönök nélkül teljesíteni a feladatait.
A másik nagy átszervezés az oktatásügyet érintette. Az esélyegyenlőség és a széleskörű (tanórai és tanórán kívüli) foglalkozások bevezetése, az egységes pedagógus életpályamodell e nélkül nem valósulhatott volna meg. Bodó Sándor úgy tapasztalta, hogy Nádudvaron ez az
átszervezés különösebb zökkenők
nélkül megvalósult, köszönhető ez
többek között a felkészült pedagógusoknak, vezetőknek, az önkormányzattal való gördülékeny együttműködésnek.
Egyértelműen látszik, hogy Nádudvar városa jó irányba halad – vélekedik országgyűlési képviselőnk.
Fontos, hogy az elkezdett fejlesztéseket nyugodtan be lehessen fejezni,
hogy a fejlődés tovább tudjon
menni, s ehhez a meglévő értékek
megőrzése mellett a folyamatosságra is szükség van.

Az ünnepeltet (középen) köszöntötte a megyei közgyűlés elnöke
és a helyi művelődési ház igazgatója is

Szépség és hasznosság harmóniája
A pár hónapja a Népművészet Mestere címmel kitüntetett Dobiné Vass
Júlia fazekas népi iparművész alkotásaiból nyílt kiállítás január utolsó
napján az Ady Endre Művelődési
Központban.
Tóthné Budaházi Judit művelődési
ház igazgató konferálása mellett a térség országgyűlési képviselője, a HajdúBihar Megyei Közgyűlés elnöke, Bodó
Sándor nyitotta meg a tárlatot.
A képviselő előbb a város kulturális
életét méltatta, s kifejtette, hogy a szépszámú vendégsereg „egy őszinte főhajtással adózik Julikának”. Majd Dobiné
Vass Júlia életútjára utalva megjegyezte: ,,azok a viszontagságok, amiken
keresztülment, nem gyengítették, mint
oly sokunkat esetenként, hanem erősítették. S közben olyan szorgalommal és
elhivatottsággal tette a dolgát, aminek
nem lehetett kérdés az eredménye, és az
sem lehetett kérdés, hogy eljön ez a mai
nap is, abban a sorrendben, amiket már
ünnepi alkalmaknak nevezhetünk az
ember életében. (…) Mindent lépésről

lépésre csinált. Nem hagyott ki semmi
fokozatot, semmi fontos lépést és eljutott odáig, hogy mára nem csak Nádudvar, hanem azt kell, hogy mondjam,
megyei, országos, sőt nemzetközi sikereknek is jogos tulajdonosa.” Kiemelte
még a családi háttér fontosságát is.
Munkásságáról szólva „megragadta
a szépséget és a hasznosságot. Persze
olykor egy nehezen beazonosítható alkotás örömet tud okozni az emberek
számára, de mégiscsak azokat az alkotásokat szeretjük, aminek értéke, dísze
és haszna is van”.
A megnyitót a Kéknefelejcs citerazenekar nádudvari népdalokból összeállított autentikus muzsikája keretezte. Az
estet állófogadás zárta, ahol a kiállító
edényeiben főtt töltött káposztával és süteményekkel várta mindazokat, akik
megtisztelték jelenlétükkel az ünnepélyt.
A művelődési ház kiállítóterében
Dobiné Vass Júlia hagyományos motívumokat és formavilágot tartalmazó fekete és mázas kerámiái március 15-ig
tekinthetők meg.
Szöveg és fotók: Marján László

Sokan tették tiszteletüket a január 31-i megnyitón
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Adósságátvállalás: 393 millió Munkavédelmisek továbbképzése
A képviselő-testület január hó folyamán kétszer tartott ülést.
Az első alkalommal január 10-én,
akkor napirendi pontként a Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítását
tárgyalták meg és fogadták el a képviselők. A módosítással átvezetésre került
az ügyvezető megbízatásának időtartama az okiraton.
A testület a folyószámla hitelkeret
összegéről is döntött. A likvid hitel öszszege 50 millió Ft, amelyet a bank szeptember 30-ig tart fent az önkormányzat
számára. Ezzel biztosítható, hogy mindig álljon az önkormányzat rendelkezésére pénzeszköz.
A második, 30-i gyűlésen első napirendi pontként a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítását tárgyalták a képviselők. A módosítással a közszolgáltató jogosulttá
válik arra, hogy a szolgáltatását igénybevevő személy édesanyjának a születéskori családi és utónevét is kezelje.
Ezen adatok megadása kötelező a közszolgáltató részére.
Második napirendi pontként a Nádudvari Polgárőr Közhasznú Egyesület
2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót hallgatták meg a testület tagjai.
A polgárőrség tavaly is nagymértékben
hozzájárult ahhoz, hogy a nádudvari
közbiztonság javuljon. Az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint segítették a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Nádudvari Rendőrőrsének munkáját többek között közös járőrözéssel, de
más módon is. A képviselő-testület a tájékoztatót elfogadta, a végzett munkájukat megköszönte.
Következő napirendi pontként a mezőőrség tavalyi éves munkájáról szóló
beszámolót vitatták meg képviselőink.
A mezőőrség öt fővel látja el feladatait,
időnként a polgárőrséghez hasonlóan
segít a katasztrófavédelmi helyzetekben
s a rendőrségnek is. Tevékenységüknek
köszönhetően a nádudvari határban
csökkent a tulajdon elleni szabálysértések, bűncselekmények száma. Új eszköz a tulajdon védelme érdekében,
hogy szabálysértési őrizetbe kerül az elkövető 72 órára, s emellett még a bírság
összegét is ki kell fizetni. A testület a
beszámolót elfogadta s megköszönte a
végzett munkájukat.
Negyedik napirendi pontként az önkormányzat és a Nádudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött
együttműködési megállapodást vizs-

gálta felül a képviselő-testület. A nemzetiségi törvény alapján a nemzetiségi
önkormányzat munkáját segítendő kell
együttműködési megállapodást kötnie a
két önkormányzatnak. A testület a felülvizsgálat során a jogszabály valamint
az intézmény nevek változása miatt
szükséges módosítást végezte el. Ezen
felül nem kívánta módosítani a megállapodást.
A képviselő-testület a Nádudvari
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak illetménykiegészítése tárgyában készült
előterjesztést megvitatta, azzal egyetértett. Az illetménykiegészítésről minden
év elején kell döntést hoznia a testületnek.
A különfélék között elsőként az önkormányzat hitelállományának konszolidálását vitatták meg. Az állam február
28-ig átvállalja az önkormányzat adósságának azt a részét, amely a jogszabályi előírások alá esik. Nádudvaron ez az
összeg, mintegy 393 millió forint. A
testület támogatta, hogy ez az adósság
konszolidálásra kerüljön.
Másodikként az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát tárgyalta a testület. Az új szabályzat
megalkotására azért került sor, mert változtak a közművelődésre vonatkozó
jogszabályi előírások, illetve a szakiskola kikerült a művelődési központ
szervezeti egységei közül: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette
át. A testület jóváhagyta a szabályzatot.
Következőként az önkormányzat és
az Ekomed Kft. között egészségügyi
alapellátási feladatok ellátására vonatkozó előszerződést vitatták meg a képviselők. Dr. Király Zoltán visszavonulása miatt szükséges, hogy a praxisát
egy jól képzett háziorvos folytassa s a
lakosság ellátása folyamatos és biztonságos legyen. A testület támogatta az
előszerződés megkötését. Amennyiben
a szerződés létrejön, július elsejétől a
Hajdúszoboszlón élő dr. Szabó Éva veszi át a háziorvosi körzetet.
Negyedikként az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló rendelet
módosítását fogadta el a képviselő-testület: A rendeletben meghatározott háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi
körzetekben a közterületek elnevezésének módosítása került átvezetésre.
Ugyanezen okból módosította a testület
a védőnői körzetek beosztásáról szóló
190/2012 (X.15.) számú határozatát is.
Dr. Sós Csaba

Újévi hölgytalálkozóra
invitálta a Nádudvari
Polgármesteri Hivatal
női munkatársait
a lengyel
testvérvárosunk,
Urzedow Nőtanácsa
január végén.
Városunkat ezúttal
az önkormányzat
adócsoportjának tagjai:
Györfi Lajosné,
Papp Istvánné és
Csontosné Tóth Tímea
képviselték a január végi
ünnepélyen.
Képünkön Györfi
Lajosné városunk
ajándékát adja át
vendéglátóiknak

Korszerű ismeretekkel gyarapodtak a Nagisz Zrt. munkavédelmi képviselői
Továbbképzést tartottak január 1415-én a NAGISZ Zrt. központi irodájában 20 fő munkavédelmi képviselő részére kétszer nyolc órában. Dr. Borbély
Szilvia projektvezető elmondta, hogy
norvég támogatással hat megyében (Fejér, Somogy, Vas, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Csongrád), valamint
a közép-magyarországi régióban kerülnek megrendezésre az akkreditált továbbképzések.
A kétnapos képzés során Mag Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szervének igazgatója,
továbbá a munkavédelem jeles előadói,
többek között Borhidi Gábor, dr. Árvai
Éva, dr. Erősné dr. Bereczki Edit, Hartai Ferenc, Mandrik István tartottak érdekesebbnél érdekesebb előadásokat,
amelyek gyakorlati kérdésekre és feladatokra épültek. A képzés célja az volt,
hogy a munkavállalók tudatosabban vegyenek részt a balesetek, foglalkozási

megbetegedések megelőzésében. A szemlélet-formálásban és a balesetek megelőzésében a munkavédelmi képviselőknek kiemelt szerepe van. A továbbképzésen résztvevő munkavédelmi
képviselők korszerű ismeretekkel gyarapodtak, aktívan vettek részt a továbbképzésen, megosztották egymással a
különböző munkaterületen szerzett tapasztalataikat és kérdéseikre az előadók
készségesen válaszoltak.
Ezúton köszönjük Molnár Jánosnak,
a projekt Hajdú-Bihar megyei munkavédelmi koordinátorának kitartó szervező munkáját és a NAGISZ Zrt. Trófea
Vadászház vezetőjének, Szűcs Csabának és munkatársainak a kétnapos rendezvényen nyújtott színvonalas vendéglátást. Nagyon örülünk, hogy ez a
rendezvény Nádudvaron valósult meg,
mert így a munkavédelmi képviselők kiváló szakemberektől, magas színvonalú
előadásokat hallgathattak meg.
Szöveg és fotó: Zsom Éva Veronika

JEGYZETÜNK

Téli díszek díjazása

Gyógyturizmus

A Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Kft. 2013-ben is
meghirdette „Karácsony Nádudvaron”
című környezetszépítő versenyét – tájékoztatta lapunkat a társaság ügyvezetője, Ludman Lajos.
A képzeletbeli dobogó első fokán
Ludman Erzsébet (Fő u. 67.) végzett.
Második Sztrapkó Anikó (Fő u. 29.),
harmadik pedig Pappné Tóth Ildikó
(Rákóczi u. 18.) lett.
Az elbíráláson különös szempont
volt a díszítés városképi megjelenése, a
díszek mennyisége, és az esztétikai hatás. A közterületre való hatást szintén
értékelte a bizottság. A verseny első három helyezettje került díjazásra.

A minap, mikor a megyei lapban
olvastam a Nádudvarra vezető utak
állapotáról, gondoltam, hogy most
vagy soha. Vagyis, hogy most fogják
felújítani valamelyiket, a soha
eszembe sem jutott. Pedig lehet,
hogy az lesz belőle, a soha. Vannak
ragyogó autópályáink, autóutakon
utazhatunk, csak egy a bökkenő, mikor. Úgy vélem a nádudvariak nagy
része nem az autópályán közlekedik,
hanem Debrecenbe, Ladányba szeretne eljutni, csak úgy, autópálya
nélkül. De, ha mégis „pályázni”
van kedv, odáig el is kell jutni, az
addig vezető utak minőségét meg ismerjük. Közben van egy korszakalkotó ötletem is, aminek az OEP biztosan örülne és még pénzbe sem
nagyon kerülne. Amúgy is mindig a
munkahelyteremtéssel foglalkozunk,
csináljunk kőzúzó túrát Nádudvarra. Az indulás a Kenézy Kórház
urológiai osztályáról lenne, és több
úton lehetne Nádudvarra eljutni.
Így feleslegessé válna a kórházi
ESWL készülék, a páciensek világot
láthat- nának, meggyógyulnának,
településünkön pedig örömmel fogadnák a vendégeket jó házigazdákhoz méltón. Jó ötlet, ugye? Én azért
jobban örülnék neki, ha nem vesekövet kéne zúzni, hanem jó úton eljutni Debrecenbe.
S. L.

Sok boldogságot és egészséget
kívánnak Gál Sándornak és nejének
50. házassági évfordulójuk alkalmából
szerető gyermekei és unokái!
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A minőségi kerámiára mindig lesz igény
Interjú a 70 esztendős Fazekas Lajossal, a Népművészet Mesterével
Egy nagyszerű feleség és a szerencse is közrejátszik abban, hogy egész
életében azt csinálhatta, amit szeret.
A korongozás mellett a közéleti szereplés is érdekelte a jelenleg legidősebb nádudvari fazekast.
– Mikor fogott először agyagot a kezébe?
– Talán négyéves koromban. Azért
nem előbb, mert édesapám, aki katona
volt a második világháborúban három
hónapos koromban látott először, másodjára pedig négy évvel később, amikor a kujbisevi hadifogságból hazatért.
Akkoriban a Puskin utca legvégén laktunk, ezért érthető, hogy édesanyám az
egy szem csecsemővel nem akart egyedül maradni a házban, ezért az anyai
nagymamámhoz költöztünk. Édesapám
hazatérte után a szoba egyik fele műhelyként, a másik lakóhelyként szolgált. Akkortájt ismerkedhettem meg a
fazekasság alapanyagával, az agyaggal.
A szakma azonban – természetes módon– akkor még nem ragadott magával.
A piaci eladásra készült virágcserepek,
tejes köcsögök, vizes kanták nem azt a
formavilágot képviselték, amibe később
beleszerettem, de a megélhetéshez akkor ezt kellett készíteni, s ezt is csak a
földművelés, állattenyésztés mellett.
Apuka így is mindig azt vallotta, hogy
ő félig paraszt, félig iparos, s nekem is
azt tanácsolta, ne csak egy lábon álljak
az életben.
– Mikor lett biztos, hogy az ősök
nyomdokaiba lép?
– Az 1950-es évek legelején Fazekas
nagymamámtól tanultam el a fekete kerámia díszítésének, az ún. síkálásnak a
művészetét. Ekkor léptek be a családtagjaim a fővárosi székhelyű Népművészek Háziipari Szövetkezetébe, amely
biztos megrendeléseket jelentett számukra. Az általános iskola jó eredménnyel való elvégzése után jómagam
is be akartam állni a dolgozók sorába,
ám anyai nagymamám biztatására beírattak a hajdúszoboszlói gimnáziumba.
Ez azonban nem is volt olyan egyszerű,
mint azt mai fejjel gondolnánk. A busz
reggel 6 óra 14 perckor indult a központból, a mai művelődési ház környékéről. Nekem ehhez egy órával korábban kellett elindulnom a Simkókert
végéről, este meg negyed hét volt mikor
hazaértem. Olyankor nálunk mindig
volt valaki vendégségben: szomszédok,
barátok, ezért otthon tanulni nem is nagyon lehetett. Így sikerült elvégezni a
középiskolát, amely után egy hozzánk
járó – édesapámat különféle szakmai
tanáccsal ellátó –, főiskolai tanár javaslatára jelentkeztem a budapesti Iparművészeti Főiskolára. A felvételin az egyik
rajzomon nem sikerült a hokedlit valósághűen ábrázolni, ezért nem vettek fel,

Mázas edényein is megfigyelhetők
az egyedi stílusjegyek

de a tanár biztatott: jövőre biztosan sikerül. Én azonban nem jelentkeztem
újra, inkább 1962. szeptember 1-jén leszerződtem tanulónak a Népművészek
Háziipari Szövetkezetébe. Az elméletet
Püspökladányban oktatták, a gyakorlatot, meg apukámtól tanulhattam. Rá egy
évre Mezőtúron vizsgáztam színjelesre.
’65-ben volt életem első kiállítása Debrecenben, és ekkor már éreztem, hogy
erre a pályára születtem. A következő
esztendőben pedig már megkaptam a
népi iparművész címet.
– Majd szintén fiatalon, 38 évesen
lett a Népművészet Mestere.
– Nagy megtiszteltetés ez számomra,
de nem kizárólag a sajátomnak érzem
ezt a rangos elismerést, ami a szakmánkban a legnagyobb cím. Úgy vélem, akkor, 1982-ben nem csak Fazekas
Lajost, hanem a fazekas szakmát, s
azon belül is a mi négyszáz éves Fazekas-dinasztiánkat sikerült egy kicsit
az érdeklődés középpontjában tartani.
Egyébként meggyőződésem, hogy a
Népművészet Mestere címet fiatalabb
alkotóknak kellene odaítélni, mert szép
az egy 70-80 évesnek is, de akkora lökést adna egy ifjú pályafutásának –
amit én magam is megtapasztaltam –,
hogy fáradtságot nem kímélve akartam
megfelelni az elismerésnek. A legfiatalabb fazekas azonban nem én, hanem
nagybátyám, Fazekas István volt, aki
30 évesen érdemelte ki ezen elismerést,
a díj alapítását követő esztendőben,
1954-ben,
– Mi volt a legnagyobb fordulópont
az életében?
– 1971-ben egy kijevi, magyarul tanuló egyetemista csoport látogatott hozzám. S annyira tetszett nekik, amit láttak, hogy az egyik diák javaslatára
meghívtak kiállítani hozzájuk. Abban
az időben persze nem ment az olyan
egyszerűen: a Népi Iparművészeti Tanács rendezte a kiállítást, és a kikötésük
az volt, hogy száz darab hagyomány hű
kerámiát készítsek egy éven belül.
Meggyőződésem, hogy ez a tárlat nem
csak az életemben, de a nádudvari cserép történetében is mérföldkőnek tekinthető, és nem csak azért, mert minden egyes edényemet megvásárolták.
Persze e mellett volt még számos kiállításom külföldön, például Litvániában,
Olasz- és Németországban, vagy épp
két, velünk szomszédos államban:
Ausztriában és Romániában is.
– Hogy fér meg nem is két, hanem
három, sőt négy dudás egy csárdában?
Gondolva itt arra, hogy testvérei, s
egyikőjük fia is a fazekasságot választotta hivatásának.
– Édesapám mindhárom fiának megadta az esélyt, de kikötötte, hogy mindegyikőnknek külön műhelye legyen,
így alakult ki a saját stílusunk. Egy
szakember akkor van „kész”, ha művén
felismerhető a kézjegye, ha a nélkül is
tudják, kinek a műve, hogy rá lenne
írva. Egyébként ezek a családon belüli
szakmai különbözőségek viszik előre a
szakmát. Az enyém mellett Pista és Ferenc öcsémnek is megvannak a jellegzetes stílusjegyei, ahogy előbbi fiának,
Pistinek is, s tetszik az ő fiatalos lendülete is, ahogy élvezettel űzi ezt a mesterséget.
Ezzel együtt mindig is jó testvérek
voltunk, vagyunk. Még szakmailag sem

voltak nagy nézeteltéréseink. Annak idején, mikor indult a
szakiskola, egyértelmű volt, hogy a
fazekasházam beindítása mellett én
nem tudom vállalni
az oktatói munkát,
ugyanakkor Pista
öcsém 18 éven át
remekül művelte azt,
most meg már a fiatalabb öcsém, Feri
keze alatt formálódnak a fazekas palánták.
– Ennyire fontos
a család?
– Legutóbbi szép
példája ennek a 70.
születésnapomra, a
gyerekeim és a feleségem által, szerFazekas Lajos az archaikus formákra esküszik
vezett meglepetésünnepség. Nagyon megható volt: másfél órás műsor keretében ként képviseltem a fazekas szakmát.
köszöntöttek családtagjaim, köztük kis- Mindez sok időt elvitt, de nem bántam
unokáim, s legjobb barátaim, olyanok, meg, nem is tudom, hogy jutott időm a
akikkel már – kimondani is sok – negy- munkára (mosolyog).
– Említette a szerencsét. A párváven esztendeje barátok vagyunk. A család összetartó ereje egyébként is na- lasztáson túl, miben valósult ez meg?
– Talán sokan nem gondolnák, de
gyon fontos nekünk. Én például nagyon
szerencsésnek vallom magam, hogy például a nádudvari Vörös Csillag Tsz
ilyen feleséggel áldott meg a Jóisten, és a nádudvari fekete kerámia kapcsomint Erzsike, aki mindig a háttérből lata is egy ilyen szerencse számomra.
egyengette a családunk útját, nem Szabó Pista bácsihoz ide járt a fél világ,
akarta a maga pedagóguskarrierjét épí- s mivel akkor az én műhelyem volt a
teni, így én tudtam a saját feladataimra legközelebb a téesz irodához, hát idekoncentrálni. Ezért kimondhatatlanul hozta a vendégeket is. Annak a korhálás vagyok neki. De ugyanúgy említ- szaknak ismert vezetői, miniszterei forhetem gyerekeinket is: Lajost és Viktó- dultak meg a műhelyemben, A nemriát, akik kamaszként, amikor éppen a zetközi kapcsolatok révén olyan nevefazekasházat építettük s arra kellett a zetes államférfiak lakását díszíthetik fepénz, sosem követelőztek. Természete- kete kerámiáim, mint a Szovjetunió volt
sen mind a négy unokám belekóstolt első embere, Mihail Gorbacsov, vagy az
már a korongozásba. A 16 éves, család- egykori finn miniszterelnök Mauno Kofánkban a nyolcadik Fazekas Lajosnak ivisto, nem is beszélve Helmut Kohl némár látható, hogy a megélhetése való- met kancellárról.
Meg kell említeni azt a gesztust is,
színűleg nem ez lesz, közgazdásznak
készül. Igaz ez a többiekre is, bár a hogy a Vörös Csillag Tsz földjeiről
szintén középiskolás Zsófi remekül raj- mindig ingyen biztosította családunkzol, Zoli unokámat pedig, akárcsak az nak a munkánkhoz szükséges agyag báapukáját leginkább a foci köti le. Talán nyászását.
Szerencsém volt abban is, hogy raja legkisebbet, a hatéves Botit érdekli lezolóként két ügyes kezű kolléganő,
ginkább a fazekasság.
Azért sajnálom, hogy utódaim között előbb Hirzicsné Kiss Terézia, majd
Beke Sándorné munkálkodott velem,
nemigen lesz, aki folytatja a hivatást.
– Ennek ellenére, hogyan látja a fa- akik az én műhelyemben válhattak népi
iparművésszé. Sokat köszönhetek anzekasság jövőjét?
– Sokan akarnak megélni a népmű- nak is, hogy neves etnográfusok segívészetből, de ez manapság sem egy- tették alkotó tevékenységemet.
– 60. születésnapján nagyszabású juszerű. Ezért vannak, akik mindent elvállalnak a megélhetésért. Úgy vélem a bileumi kiállítást rendeztek Önnek a
kevesebb-több elvet is figyelembe véve, debreceni Déri Múzeumban. Idén száa magasabb színvonal felé kell elmoz- míthatunk hasonló eseményre?
– A tíz évvel ezelőtti tárlatnak
dulnia a szakmának, mert a minőségi
portékákra mindig lesz igény és fizető- „Őseim nyomdokán” volt a címe – nem
véletlenül. Tudtam, hogy a Fazekas-diképes kereslet.
– Anno a közéletből is kivette részét. nasztia számos jeles alkotójának csere– Mindig is érdekelt a közélet. Ezért peit őrzik a múzeum raktárában. Az a
amikor megkeresett a tanácselnök, meg kérésem, hogy velük együtt szeretnék
a párttitkár, hogy a település érdekében kiállítani, szerencsére meghallgatásra
legyek tanácstag, némileg bizonytala- talált a vezetők részéről. Idén áprilisnul, de igent mondtam. Így lettem he- ban, a fővárosban, a Népi Iparművélyi, majd két cikluson keresztül megyei szeti Múzeumban lesz jubileumi kiállítanácstag, sőt még a Hazafias Népfront tásom. Majd, nagy örömömre, ősszel
titkára is voltam, és 8 éven keresztül az Nádudvaron kerülhetnek műveim nagyországos tanács tagjaként is tehettem a közönség elé – ez lesz az első önálló
közösségemért. Szintén nyolc évig pe- tárlatom szülőhelyemen.
Szöveg és fotó: Marján László
dig a Népi Iparművészeti Tanács tagja-

4

Nádudvari Hírek

KÉK HÍREK
N á d u d v a ro n
2013. december
25. és január 31.
közötti időszakban 12 bűncselekmény, egy zaklatás, kettő súlyos
testi sértés kísérlete, egy súlyos testi
sértés, egy garázdaság, három lopás,
egy betöréses lopás kísérlete, egy betöréses lopás, egy csalás, egy jogtalan
elsajátítás, valamint egy sikkasztással megvalósított tulajdon elleni szabálysértés történt.
Egy tiszavasvári lakos december 30án a nádudvari munkahelyén interneten
keresztül megrendelt egy iphone 5 típusú mobiltelefon készüléket, melynek
vételárát a weboldalon található számlaszámra átutalta, de a készüléket nem
kapta meg. Az ügyben csalás vétség elkövetése miatt büntetőeljárás indult.
Ismeretlen tettes január 1-jén 01.30
órakor a Fő utcán előzetes szóváltás
nélkül tettleg bántalmazott egy nádudvari nőt, akit ököllel arcon ütött. A sértett a bántalmazás következtében könynyű sérülést szenvedett. Az ügyben
súlyos testi sértés kísérletének bűntette
miatt büntetőeljárás indult.
Egy nádudvari férfi 2012. december
hónaptól 2014.január 6-ig volt házastársát telefonon keresztül zaklatta azzal,
hogy a közös tulajdonban álló házukat
eladja, azt felgyújtja, ezáltal a sértett
mindennapi életvitelébe beleavatkozott.
Az elkövetővel szemben zaklatás vétség elkövetése miatt büntetőeljárás indult.
Egy nádudvari férfi január 7-én
19.30 óra körüli időben a Vas Gereben
utca egyik lakásában előzetes szóváltást
követően bántalmazott egy szintén nádudvari férfit, aki könnyű sérülést szenvedett. Az elkövetővel szemben súlyos
testi sértés kísérletének bűntette miatt
büntetőeljárás indult.
Ismeretlen tettes január 12-én az éjszakai órákban az Ady Endre téren lévő
Club Café nevű szórakozóhelyen bántalmazott egy püspökladányi férfit, aki
a bántalmazás következtében súlyos sérülést szenvedett. Az ügyben súlyos
testi sértés bűntette miatt büntetőeljárás
indult.
Egy nádudvari férfi január 12-én
01.00 és 02.00 óra közötti időben az
Ady téren lévő Club Cafe nevű szórakozóhelyen előzetes szóváltást követően bántalmazott egy kabai férfit, akit
könyökkel fejen ütött. A sértett a bántalmazás következtében könnyű sérülést szenvedett. Az elkövetővel szemben garázdaság vétség elkövetése miatt
büntetőeljárás indult.
Ismeretlen tettes 2014.január 14-én
22.00 órakor a Szabadság utca egyik lakásának udvarára bement, majd a melléképület ajtaját befeszítette, és onnan
egy üzemképtelen centrifugát kísérelt
meg eltulajdonítani, de a sértett a kutyaugatásra az udvarra kimenve az elkövetőt megzavarta, aki a centrifugát
hátrahagyva elmenekült. Az ügyben betöréses lopás kísérlete vétség elkövetése
miatt büntetőeljárás indult.
Egy kabai férfi január 15-én 12.00
órakor a Görbe hodály nevű helyen a
munkáltatója, a Juh-ker Kft. munkagépéből 70 liter gázolajat leszívott több
műanyag kannába, majd a saját tulajdonú gépkocsijába rakta és azt a laká-

sára akarta szállítani és később értékesíteni, de az elkövetőt a rendőrőrs járőrei igazoltatták, majd előállították a
rendőrőrsre. A gázolajat a rendőrök a
sértett részére visszaadták, az elkövetőt
kihallgatták, majd szabálysértési őrizetbe vették és sikkasztással megvalósított tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt bíróság elé állítására kerül
sor.
Ismeretlen tettes január 18-án 00.00
és 01.30 óra közötti időben a Fő úton
lévő Bögyő Sörözőben egy nádudvari
lakos által letett és őrizetlenül hagyott
fekete színű Revans márkájú kabátját a
benne lévő személyi igazolvánnyal, vezetői engedéllyel, egy szürke sállal és
egy Sony Xperia headset-el együtt eltulajdonított. Az ügyben lopás vétség elkövetése miatt büntetőeljárás indult.
Ismeretlen tettes január 25-én 16.00
és 23.00 óra közötti időben az Alkotás
utca egyik lakásának udvaráról eltulajdonított egy aknafedelet. Az ügyben lopás vétség elkövetése miatt büntetőeljárás indult.
Ismeretlen tettes január 22-én 08.00
és 13.45 óra közötti időben az Ady téren lévő kerékpártárolóból eltulajdonított egy barna színű, Budapest felirattal
ellátott 26-os női kerékpárt. Az ügyben
lopás vétség elkövetése miatt büntetőeljárás indult.
Ismeretlen tettes a Fő utcán január
26-án 12.00 óra körüli időben talált egy
nádudvari lakos által elveszített fekete
színű Sony Xperia mobiltelefont. Bár a
készüléket megtalálta, de azt sem a jogos tulajdonosának nem adta vissza,
sem az önkormányzathoz nem szolgáltatta be, hanem azt eltulajdonította. Az
ügyben jogtalan elsajátítás vétség elkövetése miatt büntetőeljárás indult.
Egy nádudvari lakos január 28-án
8 óra 35 perckor telefonon értesítette a
rendőrőrs egyenruhásait arról, hogy éjjel
2 órakor hangokat hallott a Puskin utcai
családi háza udvarán, majd arra lett figyelmes, hogy két fiú az utcán tol két
kerékpárt. Reggelre derült ki számára,
hogy a bicikliket tőle lopták el, mivel
azokat nem találta a helyükön, valamint
a melléképületéből még több szerszám
(három kisfejsze, egy nagyfejsze, egy
zöld keretes kézifűrész, valamint több
kerékpáralkatrész) is hiányzott. A bejelentést követően a rendőrőrs munkatársai és a Nádudvari Polgárőr Egyesület
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Kerékpár KRESZ
tagjai adatgyűjtésbe és tanúkutatásba kezdtek, amely
eredményre vezetett, mivel másnap
a Nádudvari Rendőrőrsre előállítottak
két fiút, akik a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsíthatók.
A nyomozók a 14 éves fiatalkorút gyanúsítottként, míg gyermekkorú társát
tanúként hallgatták ki. A fiúk az ellopott
járműveket elrejtették egy lakatlan házba és egy közeli nádasba, de a Nádudvari Rendőrőrs munkatársai Szőllősi József törzszászlós és Nagy Sándor őrmester, Harsányi László polgárőr alelnökkel közösen megtalálták, majd azokat január 29-én visszaadták a sértettnek (képünkön). A fiatalkorú ellen lopás vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt a további eljárást – szabadlábon hagyása mellett – a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Nádudvari Rendőrőrse folytatja.
Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a
rendőrség munkáját, s amennyiben a
fenti eseményekkel kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, a
bűncselekmény időpontjában a helyszínen, illetve annak közelében jártak,
esetleg látták az elkövetőket, avagy részükre megvételre kínálták az eltulajdonított tárgyakat, értesítsék a rendőrséget vagy a város körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi
telefonszámokon. A bejelentéseket a
rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait zártan – kezeli:
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.
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság
06 52/558-510 vagy Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központ 107, illetve 112
ingyenesen hívható kapcsolási számok.
A körzeti megbízottak minden csütörtökön 16.00 és 18.00 óra közötti időben a Rendőrőrsön fogadóórát tartanak.
Dr. Gali Sándor r. alezredes
kapitányságvezető

A rendőrség és a polgárőrség összehangolt munkáját példázza a kerékpárok
és tolvajainak gyors megtalálása

Módosult a műszaki KRESZ, ami
érinti a kerékpárt is – tájékoztatta lapunkat dr. Gali Sándor r. alezredes. A
legfontosabb változásokról alább értesülhetnek. A teljes, képillusztrációval
ellátott tájékoztatót – terjedelmi okokból – itt nem, de városunk honlapján
(www.nadudvar.hu) és hivatalos Facebook oldalán is megnézhetik, elolvashatják.
A biciklit kötelező felszerelni olyan
kormányberendezéssel, amely semmilyen
helyzetében nem akadályozza a kerékpárost egyéb kezelőszervek működtetésében. Emellett két, egymástól függetlenül
működő, száraz és nedves időben egyaránt hatásos fékszerkezettel, amelyek közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat. A csengő is kötelező.
Nappal is rendelkezni kell első és
hátsó világítással, ami egyszerre be- és
kikapcsolható, kivéve az akkumulátorról
vagy elemről üzemelő lámpák esetében.
A kerékpárt hajtó személyen is elhelyezhető a világítás, ami villogó üzemmódú
is lehet. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között használni kell a fényforrásokat, lakott területen kívüli úton, jól
láthatósági mellény viselésével kiegészítve. Kötelező előre fehér vagy kadmiumsárga, hátra piros fényt adó, sötétben,
tiszta időben 150 méter távolságról látható, úttesttől számított 0,35-2,00 méter
közé eső lámpa felszerelése.
Nem mellőzhető a fényvisszaverő
használata sem. Legalább az első kereket, 2 db, egy átmérőn elhelyezett borostyánsárga, két oldalra hatásos prizmával
kell ellátni, az abroncstól 0,10-0,15 méterre. Prizma helyett, mellett alkalmazható két oldalon fehér fényvisszaverő
körgyűrű felület a tengely közelében
vagy előírásnak megfelelően a gumiabroncsokon. Kettő vagy több kerekű és
0,8 méternél szélesebb kerékpárt mindkét oldalon fel kell szerelni az előzőekben leírt módon előre és hátra elhelyezett
lámpákkal, fényvisszaverőkkel, valamint
kerekekre helyezett prizmákkal.
Nem kötelező eszközök a vázra, kosárra, gyermekülésre vagy küllőkre, pedálokra felszerelhető borostyánsárga
fényvisszaverők. A kerékpár bal oldalán,
hátul elhelyezhető, ütközéskor visszahajló szélességjelző, ami előre fehér,
hátra piros fényvisszaverőt tartalmaz.
Gyermekülés használható úgy, hogy a
tárgy és gyermek a vezetőt a kilátásban és
vezetésben nem akadályozza, a világítóés jelzőberendezéseket nem takarja.
A hátul elhelyezett, stabil ülés engedélyezett háttámlával, a gyermek méretére állítható, általa ki nem kapcsolható,
a kibújást megakadályozó rendszerrel,
kapaszkodóval, lábtartóval, melyek nem
lehetnek összefüggésben a kormányzott
kerékkel, vagy az azzal elforduló szerkezettel. A gyermek lába nem kerülhet a
kerékkel érintkezésbe.
A kerékpárhoz kapcsolható maximum 0,7 méter széles és 70 kilogramm
össztömegű, egy kerekű vagy egytengelyű vontatmány. Az utánfutó hátsó részét
el kell látni egy piros fényű lámpával és
egy háromszög alakú fényvissza- verővel.
A nem kötelező eszközök közé tartozik a visszapillantó tükör, kerékpáros bukósisak és láthatósági mellény lakott területen belül, nappal és nem korlátozott
látási viszonyok között.
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Felsős diákjaink mattolták a mezőnyt!
Taroltak a nádudvari Kövy Sándor
Általános Iskola színeiben versenyző
felső tagozatos fiúk és a lányok is a
Hajdú-Bihar megyei sakk diákolimpián
csapatban február elsején. Vida Nikolett egyéniben is győzött.
Az erősebbik nem képviselői a hatcsapatos mezőnyben a Tóth Tamás, Czina Péter, Bárczi Roland, Fejes Dániel összeállításban nagy fölénnyel hódították el az
aranyérmet.
A lányok mindössze egy pontot veszítve nyerték meg korosztályukat debreceni riválisukkal szemben. Névsoruk:
Vida Nikolett, Vida Bernadett, Czina Eszter.
Az alsósoknál a fiúk mezőnyében voltunk érdekeltek, akik szintén nem vallot-

tak szégyent: nyolcadikak lettek a 12 induló gárda közül. Az ő kvartettjük: Csontos Péter, Széles Tibor, Hegedűs Bálint,
Fejes Attila.
Egy héttel korábban ifjú sakkozóink
egyéniben mérették meg magukat, szintén
a diákolimpia megyei versenyén. A 10 év
alattiaknál Széles Tibor 10., Csontos Péter 12., Hegedűs Bálint 16. lett az erős, 18
fős mezőnyben. Ugyanebben a korosztályban a lányoknál Vida Bernadett a dobogós harmadik helyet tudhatja magáénak. Eggyel feljebb az U12-eseknél
Bárczi Roland, Fejes Dániel és Lajtos Patrik is középmezőnyben végzett. A 12 év
alatti lányoknál pedig nagyszerű nádudvari sikernek örülhettünk, hiszen Vida Nikolett hibátlan teljesítménnyel aranyozta
be érmét.
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Jól tanulnak, jól sportolnak
Idén is kitüntették a Hajdú-Bihar
megyei általános iskolások közül azokat, akik tanulásban és sportban is
egyaránt jeleskedtek.
Az elismeréshez legalább 4,8 tizedes
tanulmányi átlag, és hazai, nemzetközi
versenyeredmény kellett. Felső tagozaton
és középiskolai korcsoportban lehetett pályázni a Hajdú-Bihar megye Jó tanuló–Jó
sportolója címre. Itt adták át a díjakat a
megye diákolimpiai bajnokainak is. Az
ünnepeltek között 17 Kövys diák is volt,
s mivel az előző év eredményei alapján lehetett pályázni, három egykori diák is az
elismertek közt volt: Kiss Viktória, Bodnár József Zoltán és Kiss Péter. Diákolimpiai bajnokok voltak 2013-ban: Boldizsár Niké, Székely Gabriella, Barát

Petra Barbara, Balla Edina, Rácz Amarilla, Minegász Kitti, Székely Boglárka,
Boldizsár Adrián, Mónus Ditta, Vizsnyai
Zsuzsa, Kiss Bianka Mária és Kovács
Kinga. Jól tanultak és kiemelkedő sportteljesítményt is elértek: Kocsis Alexa,
Boldizsár Niké, Székely Gabriella, Barát
Petra Barbara, Czina Péter, Balla Edina,
Rácz Amarilla, Nagy Krisztina és Bodnár
Norbert Tibor. Megyei összesítésben a
második helyen szerepelt a nádudvari általános iskola. A legeredményesebb sport
az aerobik volt, de sakkozó és karatés is
van a díjazottak között. Örvendi Sándorné
edző is díjat vehetett át, Hajdú-Bihar megye Diáksportjáért végzett munkájáért.
Minden kitüntetettnek gratulálunk, és további sikereket kívánunk!
Szöveg és fotó: V. I.

Elődöntőben a Főnixen, a Főnixben
Előbb január 11-én Berettyóújfalubanban volt forduló a kicsi (2001-es
születésű) lányoknak az Erima gyermek kézilabda bajnokságban.
Itt három meccsből hármat nyertek, s
második helyen álltak a tabellán, aminek
nagyon örült edzőjük, Kiss Dóra. Az ellenfél Berettyóújfalu, Orosháza és Füzesgyarmat volt. Mind a három csapatot nagy
gólkülönbséggel sikerült legyőzniük.
Majd rá egy hétre Debrecenben a nagyokkal (1999-es születésűek) a Téglást
és a Hajdúböszörményt simán verték, de
a Debreceni SC-SI második csapata ellen
nem termett babér a mieinknek.
Január utolsó hétvégéjén pedig, szintén
a megyeszékhelyen, hazánk egyik legnagyobb és egyben nemzetközi utánpótlás
tornáján a VII. Főnix Kupán vettek részt
mindkét gárdával. A 2000-sek kategóriájában a Nádudvari Diáksportegyesület a
csepelieket 33–20-ra, a dunaszerdahelyieket 26–25-re verte, közben pedig vereséget szenvedett a Hódmezővásárhelytől.
A döntőbe jutásért a házigazda, s későbbi
győztes Debrecen SC-SI ütötte el. Majd
következett a revans lehetősége, de a

bronzmeccsen, ha csak egy góllal is, de ismét alulmaradtak a vásárhelyiekkel szemben.
Az egy évvel fiatalabbak mezőnyében
– amelyben a nádudvariak valójában a
többi vetélytárstól egy évvel fiatalabbak
voltak – remekül helytállva a tízcsapatos
mezőny nyolcadik helyén végeztek.
„Lányaink” mérkőzéseiket a cívisváros
három legnagyobb csarnokában: az Oláh
Gábor utcaiban, a Hódosban és – mivel a
2000-es hölgykoszorú bejutott a legjobb
négy közé – a Főnix csarnokban játszhatták.
Február első hétvégéjén léptek újra pályára az Erima-bajnokság keretében korosztályos csapataink. Szombaton a balmazújvárosi Kőnig Rendezvényközpontban. „Bemelegítésként” a Téglás ellen
győztek nagy fölénnyel az U14-ek, azaz a
nagyok. A Berettyóújfalu ellen szoros derbin sikerült elérni a győzelmet, míg a házigazdák megoldhatatlan feladat elé állították a Nádudvari Diáksport Egyesület
tagjait. Vasárnap az U12-ek hazai pályán,
a „Kövy-arénában” előbb a Túrkeve, majd
a Köröstarcsa ellen diadalmaskodtak, míg
a gyulaiakkal döntetlenre végeztek.

A kitüntetettek

Három a nádudvari nagylány
A Régióválogatottak Tornáján három
nádudvari fiatal hölgy is pályára lépett, s
csapatukkal szép sikert értek el a közelmúltban. Az U14-es korosztályú „Sterbinszky Amália régióválogatott” tagjaként
aranyérmet szereztek.
A Pest Megyei Kézilabda Szövetség
által megrendezett, színvonalas torna döntőjében a Békés, Hajdú-Bihar és JászNagykun-Szolnok megye legjobbjaiból

álló együttes a budapesti „Adorján János
régió” ellen aratott 18-16-os győzelmet,
ezzel az élen zárt. Az odavezető úton pedig végig biztosan menetelve győzte le ellenfeleit.
A három régióválogatott nádudvari
csapattag: Bíró Petra Debrecen SC-SI,
Nemes Nóra Nádudvari Akarat SportkörPüspökladány KE, Zelizi Fanni Nádudvar
DSE játékosa.

Helyes névsor. A második évfolyamnál pontatlan névsor jelent meg decemberi lapszámunkban, a Nádudvari Hírességek – Híres Nádudvariak városi
verseny tudósításában. A győztes 2.d kvartettjének összetétele valójában: Kis
Laura, Komáromi Dávid, Széles Patrícia, Petrusz Péter.

Kazinczy-követő Kövysek

A Nádudvari DSE U12-es lány kézilabdacsapata (Fotó: magánarchívum)

Az általános iskola felső tagozatos
diákjai januárban, a Kazinczy verseny városi döntőjében mérték össze „szépkiejtési” tudásukat.
Egy előre kiválasztott szöveget kellett
felolvasniuk néhány perces felkészülés
után, melyet a zsűri értékelt. Fontos szempontnak számított, hogy a gyerekek
mennyire értik meg a szöveget, milyen
szépen tudják felolvasni, illetve hogy milyen szépen van hangsúlyozva, vagy, hogy
hol tartanak szünetet.
A téma a magyar szent korona volt a
kisebbeknél, a nagyobbak egy részletet olvastak Balogh János A megsebzett bolygó
című könyvéből.

Az 5-6. osztályosok között 6. helyen
Kinczel Julianna, 5. helyen Tóth Henrietta, 4. helyen Székely Rella végzett, a
dobogó 3. fokára Lember Lili állhatott,
második lett Sümegi Ákos, a győzelemnek pedig Nagy Krisztina örülhetett.
A 7-8. évfolyamon Moravetz Laura és
Ludman Fruzsina egyaránt 5., míg Szilágyi Zita 4. helyen végzett. A képzeletbeli
dobogó legalsó fokára Végh Darinka léphetett, Garai Petra lett a második, a legjobb teljesítményt pedig Jankó Erzsébet
nyújtotta, amivel elnyerte a jogot arra is,
hogy képviselje iskolánkat az országos
megmérettetésen.

A fiúk is a Főnixen
Két korosztályban neveztek a fiúk a
VII. Főnix kupára. Számukra ez volt az
első, péntektől vasárnapig tartó, nemzetközileg is jegyzett torna. Az NDSE 2001es csapata 11., míg a 2003-as korosztályban induló alakulat a 8. helyen
végzett.
– Mindkét csapatunk tisztességesen

helyt állt. A leadott teljesítménnyel azonban nem vagyok maradéktalanul elégedett. A befektetett energiát, az elvégzett
munka hozadékát nem mindig látom viszont a pályán – bosszankodott a mindkét
együttest trenírozó Kiss Zsolt. – Készülünk a következő megmérettetésre – tette
még hozzá bizakodóan.

Szépen olvastak (Fotó: Nagy Richárd)
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VERSSAROK
NÁDUDVARI NAGY JÁNOS

TÉLKERGETŐ
Télkergető tavaszi szél,
minden, ami e tájon él,
jégtörő zúgásod várja,
hogy rásuhintasz a fákra
s elfúvod a ködöt messze
az éjszakai szigetekre,
sőt még sokkal messzebb annál,
hogy nekünk kék eget adjál.
Kék eget és fénylő napot,
halkan csobogó patakot,
hóvirágot, kék ibolyát,
méhröptető szép ragyogást.
Rügyduzzasztó enyheséget,
élettermő melegséget.
Télkergető tavaszi szél:
jöjj már gyorsan s csodát tegyél!

Hétvégenként termelői piac?
Hamarosan, a használatbavételi engedély megérkezését követően hivatalosan is
megnyílik a Nádudvar egyik díszévé váló,
felújított városi piac, a Kossuth téren. Addig is ideiglenesen, szűkített területen,
már működik az árusítás az új helyen.
A piacos napok egyelőre a kedd és a péntek maradnak, de a lakosság részéről lenne
igény hétvégi nyitva tartásra is, amikor elsősorban helyi és környékbeli termelők
kínálhatnák friss áruikat.
– Ha a termelők szeretnének hétvégén is
árulni, mi örömmel nyitjuk ki a piacot – reagált a felvetésre a piacot üzemeltető Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője, Ludman Lajos.

A fürdőben a fizikoterápia
A nádudvari fürdőben található január
21-étől a fizikoterápia, ahol a Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Kft. munkatársai korszerűbb környezetet
teremtettek a páciensek számára. A fizikoterápiás szakrendelésnek új orvosa van,
a nádudvari dr. Bakos Gizella. Rendelési
ideje: kedd és péntek 17 órától 19 óráig.
Az új helyen igyekeznek a gyógyulni vágyóknak teljes körű szolgáltatást nyújtani:
száraz és vizes kezelések mellett gyógytorna is lesz. A vizes kezelések hamarosan
indulnak, jelenleg elérhetők a száraz kezelések, a gyógytorna, orvosi masszázsok, valamint a kinti és a benti ülőfürdő. A társa-

dalombiztosítás által támogatott (a betegek
számára ingyenes) kezelésekhez beutaló
szükséges. Térítés ellenében beutaló nélkül
is igénybe lehet venni a szolgáltatást.
Szauna és masszázs
A fürdőt azonban nem csak mozgásszervi betegségekben szenvedőknek
érdemes látogatni télen sem. Ugyanis
minden hétvégén igénybe veheti a lakosság a téli időszakban a szaunát, kinti és
benti fürdőmedencét, illetve masszázst is
a nádudvari fürdőben! Nyitva szombaton
és vasárnap 12 órától 20 óráig, illetve a
masszázs 14-től 18 óráig.

Rendszeres alvás, jobb gyerek?
Sok felmérés, kimutatás készül, némelyikről úgy érezzük, hogy ehhez nem
kellene vizsgálat, mert a végeredményt
úgyis tudjuk.
A napokban olvastam, hogy 10 ezer
gyermek bevonásával végeztek Nagy-Britanniában egy vizsgálatot. Ugyanis megfigyelték, hogy a hét közben rendszertelenül alvó gyermekek szülei és tanárai több
viselkedési problémáról számolnak be,
mint a rendszeresen alvóké.
A felmérésben 3, 5 és 7 éves gyermekek szüleit kérdezték meg gyermekük
alvási szokásairól, a hétévesek esetében a
tanáraik is értékelték a gyerekeket.
A rendszertelenül alvók között na-

gyobb arányban fordultak elő a viselkedési problémák, mint a rendszeresen alvók között. Amikor a rendszertelenül alvó
gyerekek napirendjét úgy változtatták
meg hogy rendszeresen időben ágyba kerüljenek, a viselkedési problémák száma
csökkent, amit a teljesítményük javulása
is jelzett.
Mire következtethetünk a vizsgálat
megfigyeléseiből? Arra, amit már eddig is
tudtunk, amire eddig is felhívták a pedagógusok a szülők figyelmét. A gyermekek
éljenek rendszeres napirend szerint, kerüljenek időben ágyba és akkor kipihent
jókedvű gyerekekkel vághatnak a mindennapok új feladatainak.
S. L.

Tagcsere a kisebbségi önkormányzatban. Makula László személyében új tagja lett
február 5-től a Nádudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak. Az új képviselő
beiktatása Balogh János lemondása miatt vált szükségessé. Képünkön a helyi
választási bizottság elnöke, Szabó Dezsőné adja át a megbízólevelet, Horváth
Tibor a nemzetiségi önkormányzat elnöke, Makula Attila elnök-helyettes,
valamint a törvényességet képviselők:
Vincze András jegyző és Dr. Sós Csaba aljegyző társaságában
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N Á D U D VA R I E M L É K E K
A múlt hónapban megkezdett
történet folytatása következik az
alábbiakban, illetve még egy „állati” történet is papírra kerül Pécsi Samu tollából.
A lovak és én (2)
Nádudvaron a lovakkal hamarosan napi kapcsolatba kerültem. Mivel nekem kezdetben nem volt semmi más járművem, még biciklim
sem, nap, mint nap használtam a lovakat, a tanyákra menőben. Megtanultam befogni, kifogni és hajtani
őket. A kocsisok nekem gyakran egy
másik lovat fogtak be, mondván a mi
lovunkat nagyon könnyű hajtani, és
valójában akkor tanulom meg a lóhajtást, ha több lovon gyakorolok.
Hogy az állítás első része nem
volt teljesen igaz, azt egyszer a lovunk fényesen igazolta: Egyszer a
Nagy-Bojárról mentem haza. A hátunk mögött egy átjáróban a közeledő vonat élesen fütyölni kezdett.
A fütyöléstől megijedt a ló és vágtába ugrott. Csak majdnem az állomásnál (kb. 6 km múlva) tudtam letenni, hogy újra ügessen.
Volt az istállóban egy pazar kicsi
ló: a kis-Lepke. Ő valamikor Kacsóh
Sándor, főagronómus taligás lova
volt. Sándor bácsi már nem élt, amikor én Nádudvarra kerültem, de a
lovát, talán kegyeletből, senki sem
birtokolta el. Egy alkalommal a kocsisok rábeszéltek, hogy jártassam
meg a kis-Lepkét. Ráálltam, hát befogták nekem. Csoda egy ló volt.
Szélsebesen ügetett, szinte sohasem
ugrott vágtába. Türelmes volt. Sohasem kellett megkötni, ha órákig dolgozott az ember, legfeljebb ha inni
ment el, de szomját oltva visszajött
arra a helyre, ahol leszálltam a taligáról. Ha megvakarta az ember valamelyik testrészét, dörgölődzött, mint
egy macska. Hamar megszerettem,
és ha lehetett, vele mentem.
Egyszer érkeztemkor a kocsisok
nem voltak benn az istállóban. Ez
nem volt kivételes eset. Ilyenkor kifogtuk a lovat és bekötöttük a helyére. A normális menet a következő
volt: az udvaron kicsatoltuk a haslót
és levettük az istrángot a hámfáról.
A taliga előredőlt és megtámaszkodott a rúdjain. A lovat bevezettük az
istállóba. A ló a helyén leggyakrabban biztatás nélkül megfordult, ebben az állásában leszerszámoztuk,
majd visszafordítva megkötöttük a
helyére. A kis-Lepkét is a többihez
hasonlóan kezdtem kifogni, de
ahogy bevittem a helyére, Lepke
nem akart kifordulni, a kifordítási kísérleteimnek hevesen ellenállt, azt
sem tűrte, hogy megkössem. Amikor
tiltakozásában addig merészkedett,
hogy próbált megharapni menekülésre fogtam a dolgot. Az istálló ajtóban szembetalálkoztam a két nevető kocsissal. Ők ugyanis az elnöki
Volga garázsából egy kis ablakon keresztül végig nézték vergődésemet a
Lepkével. „Elfelejtették” közölni a
Kis-Lepke fura szokását, hogy csak

az udvaron hagyja magát leszerszámozni és szerszám nélkül kell bevezetni az istállóba. Hetek óta altattak
és tódították a sok jót, amit én a Lepkéről regéltem, hogy ha eljön az
ideje, megtréfálják az ifjú állatorvost.
Mire hazaértem lejárt a kocsisok
munkaideje, Talán csak a tréfa miatt
vártak meg. Bizonyítandó, hogy értem a tréfát, áthívtam őket a szemközti kocsmába, megittunk egy-egy
pohár bort.
Az első nehézellés
Az első hetek gyorsan teltek, annak ellenére, hogy a feleségem még
Pesten volt. Várnunk kellett a szolgálati lakásunk kiürítésére, és Anninak állása sem volt még. Az idő
gyors múlását az indokolta, hogy
sok mindenhez kellett alkalmazkodnom, sok olyan dolgot kellett (volna)
csinálnom, amit csak elméletben ismertem. Ezek között a legemlékezetesebb az első nehézellés „önálló”
levezetése volt.
Úgy esett, hogy egyik „öreg” kolléga sem volt a faluban, amikor a
Molnár-tagban egy tehén nem tudott
megelleni. Gonda József, a nagy
gyakorlattal rendelkező felcser, kérdezte mi legyen. Kimegyünk és
megcsináljuk – mondtam én a tudatlanok bátorságával. A helyszínre
érve beöltöztünk. Először én nyúltam be. A hosszanti fej fekvésben
prezentálódott borjúnak a fejét és az
egyik lábát nem találtam. Gonda Józsi is benyúlt és kicsit közelebb
húzta a borjút. Így már én is megtaláltam az oldalra hajló fejet és megpróbáltam az orrára tenni a kötelet,
de nem ment. Gonda tette fel úgy
kommentálva a dolgot, hogy egy kicsit fixálja a kötelet. Szerencsénkre
a borjú viszonylag kicsi volt, így
könnyen befordítottuk a fejét a szülőútba. A kötelet természetesen a
visszahajlott lábra is Gonda tette fel.
Ezek után már csekély húzással kijött a borjú. Az egész elletés során
Gonda Jóska úgy ügyeskedett, hogy
az emberek azt higgyék én csináltam
meg.
Mikor elindultunk hazafelé, Jóska
dicsérni kezdett, hogy milyen jól levezettem ezt az ellést. Mire én megjegyeztem, nem kell hülyeségeket
beszélni, hiszen mi ketten tudjuk,
hogy az ellést ő vezette le. Megköszöntem, hogy az emberekkel elhitette, amit most nekem is be akar
adni.
Nádudvari működésem alatt
Gonda sok apró fogásra megtanított,
amiket később jól hasznosítottam.
Hamar rájöttem, hogy még nagyon
sokat kell tanulnom ahhoz, hogy igazán állatorvosnak mondhassam magam és ebben Gonda József és a két
idősebb kolléga sokat tett. Paczolay
Győző elmagyarázta, mit hogyan
csinál, Gonda Józsi megmutatta, Fejes Feri meg gyakran arra kényszerített, hogy a mélyvízbe kerülve kiússzak.
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Nádudvari hiedelmek, népszokások – Hortobágy-vidéki gyűjteményből
A Nádudvarra vonatkozó hiedelmeket és népszokásokat gyűjtötte ki
Borsodi Nagy János Barna Gábor
Néphit és népszokások a Hortobágy
vidékén című könyvéből. Most a természetfeletti erejű személyekről olvashatnak.
Néphit és népszokások a Hortobágy
vidékén címmel írt egy tudományos
könyvet Barna Gábor. Elsősorban a
pásztoremberek körében a XIX.-XX.
század fordulóján előforduló eseményeket dolgozta fel ebben. A Hortobágy vidékét öt kulturális övezetre osztotta fel,
ebből a negyedik a hajdúsági-debreceni
körzet. Ide osztotta be Nádudvart is.
Nádudvar kapcsolatba került a szomszédos, kunsági Karcaggal is. Ezekről a helyekről került ki a legtöbb pásztorember
a Hortobágyra – még a XX. században
is. A feldolgozás nemcsak a pásztorokat
érintette, hanem a földműves parasztokat vagy az eltérő vallásúak szokásait is.
A Táltos
A könyv egy Majoros Sándor nevű
nádudvari gulyás ember táltos hiedelemmel kapcsolatos történetét ismerteti.
Íme.
„A nagyapám beszélt a táltosról.
1913-ban halt meg a nagyapám, gulyás
volt ő is, mint az apám, meg én is. Egyszer egy nagy görbe sovány ember ment
oda hozzájuk a tanyára, és azt mondta:
Idehallgassanak! Nemsokára naplemente felől jön egy nagy kormos bika.
Én meg fehér bika leszek. Viaskodunk
majd, oszt csak azt kérem, hogy a hátamra egy csupor tejet öntsenek. Oszt
úgy is vót. Naplemente felül egyszer
csak jött a kormos bika, ő meg már fehér
bika volt. Összementek, a lábuk térdig
süppedt a sárba. Hárman voltak ott bojtárok nagyapámék, de egyik sem mert
oda menni, hogy a csupor tejet a hátára
öntse. Végül az egyik, akit Sugár Ferkének hívtak csak megemberelte magát,
odament reszketve és a hátára öntötte a
tejet. Akkor a kormos bika naplementének, a fehér pedig napkeletnek elszaladt.
Oszt jön vissza nemsokára ember képibe, és kérdezte, hogy melyik volt,

amelyik a hátára öntötte a tejet. Sugár
Ferke azt mondja, hogy: ő. Akkor elhívta,
mondta, hogy vegye fel a szűrét, elmentek, de nem olyan túl messzire, a tanyától körülbelül egy kilométerre. Ott az
ember botjával megkopogtatta a földet.
Hát az megnyílt, és egy nagy ajtó volt
ott. Akkor az ember azt mondta, hogy ha
kinyitja az ajtót, talál egy lépcsőt, s azon
menjen le. Elmagyarázta hol talál az
egyik helyen aranyat, a másik helyen
ezüstöt. Kétszer lemehet érte, és mindegyikből annyit hoz fel amennyit akar,
de harmadjára le ne menjen, mert akkor
ott marad, nem tud kijönni. Le is ment
Sugár Ferke, hozott egy csomó aranyat
meg egy csomó ezüstöt, de gondolta,
hogy csak lemegy még harmadjára is.
De bizony alig lépett a lépcsőn az ajtó
bevágódott mögötte, lent maradt. Akkor
oda ment a táltos és azt mondta neki,
hogy nem hallgatott rá, hát itt kell maradnia, mert az ajtó csak hét év múlva
nyílik meg megint. Ott lent rengeteg kutya, marha meg bika volt, de mind sánta.
Azokat kellett neki gondoznia. Azt
mondta neki az ember, hogyha kikerül,
el ne mondja, hogy mit látott odalent,
mert akkor meghal. Valóban hét év után
megint megnyílt az ajtó. Kikerült Sugár
Ferke, visszament oda ahol dolgozott.
Szegény maradt, mert az aranyat, amit
kihozott, mások már elvitték. Kérdezték
tőle sokan, hogy hol volt, merre járt, mit
látott, de ő nem mondott semmit. Folyamatosan kérdezték tőle, akkor ő elbeszélte, hogy azokat a sánta jószágokat
gondozta, de voltak többen is. De ahogy
elmondta meg is halt.”
Másutt ilyen alvilági járásról nem
tudnak.
A könyv tárgyal számos természetfeletti személyt a Hortobágy környéki
településeken. Főleg az északi, északnyugati és nyugati részeken. Azonban
nádudvari érintettségű alig van. Például
elmondják, hogy Pénzásó Pista is járt
Nádudvaron de, hogy hol keresett, ásott
kincs után, talált-e, arról nincs szó, pedig a Pénzásó Pistán kívül találkozunk
még a garabonciás diákkal, a nánási emberrel, tiszaigari emberrel, a tiszaroffi
gyógyító emberrel, valamint a madarasi
emberrel is. Említenek Nádudvaron még

egy embert, aki tudott gyógyítani. A hármashatárnál volt a földje. „El tudta vinni
a tehén tejét, meg vissza is tudta hozni”.
Elsősorban a szarvasmarha-betegségeket
gyógyította, idézem: „a kérődzést meg
tudta indítani, ha leállt”.
Boszorkányok
A Hortobágy környéki falvak hiedelmében központi helyet foglal el a boszorkány. Nádudvaron azt a hiedelmet
jegyezték fel, hogy a boszorkányok kincseket gyűjtenek, s pincékben ládákba
rakják, hogy majd a határban ássák el.
Az ilyen kincseket nem jó kiásni, mert
az boszorkányé volt és az embernek kára
származik belőle.
Veszett orvosok
Nos, nem az orvos volt a veszett, hanem, akik a veszett jószágokat meg tudták gyógyítani, azokat hívták veszett
orvosoknak. A karcagi veszett orvost
Nádudvaron is ismerték. A nevére már
nem emlékeznek, de a karcagiak szerint
olyan nagy tudású volt, hogy felkerült
Budapestre az országházba. „Aszongya
ott az uraknak, hogy engedjék szabadra,
mert ha nem, egymást marják meg itt,
egymástól eszitek meg a húst. Csak öszszenéztek az urak, eleresztették, de nem
bántották tovább.
Tudós pásztorok
A történetek a Hortobágy és a környező falvak tudós boszorkányos pásztorairól szólnak. Tevékenységük az
állattenyésztéshez, egyes állatokhoz
kapcsolódó. Azt mondják hogy régebbi
nádudvari gulyások is tudósok voltak.
Volt, aki este beállás után a botját, vagy
az ostorát körül húzta a gulyán és az nem
tudott szétszéledni. Némelyik nádudvari
pásztorember is értett a pondró elűzéséhez is. Egy gulyás ezt a következőképpen csinálja: „melyik jószágba féreg
van, napfeljötte előtt három órával port
kell felé lökni bal kézzel, de nem kell rászórni. Akkor kihull.”
Nádudvaron egy juhászembert emlegetnek, aki azt állította magáról hogy

látja „a jószág belsejét meg a gyerekeknek a belsejét is. Ez a juhász sokat tudott”. Azt mondják Nádudvaron hogy az
ezelőtti öreg pásztoroknak volt olyan tudománya, hogy tőlük nem tudtak sose
lopni.
Oda mehetett bárki a falkához, de nem
tudott elmozdulni. Felvette a birkát, de
nem tudott elmenni. Oszt csak az a pásztor engedte el. A nádudvari pásztorok is
úgy emlékeznek hogy voltak olyan pásztoremberek „akik megkötötték a lovat.
Nem tudott elindulni addig amíg rá nem
szánta magát és el nem engedte”.
Patkányt elüldöző tudós ember
Beszélik, hogy a háború előtti években „Ludány László tanyájába sok patkány volt. Egyszer arra vetődött egy idős
szűrös bácsi karikás ostorral a vállán.
Kérdezte, hogy van-e haragosa a tekintetes úrnak? Mert mondták neki, hogy sok
a patkány. Akkor az udvarra tette a vályút
ételt italt rakott bele, s mondta, hogy majd
odamennek a patkányok enni, de senkinek se szabad bántani őket, se a kutyának, se macskának. Akkor sípolt és a sok
patkány mind odament a vályúra. Ettek,
ittak, hozták a kölyköket is. Az öreg a kis
pockosokat betette a szűrujjába és ostorral elhajtotta őket oda, ahol az úr mondta
hogy haragosa van. Jó darabig ment velük. Az uraságtól egy szekér búzát kapott, de azt mondta az uraság, ha nem jön
vissza patkány, akkor kap még egyet.
Egy idő után el is jött, meg is kapta”.
Egy nádudvari embert emlegetnek aki
szedett egy kevés földet a patkány kaparásból és feltette a meszes kocsijára.
Utána szólt a patkányoknak: „No tik
menjetek utána mindnyájan viszik a pakkokat.” Nádudvari hiedelmek tudós embere ostorral hajtotta el a patkányokat a
háztól.
Természetfeletti lények
Mintegy féltucatnyi eseményt körüljárt a szerző Hortobágy környéken és a
tapasztalata az, hogy Nádudvaron nem
találtunk ehhez kapcsolódó történéseket.
Úgy látszik a természetfeletti lények
nem kísértették meg a nádudvari népet.

FA K A N Á L S T A F É T A
Ahogy azt előző számunkban beharangoztuk: megkezdjük a 2013. évi városnap főzőverseny „pályaműveinek”
bemutatását. Először az SZSZK-s fellépők szakácsa Majoros Sándorné Marika néni kerül „terítékre”.
Megígérte a klubtagoknak, hogy főz
ő a szokásos bográcsos helyükön, hogy
a fellépés után megpihenve legyen mivel pótolni az elégetett kalóriákat. Nem
akart a hagyományosnak mondható

Belszerv leves

Finom volt, csak kevés
pörkölt, gulyás, slambuc ételtrióból választani, inkább valami ritkábban elkészített, de egyszerű étekre gondolt. Így
esett a választása belszerv levesre, amit
férje szerint a paprikás krumplival
egyetemben megkívánni nem lehet.
Bezzeg, ha töltött káposzta lenne – tette
hozzá Marika néni.
Na, de Sanyi bátyámmal ellentétben,
a szociális szolgáltató központ Idősek
klubjának tagjai nagyon is ízletesnek találták a sertés belsőségekkel dúsított levest. A később érkezőknek már csak kóstolónyi adag jutott – utólag sajnálták is.
A főzőverseny zsűrinél ugyan nem
került dobogóra vele, de legalább akkora elismerés volt, hogy az utolsó cseppig kiürült a bogrács – a klubtagok a
szájukkal szavaztak. Majoros Sándorné
is levonta a tanulságot: a következő városnapra mindenképpen nagyobb bográccsal készül, de lehet, hogy a főzőüst

is előkerül, ismerve a klubtársak jó étvágyát!
Az egyszerű recept alább
olvasható.
Belszerv leves
Az alapanyag a sertés belszerv (vese, tüdő, máj, lép,
nyelv, szív – ki mit szeret belőle).
A nyelvet és vesét megabároljuk, megtisztítjuk. Azután minden belszervdarabot
egyforma méretűre vágunk.
Majd sós vízzel, babérlevéllel feltesszük főni, félfővésben az apróra vágott krumpli
darabokat hozzá adjuk. Amikor megfőtt, rántást teszünk
rá, egy kevés tejet, és ecettel Marika néni tálaláshoz készül a városnapon, Sanyi
ízesítjük. Forrón tálaljuk!
bácsi nem biztos, hogy a levesnek örül
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Nádudvari pergető horgászpáros
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Felújítják a focipályát

Bereczki Kitti és Bódi Zoltán (Fotó: magánarchívum)
Ahhoz, hogy a horgászatban sikeresek lehessünk végtelen kitartásra, szorgalomra és türelemre van szükség.
Közel harminc éve történt, hogy hétéves
korában kiváltotta az első horgászengedélyét Bódi Zoltán. Állóvízi pontyhorgászattal kezdte, mint általában minden horgász,
és azóta folyamatosan horgászik. Körülbelül tíz éve foglalkozik a pergető (plasztik
csalis), ragadozó halak horgászatával.
Minden horgász végigjárja, hogy eleinte
minden fogást (szabályos körülmények között kifogott halat) hazavisz. Majd felnő az
ember és gondolkodik, hogy holnap is jó
lenne valamit fogni. Ez a gondolat terelte
Zolit is a sporthorgászat felé. Szerencsére
egyre többen osztják ezt a véleményt. Ezzel a szemléletváltással úgy érzi, hogy több
hal marad a vizekben, mert csak annyi halat visz mindenki haza, amennyit a szabályok engednek.
Közel hat éve alkotnak párt a horgászatban is Berecki Kittivel, amikor úgy
érezték, hogy tapasztalatban eljutottak egy
olyan szintre, mellyel országos versenyen
is megállják a helyüket. Kíváncsiak voltak
mire elég az ő pergető horgászatuk egy
sokkal tapasztaltabbnak vélt közegben. Így
beneveztek a 2013-as országos csónakos
páros pergető bajnokságra és bizonyítottak,
33 csapatból a tizedikek lettek. A mezőnyben 63 férfi és három nő szerepelt, de ők
voltak az egyetlen vegyes páros. Az előzetes várakozásaikon felül ezzel az eredménnyel a válogatott kerettagságba kerülésről két helyezési ponttal csúsztak le az
ötfordulós versenysorozatban.
Hiányosságaikat szorgalommal és kitartással fokozatosan pótolják, mivel a közös
céljuk továbbra is a válogatott kerettagságba kerülés.
Eddig saját erejükből jutottak el idáig,
míg a csapatok zömét gyártók szponzorálták. Így az elért eredmények annál becsesebbek számukra, de az ő gyümölcsük is
kezd beérni.
A versenysorozat végén, az elért ered-

mények láttán a PONTOON 21 japán, versenyhorgászatra szakosodott cég magyarországi képviselete szponzori lehetőséget
biztosít most már számukra. Így lettek
teszthorgászok, ami azt jelenti, hogy ennek
a gyártónak a termékeivel horgásznak és
általuk hozzájutnak minden olyan pergető
felszereléshez, melyet napi szinten használnak és tesztelnek.
Ezzel a sikerrel úgy érzik, hogy hozzájárulnak és segíteni tudják, hogy fejlődjön
Nádudvaron a pergető horgászat, hisz az általuk használt termékeket a környezetükben élő barátaik is használhatják. A blogjukat (bozbek.ingyenblog.hu) is ezzel a
célzattal hozták létre, melyen saját tapasztalataikat osztják meg másokkal.
Az elért eredményeken felbuzdulva beneveztek az országos ismertségű és elismertségű Tisza tavi Bajnokok kupára (ez
egy plasztik csalis süllőfogó verseny). Ebben a világbajnokokkal, magyar bajnokokkal tűzdelt mezőnyben sikerült nyerniük.
A verseny megnyerése után az egyetlen
magyarországi internetes pergető magazin
felkérte őket, hogy tapasztalataikat és élményeiket osszák meg rendszeresen az olvasókkal. Számukra ez igazi elismerés!
Innen jött az ötlet, hogy barátaiknak rendezzenek egy olyan jellegű és díjazású versenyt, melyen ők is részt vesznek. Ezért írták ki január 12-én a Hortobágy folyón, a
Nádudvari Sporthorgász Egyesület 1960 támogatásával, az első Nádudvari Süllőfogó
Pergető kupa versenyt, melyen 37-en vettek
részt. Ezzel hagyományt szeretnének teremteni. Azt vallják, hogy az elért eredményeiket a kitartásuknak és szorgalmuknak
és egy kis szerencsének köszönhetik.
Bokor Károly barátjuk a neves és elismert pergető horgász mondását idézve –
melyet magukévá tettek, – „Nincs sokkal
ügyesebb horgász, csak sokkal kitartóbb!”
Kitartással és szorgalommal bárkiből
válhat sikeres horgász, de kell hozzá a természet iránti szeretet és mélységes tisztelet, mely alázattal párosul!
N. E.

Jó volt együtt mozogni! Véget ért a nyolc hónapig tartó heti egyszer egy órás
ingyenes lakossági gimnasztika. Örvendi Sándorné Edit szeretett volna még
több embert rávenni a mozgásra, csak arra, hogy kóstoljon bele, mennyire
kellemes együtt mozogni! Talán majd legközelebb még jobban sikerül!

Jó hír a futball-barátoknak, hogy tavasztól ülőhellyel ellátott lelátóról szurkolhatnak a nádudvari csapatoknak, kicsiknek és nagyoknak, ha kilátogatnak
a Határ úti létesítménybe.
A munkálatokat a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Kft. végzi.

A február 8-i első edzőmeccsen (képünkön) még a félkész lelátó mellől,
mögül figyelte az esős idő ellenére is
kilátogató néhány néző az átalakult kerettel a bajnokságnak induló nádudvariakat. Az ülőfelületnek szolgáló fadeszkák az első hazai bajnoki mérkőzésre kerülnek a helyükre.

Új színfolt: Lurkó Tanoda
Újabb színtérrel gyarapodott a nádudvari gyermekintézmények száma.
A Lurkó Tanoda olyan magánnapköziként működik februártól, ahol a gyerekek kis létszámban, családias körülmények között készülhetnek a következő
iskolai napra, ahol segítenek, magyaráznak, felkérdezik a tananyagot és így
otthon már nyugodtan lehet játszani,
más tevékenységet folytatni – ismertette
a tevékenységüket Gémné Kovács Anita, a tanoda vezetője. Aki magáról elárulta, hogy a Debreceni Református
Hittudományi Egyetem Kölcsey Ferenc
Tanítóképzési Intézetében végzett tanító
szakon, magyar műveltségterületen.
Segítséget nyújtanak a napközi otthonos oktatásból kikerülő 5. és 6. osztályos
diákoknak, akiknek eddig nem kellett önállóan tanulniuk és nehezen birkóznak
meg ezzel a feladattal, sokuknak meg kell
tanulniuk tanulni. Gondoltak azon szülőkre is, akik nem akarják a gyermeküket
egész napra iskolába adni, szeretnének a
gyermekükkel minél több időt együtt tölteni, ezért csak bizonyos napokon kérik a
segítségüket, vagy bizonyos időtartamig.

A tanoda iskola-előkészítő foglalkozásokat is tart nagycsoportos óvodásoknak.
Céljuk, hogy a sikeres iskolakezdéshez
szükséges képességek, készségek birtokában legyenek a gyermekek. A foglalkozásaik tartalma logikusan egymásra épül, az
összeállításnál fontos szerepet kapott a játékosság, az életszerűség és a sikerélmények szerzése. Feladataik felkeltik az érdeklődést az iskolai tevékenységek iránt,
megmozgatják a fantáziát, a gondolkodást
és az emlékezetet – állítja Gémné Kovács
Anita.
– Elmondhatom, hogy az eddigi viszszajelzések alapján a gyerekek szeretnek
nálunk lenni, jól érzik magukat és egyre
több szülő keresi meg a tanodát és kéri a
segítségünket – teszi hozzá a pedagógus.
Minden hónapban szerveznek szöszmötölős szombat délelőttöket, ahol sütnek-főznek, kézműveskednek, igyekeznek hasznos elfoglaltságot találni a
gyermekek számára, hogy képességeikhez mérten a lehető legtöbbet fejlődjenek.
A Lurkó Tanoda elérhetőségei: Gémné
Kovács Anita: 06 (30) 443-1990, cím:
Széchenyi u. 16., e-mail: gemneanita@
gmail.com, honlap: www.lurkotanoda.hu.

Drogozásról – még mindig
Nem lehet eleget beszélni az egyre inkább terjedő drogozásról. Az utóbbi három évben meredeken emelkedik a kórházba kerülő fiatalok és ezzel sajnos, a
halálesetek száma is.
Az országba főleg Kínából bekerülő
szerek összetételét sok esetben nem ismerik a szakemberek, de közben elég gyorsan változtatják is azt a gyártók. Egy minimális változtatás a molekula szerkezetében, addig nem ismert hatást eredményezhet. Több esetben az első tabletta –
mivel késői, elnyújtott hatással rendelkezik – nem hozza meg a kívánt hatást, egy
másik bevételével azonban már a halálos
dózist juttatják be szervezetükbe a használók.
Ezek a dizájner drogok főleg Kínából
érkeznek és a legtöbbször ismeretlen az
összetételük, gyakran az eladók sem ismerik azt. Régebben főleg Hollandiában és
Belgiumban készítettek tablettát az alapanyagból, napjainkban Magyarországon is
lelepleztek több laboratóriumot.
Az elmúlt hetekben olyan drogok je-

lentek meg a piacon, melyeket még csak
Japánban sikerült kimutatni. A szakemberek is versenyt futnak az idővel, főleg internetről, a fogyasztók szokásaiból tudnak
tájékozódni a szerek tulajdonságairól, hatásairól. Sokszor egy tablettában négy-ötféle anyag is lehet.
Mit lehet tenni a megelőzés érdekében?
A fiatalokat már az általános iskolában
fel kell világosítani, nem elég 16-18 éves
korban kezdeni. Beléjük kell sulykolni,
hogy szórakozóhelyeken (vagy máshol) ne
tegyék le poharukat, ne hagyják őrizetlenül, mert bárki drogot keverhet bele. Ha
mégis őrizetlenül hagynák, akkor kérjenek
inkább újabb italt.
Legnagyobb felelőssége a szülőknek és
pedagógusoknak van, hogy megfelelő információkkal lássák el a fiatalokat. A szülő
kísérje figyelemmel gyermekét, intse,
hogy ne is akarja kipróbálni a drogokat.
De nagy szerepe van a baráti társaságoknak, hogy legyen mindig köztük olyan
személy, aki szükség esetén figyelmeztetni
és figyelni tudja a többieket.
S. L.
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Fontos, ötpontos diadal
A viszonylag hosszú, két és félhónapos szünet után február 2-án ültek
újra a fekete-fehér táblák mellé az
NB II. Barcza csoportjában szereplő
Nádudvari Sakk SE első csapatának
tagjai. E téli, 6. fordulóban a DEAC
Sport Kft. versenyzőit látták vendégül, akik azonban a nap végén szomorúan utazhattak haza a megyeszékhelyre, mivel a mieink ötpontos
győzelmet arattak 8,5-3,5 arányban.
Csapatunk legeredményesebbjei az
1-1 pontot begyűjtő Varga Péter nemzetközi mester, Deák Sándor FIDEmester, Czina Péter, Zoltán Lajos, Magi
Tibor, Lovas Péter és Molnár Tibor voltak. Mészáros András nemzetközi mester, Vass László és Domán Csaba ezúttal fél-fél pontot „hozott a konyhára”.
A 7. körben, február 16-án a jelenleg
sereghajtó Tiszavasvári SE-nél vizitál a
négy hellyel jobban álló, 8. helyezett
csapatunk.
A következő hazai derbi március
2-án, vasárnap 9 órától a művelődési
házban vár a mieinkre az EMSE-Miskolc ellenében, ahová sakkozóink ezúttal is szeretettel várják az érdeklődőket,
hiszen a találkozók, mint mindig most
is ingyenesen megtekinthetők.

NB II-es meccs Nádudvaron

A Hajdú-Bihar megyei első osztályú
sakkbajnokságból még nem közöltük az
5. és a 6. forduló eredményeit. Előbbiben a főként helyi fiatalokra épülő Nádudvari Sakk SE második csapata az NB
I/B-s gárdával is rendelkező Hajdúböszörményi Sakk Egyesület ellen mindössze egy pontot tudott szerezni Lovas
Péter és Molnár Tibor fél-fél pontjának
köszönhetően. A hatodik játéknapon
egy dicséretes győzelemnek örülhettek
mieink a Debreceni Sakkbarátok Klubja harmadik alakulata ellen (5,5–4,5).
Czina Péter, Zoltán Lajos, Lovas Péter,
Kiss Péter és Gencsi Gergő 1–1, míg
MolnárTibor 0,5 pontot gyűjtött be.
NB II. Barcza csoport,
állás 6 forduló után
1. MVSI-Misk. KisBocsok
2. Kazincbarcikai VSC
3. Nyíregyházi SISE
4. Hajdúszoboszlói SSE
5. Debreceni Sakkiskola
6. SSASSE
7. Edelényi VSE
8. Nádudvari Sakk SE
9. DEAC Sport Kft.
10. PIREMON SE
11. EMSE-Miskolc
12. Tiszavasvári SE

48.5
47
39
38
37
37
34
32.5
30.5
30.5
29.5
27.5

Újabb nádudvari Eb-helyezés
A múlt hónaphoz hasonlóan, most is
válogatott kézilabdás sikerről számolhatunk be. Januárban a dániai Európa-

bajnokságon a nádudvari Nagy Kornéllal felálló nemzeti csapatunk a legjobb
nyolc között végzett.

Túl az alapszakaszon

Az Uraktól Kenéz Norbert szerez gólt a Juniorok ellen
Folytatódtak, sőt 13 fordulót követően be is fejeződtek a nádudvari téli
teremlabdarúgó bajnokság 2013-2014es szezonjának küzdelmei.
A még nem közölt eredményeket (7–
13. forduló) alább olvashatják.
7. forduló: Varga Színesfém Kft.–
Flabelos 3–10, Football Factor–Fittek
9–0, Püspökladányi C. Klub–Joy Cafe
4–5, Zrínyi FC–Joker 2–3, UrakN.S.H.E. 2–2, Nosztalgia étterem–Baromfiudvar 2002 Kft. 6–1, Junior–
Újoncok 1–1.
8. forduló: Junior–Nosztalgia étterem 5–4, Joker–Baromfiudvar 2002
Kft. 6–1, Újoncok–Football Factor 1–5,
Joy Cafe–Urak 4–5, Varga Színesfém
Kft.–Püspökladányi C. Klub 3–0,
N.S.H.E.–Zrínyi FC 4–3, Fittek–Flabelos 1–4.
9. forduló: Püspökladányi C. Klub–
Fittek 4-0, Flabelos–Újoncok 11–0, Baromfiudvar 2002 Kft.–N.S.H.E 1–9,
Zrínyi FC–Joy Cafe 3–12, Football Factor–Junior 6–2, Nosztalgia étterem–Joker 5–3, Urak–Varga Színesfém Kft.
5–3.
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10. forduló: Joy Cafe–Baromfiudvar
2002 Kft. 5–1, Junior–Flabelos 6–12,
Varga Színesfém Kft.–Zrínyi FC 2–3,
N.S.H.E.–Joker 2–5, Újoncok–Püspökladányi C. Klub 3–0, Fittek–Urak 1–4,
Football Factor–Nosztalgia étterem
5–3.
11. forduló: Püspökladányi C. Klub
–Junior 4–7, Joker–Joy Cafe 1–7, Urak
–Újoncok 12–1, Zrínyi FC–Fittek 3–5,
Baromfiudvar 2002 Kft.–Varga Színesfém Kft. 3–3, Nosztalgia étterem–
N.S.H.E 6–3, Flabelos–Football Factor
2–1.
12. forduló: Fittek–Baromfiudvar
2002 Kft. 0–1, Junior–Urak 3–12,
Varga Színesfém Kft.–Joker 3–1, Joy
Cafe–N.S.H.E. 9–5, Újoncok–Zrínyi
FC 0–4, Flabelos–Nosztalgia étterem
3–3, Football Factor–Püspökladányi C.
Klub 7–3.
13. forduló: Püspökladányi C. Klub
–Flabelos 7–7, Baromfiudvar 2002 Kft.
–Újoncok 3–0, Urak–Football Factor
3–1, Zrínyi Fc–Junior 7–4, N.S.H.E.–
Varga Színesfém Kft. 2–7, Joker–Fittek
6–4, Nosztalgia étterem–Joy Cafe 1–5.

Február 15-én 14 órától újra NB IIes kézilabda mérkőzést láthatnak az érdeklődők a nádudvari sportcsarnokban
– még ha csak egy mérkőzést is.
A Rásó Tibor dirigálta Püspökladányi
KE férfi csapata hét nádudvari kézilabdázóval – a ladányi csarnok foglaltsága miatt – egy találkozó erejéig hozzánk teszi át székhelyét.
A trénert azonban nem ebbéli minőségében, hanem a Nádudvari Akarat Sportkör elnökeként kérdeztük a helyi csapataikról.
– Mind a férfiak, mind a nők egész télen edzettek. Mivel a megyei bajnokság
őszi szakaszához hasonlóan a tavaszi is
elég rövid idő alatt lezajlik, mindkét nem
képviselői közül néhány fiatal játékosunk
a már említett szomszéd településen, Püspökladányban is tréningeznek. A serdülő
lányok hárman, a fiúk ketten részt vettek,
vesznek velük az országos serdülő bajnokságon is, ahol több mint tíz bajnoki
mérkőzést játszhatnak a téli megyei bajnoki szünetben.
A megyei megmérettetések a nőknél a
10. fordulóval, várhatóan március 23-án
éppen egy Nádudvar Akarat Sportkör
– Kézilabda Egyesület Püspökladány

derbivel kezdődik.
A felkészülés ideje
alatt edzőmérkőzéseket játszanak a lányok.
A férfiaknál még
nem lehet tudni,
hogy mikor indul a
tavaszi szezon. Felnőtt férfi csapatunkból az őszi szezon
Rásó Tibor
közben, végén többen magasabb osztályba igazoltak. Így a
Demecser, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Nyírbátor és a Püspökladány csapatait is erősítik a „volt” NASK-os átékosok. A bajnokság kezdete előtt,
számba vesszük a hazatérni kívánó játékosokat, és velük fejezzük be a pontvadászatot.
– Jó hír a Nádudvari Akarat Sportkör
színeiben szereplő Erima országos gyermekkézilabda bajnokságban szereplő korosztályos fiú csapatunk számára, hogy a
sportkör az adó 1%-ából befolyt több mint
170 ezer forintból tudja finanszírozni ezen
verseny útiköltségeit, s ha marad még
pénz a keretből, azt az utánpótlás csapatok felszereléseire fogják költeni – tudatta
velünk az elnök.

A bennmaradás lehet a cél
Gere Csaba irányítja januártól a focicsapatot
A januári alapozást már az új edző
dirigálta a Nádudvari Sportegyesület
felnőtt labdarúgóinak.
A trénercsere okairól az egyesület elnökét, az ősszel még a nagycsapatot is irányító Szkupi Tibort kérdeztük.
– Már múlt év tavaszán érlelődött bennem a váltás gondolata, akkor a játékosok
fogadkoztak, hogy jó irányba változik
mentalitásuk, s marasztaltak a poszton. Az
elmúlt félév azonban nem hozott lényegi
változást a csapat körül, ezért úgy döntöttem felkérem szintén nádudvari kollégámat, Gere Csabát, hogy vállalja el a felnőtt csapat edzői teendőit.
A 44 éves, B licences képesítéssel is
rendelkező Gere Csaba több, mint 20 éve
edzősködik, többek közt Tetétlen, Kaba,
Berettyóújfalu, Báránd illetve a Blondy
FC trénereként dolgozott. Legutóbb pedig
a Földes gárdáját dirigálta másfél éven át.
Az itt végzett munka után tért haza a nádudvari csapathoz, melynek játékosait jól
ismeri, hiszen nagy részük gyerekként az
ő keze alatt is nevelkedett.
- Nehéz szívvel hagytam el a földesi
csapatot, hiszen jól összekovácsolódott
gárdától vettem búcsút, ahol a dobogó volt
a cél, de a hazai hívó szónak nem lehet ellenállni. Pedig a feladat nagyon nehéz, hiszen a megyei másodosztályú bajnokság

Északi csoportjának utolsó helyéről vágunk neki a tavasznak, s négy pont a hátrányunk a mezőnnyel szemben – kezdte
„székfoglalóját” a hazatérő szakember.
- A védelmünk sajnos nagyon „gólképes”, ezért ezt az alakzatot mindenképpen
meg kell erősítenünk, épp úgy, mint a támadósort, hisz a legkevesebb rúgott gól is
a mi nevünkhöz fűződik. Néhány korábban máshol játszó, vagy a versenysportot
régebben abbahagyó futballistát igyekeztem hazacsábítani, illetve újra csatasorba
állítani. A teljesség igénye nélkül: a két
Nagy Sándor, Kenéz Norbert, Lajtos
Bence, Molnár Bence, Polgár Máté, Varga
Tibor vagy az egykor az élvonalban, többek között a Budapest Honvédban, a Haladásban illetve a Lokiban is játszó Plókai
Mihály már részt vett a január 20-án indult
alapozó edzéseken a régi csapat egy részével kiegészülve. Egy kemény – benti és
kinti – alapozás után lehet némi esélyünk
kiharcolni a bennmaradást, habár még
mindig vannak „lyukas” posztok a csapatban – bizakodott mérsékelten Gere Csaba.
A csapat szakmai felkészítésén és eredményes játékán kívül más fontos feladata
is van a szakmai stábnak: a pályázatok elkészítése és megvalósítása (pályakorszerűsítés, lelátó építés, felszerelések beszerzése), ami a játékosokon kívül a
kilátogató nézők komfortérzetét is javítja.

Jó hangulatban teltek az edzések, pedig Gere Csaba (jobb szélen)
megizzasztotta játékosait
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KEDVENC
KÖNYVEM
Nagy dolog, ha egy ember birtokában van olyan nyelvismeretnek, hogy
eredeti nyelven is el tud olvasni műveket. K Nagy Lajos is azok közé tartozik, akik eredetiben, angolul is olvas
könyveket.
Ennek a tudásnak a birtokában tanítja
az angol nyelvet az általános iskolában.
Sok gyermek köszönheti neki, hogy hozzásegítette az angol nyelv ismeretéhez,
hiszen a mai világban az országhatárok
eltűnésével egyre több nyelvtudás szükségeltetik. Tartja a mondás is, annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz.
– Elég korán kezdtem az olvasást, már
7-8 éves koromban is a könyv volt a legbecsesebb ajándék – vallja K Nagy Lajos. A kezdetektől a sci-fi irodalom vonzott és mára már egész nagy gyűjteményem van ebben a műfajban. Mielőtt
azt hinné bárki is, hogy ez egy felületes
műfaj, javaslom elolvasni Frank Herbert
Dűne sorozatát, ami egy tökéletesen felépített, képzelt világot mutat be. Az egyik
legfilozofikusabb mű, amit valaha olvastam. Nem lehet letenni.
– Persze nem lehet így, egy könyvet
kiragadni, hiszen minden olvasott könyv
hatással van ránk, és egy kicsit megváltoztat minket. Legnagyobb kedvencem
Tolkien, A Gyűrűk Ura. További nagy
kedvenceim a történelmi regények. Mika
Waltari ókort bemutató regényei és Henrik Sienkiewicz lengyel középkort leíró
hatalmas regényfolyamai több évre biztosítják a kellemes időtöltést azoknak,
akik veszik a fáradtságot és végigolvassák az összest.
J. R. R. Tolkien: A Gyűrűk Ura

Nádudvari Hírek

Döbbenetes és különleges
(Recsken jártunk)
Főszerkesztőnk kívánsága, hogy
olyan írásokat jelentessünk meg, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak
településünkhöz. Amikor jeleztem,
hogy Recskről írnék, azt válaszolta,
hogy semmi akadálya, de derítsem ki,
raboskodtak-e ott nádudvariak.
Recsk különleges és szép kis település
a Mátra hegyeinek vonulatában, ma már
nem elsősorban bányájáról, kézimunkáiról nevezetes, hanem az 1996-ban átadott
Recski Nemzeti Emlékparkról.
A községtől 5-6 km-re a Csákánykő
alatt hozta létre 1950 nyarán az Államvédelmi Hatóság (ÁVÓ) minden törvényes
felhatalmazás nélkül kényszermunkatáborát. Az itt raboskodó mintegy 1500
kényszermunkás a magyar társadalom
minden rétegéből származott, volt köztük
munkás, értelmiségi, katona, földbirtokos,
politikus. Egyben hasonlítottak, egyiküket
sem állították bíróság elé, senkit nem ítéltek el közülük. A politikai okból fogvatartottak maguk építették fel a tábort, készítették primitív barakkjaikat, őrtornyokat, kerítették be többszörös szögesdrótkerítéssel magukat. Napi 10-12 órát
dolgoztak a közeli andezitbányában, úgy,
hogy napi 1000 kalóriányi élelemhez jutottak. Éheztek, sokan éhen haltak, vagy a
bányában kőfejtés közben vesztették életüket, de volt, akit az őrök lőttek agyon.
Senki sem tudja pontosan, hogy hányan
haltak meg és a halottakat hova temették.
Az őröket a környékről toborozták,
vagy kényszerítették, hogy részt vegyenek
a tábor munkájában. Amikor kiderült,
hogy mi is a feladatuk, volt, aki önpusz-

tító lett, vagy beleőrült, de a szóbeszéd
szerint vannak túlélők is, akik napjainkban nem mutatkoznak az utcán.
A kényszermunkatábort három évig
tartó fennállása után teljesen elzárták a
külvilágtól, majd az 1953 őszén szabadultakkal kötelezvényt írattak alá, hogy
soha nem beszélnek az ottani megpróbáltatásokról. A szabadulás után vagy rendőri felügyelet alá helyezték, vagy börtönbe zárták az egykori rabokat, akik csak
az ’56-os forradalom után szabadultak.
Néhány év múlva a tábort lebontották, helyét befásították, hogy nyoma sem maradjon.
A táborban elpusztultak és túlélő bajtársaik emlékére a Recski Szövetség
előbb 1990-ben emlékművet emelt, majd
néhány év múlva átadták a Recski Nemzeti Emlékparkot a látogatók számára.
A bejáratnál az egykori őrtorony mása áll,
térkép alapján tájékozódhatunk a barakkok elhelyezkedéséről, melyek közül
egyet helyreállítottak. Megrendítő a tábor
emlékműve, melyen az eddig felkutatott
rabok neve olvasható. A Recski Szövetség
tájékoztatása szerint eddigi ismereteik
alapján nádudvari lakos nem raboskodott
itt (bár az emlékmű elkészülte óta számtalan újabb név került rá, akikről kiderült,
hogy itt voltak kényszermunkán). Köszönettel tartozom a Recski Szövetség titkárnőjének, aki nagyban segítette írásom elkészültét.
Ha Recsk környékén járnak, javaslom,
ne csak a gyönyörűséges tájházat, hanem
a Nemzeti Emlékparkot is tekintsék meg
tanulság és emlékezés céljából.
Szöveg és fotó: Dr. Sutus Lenke
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MOZI
14. péntek, 19 óra
STREET DANCE-ALL START
Szinkronizált angol filmvígjáték.
Szereplők: Theo Stevenson,
Akai Osei-Mansfield, Ashley Jensen
(6 éven aluliaknak nem ajánlott!)
21. péntek, 19 óra
VÁGYAK SZERELMESEI
Szinkronizált
amerikai romantikus vígjáték.
Szereplők: Mark Ruffalo, Tim Robbins,
Gwyneth Paltrow
28. péntek, 19 óra
A PLEBEJUS HERCEG
Feliratos olasz vígjáték.
Szereplők: Alessandro Siani,
Christian De Sica, Sarah Felberbaum.
(6 éven aluliaknak nem ajánlott!)

Már bérelhetők az
új piactéri üzletek!
A Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Kft. bérleti szerződés
keretében meghirdeti a nádudvari piac
területén lévő 5 db új építésű üzlethelyiséget.
Az üzletek bérleti díja:
húsbolt esetében (1 db):
1200 Ft/m2/hónap (1 db 55,29 m2)
üzletek esetében (4 db):
1500 Ft/m2/hónap (3 db 29,08 m2,
1 db 38,74 m2)
További részletek: http://www.tvgnadudvar.hu/
Érdeklődni és jelentkezni személyesen a TVG Kft. irodájában.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk
1954-ben jelent meg Tolkien híres háromkötetes regénye, A Gyűrű Szövetsége, A két torony és A király visszatér.
Nagyon kár, hogy egy annyira gyenge filmet készítettek belőle. A könyv egyik
nagy erénye a nyelvezete. Göncz Árpád
fordította, aki felismerte, hogy ez a
könyv olyan angol nyelven íródott, melyet nem lehet egyszerű, hétköznapi magyarral elmondani és átvette Tolkien igen
fennkölt és nemes megfogalmazásait.
Ennél tisztább és magasztosabb könyvvel
még nem találkoztam. A regény a fantasy
irodalmi műfaj egyik elindítója.
J. R. R. Tolkien egyszer úgy jellemezte A Gyűrűk Urát, mint „alapvetően
vallásos és katolikus mű, mivel sok vallásos téma jelenik meg az elbeszélésben.”
Tizenkét évesen olvastam először, és
azóta még egy tucatszor magyarul és angolul is. Meg kell mondjam, eredeti nyelven igen nagy élmény látni, hogy még az
angolt is lehet ilyen szépen, tisztán beszélni.
N. E.

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

SZATMÁRI ANTAL
temetésén megjelentek,
ravatala elé koszorút, virágot
helyeztek, mélységes
bánatunkban részvéttel osztoztak.
A gyászoló család

Az emlékpark; nagyítva az emlékmű egy része a rabok névsorával

MŰVELŐDÉSI HÁZ
Február 18-án, kedden 10.00 órától
Vidám vándorok interaktív műsora
gyermekeknek, Kaland az Erdei Óvodában címmel. Jegyár 400 Ft.
Február 20-án, csütörtökön 15.00 órától
az Őszirózsa Nyugdíjasklub rendezésében zenés Farsangi mulatság.
Február 21-én, pénteken 8.00–16.00
óráig véradás. Adj vért, és ments meg
három életet!
Február 22-én, szombaton 16.00 órától
Edit Fintess Aerobic Egyesület Gálája.
A belépés díjtalan!
Márciusi beharangozó
Március 1-én, szombaton 18.00 órától a
Fogi Színház bemutatja a Délután a
legjobb című darabját. Vígjáték 2 fel-

vonásban! Jegyár: 2000 Ft. Emelt sorokban: 2200 Ft.
NYELVTANFOLYAMOK INDULNAK
NÁDUDVARON! Angol és német
nyelvtanfolyam hetente két alkalommal. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Jelentkezni lehet: a www.tudasodajo
vod.hu honlapon, ill. a 06/20/ 4394897 telefonszámon. TÁMOP 2.1.2
Március 22-én, szombaton 19.00 órától
Tavaszköszöntő bál. Sztárvendég: Irigy
Hónaljmirigy. Zenél: a nádudvari NILZEN. Étel, ital behozható! Jegyár:
1500 Ft. A színházteremben: 2200 Ft.
Asztalfoglalás és jegyelővétel folyamatosan!
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