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25 éve város Nádudvar
A negyedévszázados jubileumra a
település akkori egyetlen helyi újságjának a Nádudvari Vörös Csillag Termelőszövetkezet Lapjának segítségével tekintünk vissza.

A nemzeti színű szalagból
mindenki kaphatott emlékbe

Nádudvari piacon, piacon…
… almát árul egy asszony – énekelték az óvodások a március 7-i piacátadó
ünnepségen.
A jó hangulatú ceremónián ezután Beke
Imre polgármester ismertette, hogy a 3,4
milliárdos önkormányzati beruházásfolyam milyen fontos része ez a városi piac.
Szót ejtett arról, hogy a helyi elöljárók az
elmúlt évszázadokban többször is bölcsebben dönthettek volna Nádudvar érdekében.
Ám a mostani városvezetés igyekszik élni
a lehetőségekkel, amelyek adódnak a fejlesztések területén. Egyúttal köszönetét fejezte ki a város lakosságának, hogy a
piacátalakítás időszakában nagy türelemmel viselték az ezzel járó kellemetlenségeket. S örömmel állapította meg, hogy Nádudvar lakossága mennyire magáénak érzi,
s szereti a megújult vásárhelyet.
Bodó Sándor országgyűlési képviselő,
megyei közgyűlési elnök egyebek közt kifejtette, hogy mindazon települések, akik

a saját piacterük fejlesztése mellett döntöttek, jól tették. Hiszen fontos színhelye
ez életünknek, ahol ismert helyi, vagy
környékbeli termelőtől tudjuk megvenni a
friss élelmiszert s egyéb portékát. Ezáltal
kialakul egy bizalom vevő és eladó közt,
amely egy személytelen hipermarketben
sohasem lehetséges.
A két elöljáró ezután a nemzeti színű
szalag átvágásával hivatalosan is megnyitotta a városi piacot. Sőt a magyar trikolor
darabjait haza is vihették az ünnepély résztvevői emlékbe. Sőt voltak, akik erre még
aláírást is kértek a parlamenti képviselőtől.
Az esemény kísérőrendezvénye volt a
helyi ízek versenye is, amelyben természetesen minden résztevő nyertesnek érezhette
magát, hiszen az utolsó morzsáig minden
finomság elfogyott. A zsűri ezek közül is a
legjobbakat jutalmazta: Maczik Erika bio
dzsemjeit, zöldségkészítményeit, Majoros
János magyaros hústermékeit és Majorosné Nagy Julianna rózsás tortáját.

Öten kapnak kitüntetést
Március 15-e ünnepén adják át a 18
éve alapított városi díjakat, az arra érdemeseknek. Idén a maximálisan adható hat elismerésből öt gazdára talált.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulója alkalmából rendezendő városi ünnepség március 14-én,
18 órától veszi kezdetét fáklyás felvonulással Lukács Dénes sírjához. A menet a
Művelődési Központ előtti térről indul.
Eső esetén a felvonulás elmarad!
Március 15-én, 10 órától ünnepi istentisztelet lesz a református templomban,
igét hirdet Őz Lajos lelkész.
11 órától ünnepi műsor veszi kezdetét

A 7. évfolyam első színháztermi
próbája az ünnepségre készülve
(Fotó: Varga Ildikó)

a művelődési központ színháztermében,
köszöntőt mond Bodó Sándor országgyűlési képviselő és Beke Imre Nádudvar város polgármestere.
A műsorban közreműködnek: a Liszt
Ferenc Kórus, a Kövy Sándor Általános
Iskola 7. évfolyamos tanulói, műsoruk
címe: „Mert a haza nem eladó…” A diákok zenés, mozgalmas műsorukkal megpróbálják felidézni a forradalom fontosabb eseményeit.
Ezután kerül sor a városi kitüntetések
átadására. A díszpolgár címet idén Fazekas Lajos fazekas, a Népművészet Mestere kapta. Évenként két Pro Urbe emlékérem adható, ám idén csak egy arra
érdemest talált a képviselő-testület
K. Nagy József fazekas személyében.
Kövy-díjban idén hárman részesültek
Beke Antal a művelődési ház dolgozója,
Csendes Teréz tanítónő és Kalmár Imréné
óvodapedagógus.
A díjakat átadja Beke Imre polgármester, méltatást mond Boros Lajosné, az Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi
Bizottság elnöke.
12 óra 45 perctől az ünneplők koszorúzással emlékeznek a forradalom és szabadságharc áldozataira a Kossuth téri Lukács Dénes emlékműnél.

Az 1989. évi első számból megtudhattuk: az Elnöki Tanács döntése alapján város Nádudvar. Az év január 27-én
született meg a számunkra kedvező határozat március 1-jei hatállyal. Ekkor a
Hajdú-Bihar megyei települések közül
Nádudvar mellett Balmazújváros, Bibarkeresztes, Hajdúdorog és Hadháztéglás vált a városi cím birtokosává.
Nádudvar életében fontos esemény
volt 1989. március 18-a – olvashattuk
anno a téesz-újságban. Ekkor avatták
várossá a települést ünnepi tanácsülésen
az Ady Endre Művelődési Házban,
amelynek előcsarnokában a múltat a
jelennel összehasonlító fényképkiállítást rendeztek „Községünk fejlődése
1944–1989" címmel.
A nagyteremben tartott ünnepi tanácsülésre a település lakói nagy számban
jöttek el. De ott voltak a résztvevők között a szomszédos községek, városok és
megyei szervezetek képviselői. A helyi
énekkar nyitányát követően Csuja Imre,
a Csokonai Színház akkori művésze (a
széles közönség az Üvegtigris filmek
Csoki bácsijaként is ismerheti) szavalta
el József Attila: A Dunánál, majd ezt
követően Veres Péter: Én nem megyek
el innen című versét.
Az ünnepség kezdete előtt postás,
Apagyi Sándorné Erzsike érkezett a
terembe, s Korcsmáros Sándor elnöknek üdvözlő táviratot adott át. Ezután
Korcsmáros Sándor, az új város első tanácselnöke mondott megnyitóbeszédet,
amelyben kiemelte, hogy hosszú időn
keresztül dolgoztak e címért. Hozzátette: Nádudvar gazdag hagyományok-

ba nyúló történelmi múltja, dinamikusan fejlődő jelene és ígéretes jövője alapján emelkedett a városok sorába. Említette a téesz- és a lakosság együttműködésén alapuló erős mezőgazdaságunkat, dicső kézműves hagyományainkat.
A történelembe is visszatekintve kifejtette: Nádudvar 1506-tól egészen 1868ig viselhette a mezővárosi rangot, s közel 700 évig, egészen 1901-ig a róla elnevezett nádudvari járás székhelye volt.
Nyers Rezső, államminiszter avatóbeszédében megjegyezte, hogy Nádudvart mindig szívós, erős akarattal és
összefogással bíró nép lakta. Majd átadta a hivatalos várossá nyilvánító dokumentumot a város első emberének.
Az ünnepély keretében számos köszöntő hangzott még el, például a Nádudvarról elszármazottak nevében Debrecen tanácsának akkori elnöke, dr. Ács
István köszöntötte szülőfaluját.
– Ha napjainkban látná szeretett városunkat, s annak azóta eltelt két és fél
évtizedes folyamatos fejlődését, ő is
örömmel nyugtázná kijelentésének megerősítését – tette hozzá a fenti sorokat
olvasva Korcsmáros Sándor, aki korábban több cikluson át volt a település polgármestere, s jelenleg önkormányzati
képviselőként segíti a város fejlődését.

25 éve postás hozta az üdvözlő táviratot (Fotó: önkormányzati archívum)
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Költséghatékony,
de nem megszorító
Február 12-én rendkívüli ülést tartott
a testület. Első napirendi pontként az
önkormányzat idei költségvetésének
I. fordulós megvitatása zajlott le. A képviselők megállapították, hogy idén is
indokolt és szükséges a takarékos gazdálkodás. A tavalyi év gazdálkodási
eredményei és a gazdaság javuló teljesítménye alapján azonban az idei évben
olyan költségvetés készülhet, amelyben
már a szükséges szinten tartható az önkormányzati fenntartású intézmények
finanszírozása. A testület támogatta a
költségvetés végleges változatának kidolgozását.
Másodikként a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát tárgyalta meg a testület. Az
új szabályozás megalkotását a járási
rendszer kialakítása és az új önkormányzati törvény előírásai miatt bekövetkezett változások átvezetése tette indokolttá. A testület jóváhagyta a szabályzatot.
Harmadik napirendi pontként a mezőőrségről és a mezőőri járulékról szóló
rendelet módosítását támogatta a testület. A módosítással a Nádudvari Polgármesteri Hivatal került feltüntetésre a
rendeletben a korábbi elnevezés helyett,
egyebekben a rendeletet nem módosította a testület.
Különfélék között elsőként a Napfény Óvoda és Bölcsődébe történő beiratkozás időpontját határozta meg a
fenntartó testület. A beiratkozás 2014.
április 22. napjától 2014. április 25. napjáig és 2014. április 28. napján lesz.
Következőkben ugyanennek az intézménynek a nyári zárva tartását határozta meg a testület.
A zárva tartás
Napfény Óvoda elnevezésű telephelyen
július 1–július 31.
Bölcsőde intézményegységben
július 1–július 31.
Vadvirág Óvoda elnevezésű telephelyen
augusztus 1–augusztus 31.
Százszorszép Óvoda elnevezésű telephelyen
augusztus 1–augusztus 31.
között lesz.
Ezt követően a testület eleget tett az
Országgyűlés által előírt kötelezettségének s megalkotta a nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére,
gyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást
meghatározó rendeletét.
Utolsó napirendi pontként az ún.
BM-es pályázati kiírásra két pályázat
beadásáról döntött a testület. Az egyik a
Százszorszép Óvoda energetikai korszerűsítése mintegy 32 674 000 Ft-ért,
amelyből 29 407 000 Ft-os támogatásra
lehet pályázni.
A másik, egy kisméretű labdarúgó
pálya kialakítása a Fő utcai sportpálya
területén. Ennek mintegy 23 357 000 Ft
a teljes költsége, amelyből 20 000 000
Ft-ra lehet pályázni. A testület támogatta
mindkét pályázat beadását.
A képviselő-testület február 27-én
tartotta rendes ülését. Első napirendi
pontként az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetését tárgyalták.
Az utóbbi évek tendenciájával ellentétesen nem kell megszorításokkal tervezni az évet. A takarékos, költséghatékony szemlélet ugyanakkor változatlanul megmarad annak érdekében, hogy
a lehető legtöbb forrást tudja biztosítani

az önkormányzat a működésre és a fejlesztésre. Örvendetes tény, hogy a tavalyi évben nőtt a nádudvari cégek árbevétele, ebből következően emelkedtek a
helyi iparűzési adóbevételek is. Az iskolát fenntartó KLIK-kel a költségek viselésére vonatkozó megállapodást közel
egy év – nem az önkormányzat hibájából bekövetkező csúszás – után aláírták.
Már nem kell megelőlegezni a közüzemi költségek viselését. A képviselők
a költségvetési rendeletet megalkották.
A könyvvizsgálói jelentést ezt követően
tárgyalta meg a testület. A jelentés szerint a költségvetés előterjesztése a jogszabályoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a vonatkozó
jogszabályokkal. A testület elfogadta a
jelentést. Az önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteivel kapcsolatban
minden évben a költségvetés elfogadásakor kell határozatot hozni a testületnek. Ennek a kötelezettségnek idén is
eleget tettek. A határozat értelmében a
folyamatban levő és tervezett fejlesztések önerejére és a hitelek fedezetére elegendő ún. saját bevétellel rendelkezik az
önkormányzat.
Következő napirendi pontként a testület az államháztartáson kívüli pénzeszközök átadására és átvételére vonatkozó rendelet tervezetét vitatta meg.
A rendeletet az államháztartási törvény
előírása miatt kell megalkotni. Az önkormányzat a korábban is hatályban volt
szabályzatok és jogszabályi előírásoknak megfelelő gyakorlatát ültette át a
rendeletbe. A jövőben ennek a rendeletnek az előírásai szerint lehet majd támogatni a magánszemélyeket és a civil
szervezeteket. A testület a rendeletet
megalkotta.
Ezt követően a készpénzfizetés eseteit meghatározó rendeletet alkották
meg a képviselők. A készpénzhasználat
visszaszorítása érdekében minden önkormányzatnak törvényi előírás miatt
meg kell határoznia azokat az eseteket,
amikor készpénzt használhatnak a munkatársak. A testület a szabályozással
egyetértett, a rendeletet megalkotta.
A különfélék között elsőként a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. 2014. évi üzleti tervét tárgyalta a testület. A kft. tevékenységének
a szeméttelep a neuralgikus pontja.
Ezen a tevékenységen nagyon sok, közel 20 000 000 Ft-os vesztesége keletkezik a cégnek, amely a központi előírások kötelező betartása miatt van így.
Annak az eshetősége is felmerült, hogy
évközben a kft. törzstőkéje negatívba
fordul. A testület az üzleti tervet elfogadta.
A képviselő-testület, mint a kft. legfőbb szerve hozzájárulását adta ahhoz,
hogy az ügyvezető a korábbi tevékenységét folytassa, amennyiben az nem ütközik a kft. illetve az önkormányzat érdekeivel.
A gyermekek napközbeni ellátása terén (pl. bölcsőde) minden évben meg
kell határozni az ún. intézményi térítési
díjat. A gondozásra, nevelésre eső díj
idén 798 Ft/nap. A személyi térítési díjat változatlanul az intézmény vezetője
állapítja meg.
A városi díjazottakról is döntést hoztak a képviselők. A díjazottak felsorolása az 1. oldalon, méltatásuk a 3-4. oldalon található.
Dr. Sós Csaba
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Pályázat közművelődésre, sportra
Nádudvar Város Művelődéséért és
Sportjáért Alapítvány közművelődési
és sport pályázati felhívást tesz közzé.
A közművelődés területén pályázni
lehet az alábbi kategóriákban:
1. Művészeti, közművelődési programok támogatása.
2. Nádudvarhoz fűződő művészeti és
tudományos kiadványok megjelentetésének támogatása.
Pályázók köre: a városban élő és a
várossal aktív kapcsolatot tartó alkotóművészek, művészeti csoportok, a városban működő kulturális intézmények,
szakmai szervezetek, egyesületek, alapítványok.
A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek:
• Nádudvar kulturális örökségéhez
kötődnek,

• kiemelkedő évfordulóhoz kapcsolódnak,
• a kultúra eszközeivel Nádudvar polgárainak életminőségét javítják, kiemelten a fiatalok és a családok művelődését,
kulturális gyarapodását szolgálják.
Sport területén pályázni lehet az
alábbi kategóriákban:
1. sportesemények, rendezvények,
2. sportegyesületek működésének támogatása.
Pályázók köre: a városban működő
sportegyesületek, a városban működő
egyéb civil szervezetek, alapítványok,
amelyek sporteseményt szerveznek.
A pályázatok beadási határideje:
2014. március 31. Elbírálási határidő:
2014. április 15.
A pályázati kiírás és az adatlap letölthető városunk honlapjáról: http://
www. nadudvar.eu/hirek/alapitvanyi_kiiras.pdf

Ülésezett a Társulási Tanács
Február 12-én tartotta a Nádudvari
Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Tanácsa idei első ülését. A tanácsban a társulást alkotó települések: Nádudvar, Tetétlen
és Bihardancsháza polgármesterei képviselik az egyes településeket. A társulás
tartja fent a tavalyi jogszabályi változások
miatt a Szociális Szolgáltató Központot s
annak tetétleni és bihardancsházi telephelyeit.
Az első napirendi pont a társulás idei
költségvetésének elfogadása volt. A társulás összevont konszolidált bevételeit és
kiadásait tartalmazó költségvetés:
Bevételi főösszege
266 000 eFt
Költségvetési bevételi
előirányzata
156 610 eFt
Finanszírozási
bevétele
109 390 eFt
Hiány:
0 Ft

A költségvetési működési mérleg
egyensúlyban van. A bevétel és kiadási oldal megegyezik. Működési hiányt nem
tartalmaz. Azonban a központi támogatások és a saját bevétel nem nyújt kellő fedezetet a kiadások teljesítésére, ezért önkormányzati támogatásra szorul a társulás. Ennek mértékéről majd az egyes önkormányzatoknak kell döntést hozniuk s
átadni a társulás számára. A tanács a költségvetést egyhangúan elfogadta.
Második napirendi pontként az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2017-ig várható öszszegét kellett meghatároznia a tanácsnak
a stabilitási törvény előírásai miatt.
A társulásnak nem keletkezik adósságot keletkeztető ilyen jellegű saját bevétele, és hitelt sem tervez felvenni, ezért
nulla forinttal határozta meg a tanács az
ilyen típusú fizetési kötelezettségeit.
Dr. Sós Csaba

100. név- és születésnapját
ünnepelte Juliska néni
Szerető családja és jó szomszédjai
körében ünnepelte 100. születésnapját a
nádudvari Papp Antalné Juliska néni,
február 16-án. Mivel ez a nap egyben
Julianna nap is kettős ünnepet ült a város – értesülésünk szerint – legidősebb
polgára. A település lakói nevében Réz
Szilárd alpolgármester köszöntötte az
ünnepeltet, s adta át a miniszterelnöki
aláírással ellátott emléklapot.
„Úgy meg vagyok hatódva, hogy

szólni sem tudok” – ocsúdott fel első
meglepetésében az ünnepelt a Pancsoló
Kislány Strandvendéglőben számára
rendezett ünnepi ebéden. Pedig a jeles
nap délelőttjén még azon kesergett
szomszédjainak, hogy idén az ő kis családja még egy kis süteménnyel se készült, hiszen a 99. szülinapján még az is
volt. A jó hangulatú ünnepélyen azonban már ő maga is vidáman fújta el tortája gyertyalángjait.

Szerettei körében köszöntötte Réz Szilárd az ünnepeltet (Fotó: Marján László)
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Fazekas Lajos

K. Nagy József

Fazekas Lajos, fazekas a Népművészet Mestere 1944. január 2-án született Nádudvaron, a több száz éves
fazekas dinasztiába, szülei első gyermekeként.
Szó szerint beleszületett a mesterségbe, hiszen kisgyermek korától kezdve a fazekas műhely volt a „játszóhelye”.
Iskoláit Nádudvaron, majd a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnáziumban végezte, ahol 1962-ben érettségi
vizsgát tett.
Szakmai tanulmányait – a gimnáziummal párhuzamosan – édesapja,
id. Fazekas Lajos, a Népművészet Mestere műhelyében folytatta.
1963-ban sikeres szakmai vizsgát
tett, mestereinek nagyapját és édesapját
tartja.
Tehetségére, szorgalmára jellemző,
hogy már a végzés évében tagja lett a
Népművészek Házi Ipari Szövetkezetének.
1965-től már rendszeres kiállító.
Biztos ízléssel, a népi hagyományok
iránti elkötelezettséggel tárja fel a nádudvari fekete kerámia évszázadokra
visszanyúló múltját. Megismeri, kutatja
funkció-, forma-, és díszítményvilágát
és igyekszik megismertetni másokkal
is. Közben egyéni hangját keresi, amikor tovább gondolja – fejleszti, a kor
igényének megfelelően a nádudvari fekete kerámia hagyományait. Kísérletező kedve töretlen.
A kitartó munka meghozta az eredményeket is, 1966-ban megkapta a népi
iparművész, majd a legfiatalabb mesterként,1982-ben a Népművészet Mestere címet.
Kiállításai egyre sikeresebbek, rangosabbak, már nemcsak itthon ismerik
a nevét, hanem egész Európában. Munkái Amerikába, Kanadába, és Ausztráliába is eljutnak.
Kresz Mária a magyarországi népi
kerámia kiváló kutatója, 1978-ban így
írt egyik kiállításon bemutatott táljáról:
„... amelyet egyedül a széles csíkozás
díszít olyan tökéletesen megkomponált
arányokkal, hogy a tárgy éppen egyszerűsége miatt lélegzetelállítóan szép,
nagyvonalú”, majd folytatja „arra is feleletet ad, hogy vissza lehet térni a régi
alföldi feketekerámia első korszakának
díszítéséhez, de nem szükségképpen ismétléssel.”
A mester önmagáról így vall: ,,Egy ősi
iparágat művelek, amelyikbe beleszülettem. De nem úgy akarom csinálni,
ahogy az őseim csinálták. Nem akarom
leutánozni még a legremekebb alkotásokat sem! Úgy akarom tartalmában és
formájában megváltoztatni ezt az iparágat, hogy minden értéke megmaradjon, de magamat is ki akarom fejezni,
meg a kort is, amiben élek. És ehhez azt
hiszem, nem elég csak a mesterségbeli
tudás. Sokkal több kell annál. Az ősi
forma továbbvitele jelenti az életet. Az
eredetiből semmit sem szabad elvenni.
Hozzátenni igen. De úgy, hogy legyen
tisztában vele az ember: megváltozott
az edény funkciója, ismerni kell a nádudvari cserép egész kultúráját. Semmit
sem vihetek bele, ami idegen”.
A szakmai díjak sem maradtak el,
hosszú évekig minden rangos fazekas
pályázat nyertese.
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Fekete, vörös és mázas kerámia,
valamint cserépkályha. 45 éve kerülnek K. Nagy József fazekas- és cserépkályhásmester kezei alól a fenti
portékák. A K. (Korsós) Nagy családban több mint 200 éve száll apáról
fiúra a mázaskerámia-készítés tudománya.

Tevékenységével nemcsak a saját és
dinasztiája, hanem Nádudvar hírnevét is
öregbíti.
Munkája mellett, a város, a megye
közéletében is tevékenykedett. Tudását,
szakmai hírnevét napjainkban is a településünk érdekében kamatoztatja.
1992-ben a város központjában felépítette és megnyitotta a Fazekasházat,
ahol színvonalas körülmények között
fogadhatja a Nádudvarra érkező vendégeket. A város idegenforgalmában ez
olyan vonzerőt jelent, amiért érdemes
idelátogatni.
A város érdekében végzett sokoldalú
tevékenységét Nádudvar város képviselő-testülete 2000-ben Pro Urbe Díjjal
ismerte el.
A mai napig folytatja alkotó munkáját, újabb és újabb alkotások kerülnek
ki a keze alól. Igazi ,,Fazekas Lajos
edények”, senki máséval össze nem téveszthetők.
Több mint 50 éve dolgozik fazekasként, mindenki ismeri Nádudvaron, hiszen itt él közöttünk. Szerénységével,
emberi tartásával példát mutat az elkövetkező generációknak is.
Elismerései
Népi iparművész (1966.), a Népművészet Mestere (1982.)
Kitüntetései
Szocialista Kultúráért (1977.), Pro
Urbe Nádudvar (2000.), Bocskai István
Díj (2001.), Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Emlékérme (2004.), Kodály Zoltán Közművelődési Díj (2005.)
Szakmai díjai
1965. Népművelési Intézet: Kis
Jankó Bori pályázat Mezőkövesd:
I. díj.
1966. Gerencsér Sebestyén Országos
Fazekaspályázat: III. díj, 1972. II. díj.
1975. Gerencsér Sebestyén Országos
Fazekaspályázat: Nagydíj.
1977, 1979, 1983. Népi Iparművészeti Tanács Nívódíjai.
1978. Gerencsér Sebestyén Országos
Fazekaspályázat : Nagydíj
1979. I. Szolnoki Fazekas Triennálé:
I. díj.
1984 és 1990: Gerencsér Sebestyén
Fazekaspályázat: II. díj.
1990. Hajdú-Bihar Megyei Tanács:
Alkotói Díj.
1993. XII. Országos Fazekaspályázat: I. díj.
2000, 2001 és 2008. Pro Renovanda
Cultúra: I. díj

K. Nagy József 1948. június 3-án
született Nádudvaron. Édesapja K. Nagy
György, édesanyja Kukli Erzsébet. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte. Az iskola elvégzése után
felvételt nyert Herendre is, de mivel ott
nem tanítottak korongozást, ezért Debrecenben tanult három évet. Két évig a
cserépkályharakást sajátította el, majd a
csempeformázásé volt a főszerep.
Mindig büszkén vallotta, hogy ő iparos ember. Munkáját elismerték: 1978ban az Ipar Kiváló Mestere, 1981-ben a
Kiváló Kisiparos kitüntetés ezüst fokozatát kapta. A Kisiparosok Országos
Szervezete Kézműves Oklevelet adományozott neki, mely tanúsítja, hogy a
Kisipari Kézműves Tanács a kézművesek névsorába felvette. 1979-1985 között a kályhások mestervizsga-bizottságának volt a tagja.
Már 10 éves korában rúgta a korongot, édesapjától tanulta el a fazekasmesterséget. A szülői házban magába
szívta a családja által közvetített hagyományokat, értékeket, az elődök
iránti tiszteletet. Több mint 200 éve
száll apáról, fiúra a mázas kerámiakészítés tudománya a családban, majd ez
kiegészült a fekete kerámia készítésével. Termékeivel, használati edényeivel a hagyományos formák világát és
a mai kor formavilágát is megjeleníti.
Több kiállítása volt az országhatáron
belül, pl. Tatabányán, Budapesten,
Debrecenben, Hajdúszoboszlón, Hortobágyon.
1989-től, azaz 25 éve HortobágyMátán dolgozik fazekasműhelyében,
ahol bemutató és termelőmunkát egyaránt végez. Tavasztól őszig fogadja ott
a világ minden tájáról érkező vendégeket. Az ott dolgozó emberekkel jó kapcsolatot tudott kialakítani, akik szeretik
és tisztelik, elégedettek a munkájával.
Ennek is köszönhető, hogy még az idén
egy új fazekasműhely építését tervezi a
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága.
2004-ben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által létrehozott HajdúBihar Megyei Minőségi Termék Társaság által kiírt pályázaton, az elsők között nyerte el fekete és mázas kerámiáival a Hajdú-Bihar Megyei Minőségi
Termék címet.
A hagyományok, a pásztoremberek
iránti tisztelete, a hortobágyi táj iránti
szeretete egész munkásságában megmutatkozik. Szívesen főz hagyományos
pásztorételeket, a slambucfőzés tudománya már összefonódik a nevével.
Főzött már slambucot Julius Meinl
úrnak, Pokorni Zoltánnak, francia,
német, dél-afrikai nagyköveteknek, a
Gasztronómiai Világszövetség tiszteletbeli elnökének: Cey-Bert Róbert Gyulának, Rókusfalvi Pálnak, Aradi Csabának, és még sok hírességnek. Számtalan
videó- és rádiófelvételt készítettek vele,

mely határon belül és túl is ismertté
tette nevét. Pl. a Duna Televízióban is
leadták a vele készített riportot, az
„Apáról fiúra” című műsorban. Legutóbb 2013-ban, a Gasztroangyal című
műsorban mutatta be Borbás Marcsinak
és a tévénézőknek pásztorétel-főző tudományát.
2004-ben „Magyarországi rekorder”
címmel diplomát kapott, amiért felállították a szabadtűzön történő slambucfőzés rekordját.
2006-ban a Magyar Turizmus Zrt.
Észak-alföldi Regionális Marketing
Igazgatóság a pásztorétel főzés Aranydiplomás Nagykövete címet adományozta neki.
2006-ben a Magyar Gasztronómiai
Szövetség elnöksége és mesterbizottsága a „Legkiválóbb hagyományőrző
ételért”, majd 2007-ben ugyanezen szövetség slambuc kategóriában a „Magyar
népi sütő-főző hagyományok őrzője”
címet adományozta.
Több folyóiratban, könyvben jelent
meg vele készített interjú a fazekasmesterséggel és a slambucfőzéssel kapcsolatban. Ezek közül is kiemelkedő a
Konyhás István által írt Hortobágy –
A puszta portréja és a Bioételek Hajdúszoboszlón innen és túl című könyv
2009-es kiadványa, amelyekben az ő
munkásságát is megjelenítik.
Egyszerű, a véleményét mindig
őszintén megmondó ember, aki nem
szereti a hivalkodást, nem vágyik címekre. Ugyanakkor termékeit rendszeresen zsűrizteti. Elmondása alapján annak örülne a legjobban, ha a termékeit
zsűriző embereket a saját műhelyében,
tudásával győzhetné meg munkájáról.
Kevesen tudják róla, hogy rendszeresen adakozik, jótékonykodik. Ha csak
a Mátán rendezett lovasversenyek díjaira, a hortobágyi óvodának felajánlott
termékekre, a nádudvari óvodáknak az
agyag biztosítására gondolunk. Számos
rendezvényt támogatott termékeivel,
anyagilag is és a slambucfőzéssel is.
A városnapokon, a Mozgáskorlátozottak Egyesülete által szervezett Kukoricafesztiválokon, a Pásztornapokon vendégelt meg sok nádudvari, ill. idelátogató embert.
A közelmúltban Áder János államfő
köszönte meg fekete kerámiáját, egy
üveg – az államfő neve által fémjelzett
– borral.
Három gyermeke van. Edit és József
folytatják tovább a családi hagyományokat, akik Sárospatakon sajátították
el a fazekasmesterséget.
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Nádudvari Hírek

KÖVY-DÍJASOK
Beke Antal

Beke Antal 1954-ben született Nádudvaron. Édesapja Budapest mellett dolgozott a Vízügyi Építő Vállalatnál gépészként. Édesanyja, egyedüli gyerekként nevelte – a sokat távol tartózkodó férje
mellett küzdött a napi feladatokkal. Az általános iskola után, 14 évesen édesapja
magával vitte segédnek munkahelyére és
innentől együtt ingáztak heti rendszerességgel Budaörsről Nádudvarra. A vállalat
akkortájt indított erősáramú villanyszerelő
tanfolyamot, itt szerezte meg végleges
szakképesítését és ezután hivatalosan is
alkalmazásba került a cégnél, ahol 15 esztendőt töltött el.
Budaörsön ekkor lehetősége adódott
filmes tekercselőként dolgozni egy moziban. Öreg mestere mellett kitanulta a szakmát és kinotechnikai gépész képzettséget
szerzett. Ezután végigjárta a pesti mozikat,
munka mellett besegített a Bástya, Szikra,
Honvéd és Mátra mozikban, ha valaki szabadságra ment ő ugrott be helyettük.
Katonaéveit Tatán és Nagykanizsán
töltötte tüzérként a rakétaelhárításnál. Ott
is gyakorolta a mozigépészetet, 16 mm-es
filmeket vetített a katonáknak heti 1-2 alkalommal.
Nyugdíjas mozigépész mestere ismeretsége révén került be a Pannónia Filmstúdióba. Ott, mint szinkrongépész tevékenykedett másodállásban, öt éven keresztül, sokszor éjszakákon át. Dolgozott
Mensáros Lászlóval, Tordi Gézával, dr.
Márkus Éva rendezővel, Mata Zsófi rendezőasszisztenssel, részt vett a János Vitéz és a Vuk című rajzfilmek szinkronmunkálataiban és számos televíziós film
készítésében.
1984 márciusában visszakerült Nádudvarra, idősödő szüleinek is támaszra volt
szükségük, illetve akkoriban adták át az
Ady Endre Művelődési Központot, ahol
technikusi állást kapott. 30 évesen egy új
szakasz kezdődött életében, megnősült és
egy szép, új közművelődési komplexumban számítottak munkájára. Az akkori nagy
csapatra is szívesen emlékszik vissza: Bauer Ferenc, Barna Sándorné, Hegedűs András, Gonda János és sorolhatnánk a régi
kollégákat. Szakmailag sokat köszönhet
Uzonyi Lajosnak, akire mindig szívesen
emlékezik. Ugyanígy köszönet tanítójának,
Kótiné Marika néninek és Dékány Jenő tanár úrnak, aki élővilág órákon sokat vetített
természetfilmeket, talán ott indult el a filmekhez, mozihoz való vonzódása.
Az utóbbi években régi vágyát váltotta
valóra, amikor profi operatőr felszereléssel
lepte meg magát. Azóta önzetlenül segíti
kamerája mögül is a település közéletét,
örökíti meg a város történéseit az utókor
számára. Szerény ember lévén inkább háttérben szeret maradni, de csapatmunkában
dolgozik. A csapat, amelyben most tevékenykedik, egy nagyon lelkes és tenni
akaró közösség, aminek még nyugdíjba vonulása után is részese-tagja szeretne lenni,
hiszen az ő élete a közszolgálatról szól.

Csendes Terézia

1978-ban, frissen szerzett diplomájával, melyet a Debreceni Tanítóképző Főiskolán vehetett át, olyan környezetben
kezdett tanítani, ahol megtanulhatta és
megtapasztalhatta mit jelent a szakma
iránti elkötelezettség és az alázat. A Simkókerti Iskola története ma már legenda,
de sokak számára szakmai munkájuk kiinduló pontja volt. Azon pedagógusok
közé tartozik, aki a múltból táplálkozik és
a jelennek él, élete a tanítás. Harcos, szókimondó, határozott egyéniség.
Szakmai, pedagógiai felkészültsége
maximális. Következetes pedagógiai munkáját a gyermekközpontúság, a gyermek
tisztelete, szeretete jellemzi. Pedagógiai
munkájára magas szakmai tudás, igényesség, alaposság jellemző. Fáradhatatlan
munkájának eredménye a sok országos,
megyei és városi versenyeken elért szép
helyezés. A rábízott osztályok tanulói közül mindig megtalálja azokat a tehetségeket, akik városi, megyei, regionális, sőt
gyakorta országos szinten is öregbítik iskolánk és városunk jó hírnevét kiemelkedő teljesítményükkel.
Tanítványai szilárd alapkészségekkel
kerülnek a felső tagozatra. Öröm utána tanítani – vallják a felsős kollégái, mert tanítványaira a tenni akarás, a szorgalom a
jellemző.
Munkáját mindig igen körültekintően
végzi. A tanítási óráira való felkészülést a
lelkiismeretesség, a lényegre törés, a gyermekekkel szemben támasztott igényesség
jellemzi. Mindig arra törekszik, hogy érdekes, új, ötletes módszereivel minél jobban felkeltse tanítványai figyelmét és érdeklődését.
A kevésbé jó képességű diákokat is képes felzárkóztatni, olyan szintre hozni teljesítményüket, hogy az osztállyal egyszerre tudjanak haladni a tanulásban.
A mai napig minden lehetőséget megragad a tanulók színvonalasabb, változatosabb sportéletének megszervezésében
mind a tanórákon, mind a tanórán kívüli
foglalkozások keretében. Éveken keresztül szervezte a tanulók nyári táboroztatását.
Innovatív egyéniségéből eredően állandóan benne van a megújulás iránti
vágy. Kitűnő pedagógiai érzékkel, önzetlenül, hozzáértéssel és végtelen türelemmel oktat és nevel: tanulót, szülőt és kollégát egyaránt.
Diákjaival és a szülőkkel is nagyon jó
kapcsolatot tudott kialakítani és ápolni.
„Ha a szívedben él a törődés valaki
más iránt, nyert ügyed van” – ez a gondolat igazán illeszkedik személyiségéhez.
Mindezek alapján a 35 év szakmai munkáját elismerve, hosszú és kifogástalan pedagógiai munkája alapján Nádudvar Város Képviselő-testülete Kövy díjban részesíti.

2014. március

Az alapítás óta kiadott
városi díjak

Kalmár Imréné

Kalmár Imréné Beke Mária a Napfény
Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa,
1952-ben született Nádudvaron, egyszerű
család gyermekeként. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte. A hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnáziumban érettségizett 1971-ben. Még ugyanebben az évben felvételt nyert a Bessenyei
György Tanárképző Főiskola, Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézet nappali tagozatára. 1973. július 1-jétől dolgozik a
Nádudvari Napfény Óvodában.
Marika az a pedagógus, akinek a gyermekek nevelése mellett belső igénye a folyamatos szakmai fejlődés. Ennek érdekében 1993-ban óvodai drámajáték vezetői képesítést szerzett. 1997-ben elvégezte
a Hajdúböszörményi Pedagógia Főiskolán
az egyéves kiegészítő képzést, mely alapján főiskolai végzettségű óvodapedagógussá nyilvánították. Majd ugyancsak itt
2003-ban „A preventív és differenciáló
nevelés, a gyermek-, ifjúság és családvédelem pedagógiai-pszichológiai módszertani ismeretei, differenciáló fejlesztő pedagógiai ismeretek” tárgyból szakvizsgázott.
Mindemellett számos továbbképzéssel
fejlesztette pedagógiai, módszertani kultúráját és építette be szakmai munkájába.
Különösen fontosak voltak számára a drámapedagógián túl a Gordon iskola tréningjei, s mélyen egyetértett Thomas Gordon szavaival, mely szerint: „Lehet a
gyermeket könyvből nevelni, de minden
gyermekhez másik könyv kell!”
Pedagógusi munkáját magas színvonalon végzi, szeretettel, egyéni bánásmóddal, kiemelkedő empátiával neveli óvodásait. Fejlesztésükre sok energiát fordít,
apró részletekre is odafigyel. Személyes
varázsa, kisugárzása, gyermekszeretete,
az óvoda iránti elkötelezettsége, mindenki
számára iránymutató.
Aktív szerepet vállalt az intézmény
életében. Évekig vezette a báb és színjátszó munkaközösséget, emlékezetesek voltak az általa szervezett előadások.
Rendkívül energikus, sokoldalú, fáradhatatlan. Vidám, segítőkész, aki a problémákat is pozitív hozzáállással, megoldáskereséssel hidalja át. Logikusan, megfontoltan cselekszik. Jó szándékú, egyenes
ember, amit gondol és érez, azt ki is
mondja. Munkájával, cselekedeteivel tiszteletet vívott ki magának a szülők körében
is, jó tanácsait szívesen veszik, őszintén és
bizalommal fordulnak hozzá.
Pályája vége felé elmondhatja magáról,
s ebben mások is megerősítik, hogy jó
óvodapedagógus. Büszkén gondolhat viszsza, hogy hány kisgyermeket óvott, nevelt,
tanított és készített föl az iskolai életre és
magára – ami még fontosabb –, az életre.
A sikeres szakmai pályafutása mellett
anyaként és családfenntartóként is megállta helyét, hiszen férje elvesztését követően gyermekeiről egyedül kellett gondoskodnia.

Díszpolgárok
1997. Szabó István nyugalmazott
tsz-elnök.
1998. Ezt a címet nem adták ki,
1999. Korcsmáros Sándor
polgármester.
2000. Dr. Mészáros János
kutatóprofesszor.
2001. Dr. Balázs György professzor.
2002. Mészáros Sándor nyugalmazott
téesz-elnök.
2003. Szathmári János sportoló.
2004. Kovács Imre fuvolaművész.
2005. Novákné Dr. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár.
2006. Dr. Borsos Antal egyetemi tanár.
2007. Jan Wozniak, Urzedow város
polgármestere és
Tomasz Wyka, az Urzedow-i
művelődési ház igazgatója.
2008. Ezt a címet nem adták ki.
2009. Ezt a címet nem adták ki.
2010. Dr. Kóti Ferenc nyugalmazott
körzeti orvos.
2011. Krucsó Zsolt sportoló.
2012. Kalmár Erzsébet
címzetes főjegyző.
2013. Balogh Csaba a KITE Zrt.
elnöke.
Pro Urbe emlékérmesek
1997. id. Fazekas Lajos fazekas,
népi iparművész,
a Népművészet Mestere,
dr. Kóti Ferenc körzeti orvos.
1998. NAGISZ Rt.,
dr. Fejes Ferenc állatorvos.
1999. Lantos András citerás,
Nádudvari Nagy János költő.
2000. Pálfi Lajos pedagógus,
Fazekas Lajos fazekas,
népi iparművész,
a Népművészet Mestere.
2001. Őszirózsa Nyugdíjasklub,
Liszt Ferenc Kórus.
2002. Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr
Szövetség Nádudvari
Szervezete,
Kövy Sándor Általános Iskola
nevelőtestülete.
2003. dr. Király Zoltán háziorvos,
dr. Lamos Zoltán gyermekorvos.
2004. Sári Györgyné
nyugalmazott óvodavezető,
Futó Imre kulacskészítő.
2005. Stefanovics Elemér
amatőr művész.
2006. Galánfi András művészeti vezető,
Vollay Elemér iskolaigazgató.
2007. Kéknefelejcs citerazenekar,
Napköziotthonos Óvodák
és Bölcsőde közössége.
2008. KITE ZRt.,
2009. Szociális Szolgáltató Központ,
Reformátusok Idősek Otthona.
2010. Ady Endre ÁMK
Mazsorett csoportja.
2011. Fazekas Ferenc fazekas,
népi iparművész,
Mozgáskorlátozottak
Hajdú-Bihar Megyei
Egyesülete
Nádudvari Csoportja.
2012. Barna Sándorné az Ady Endre
Általános Művelődési Központ
nyugalmazott igazgatója.
2013. Dobiné Vass Júlia fazekas,
népi iparművész,
HAGE Hajdúsági Agráripari Zrt.

2014. március

Kövy-díjasok – az
alapítás óta
1996. Tóth Andor pedagógus,
Tóth Andorné pedagógus,
Kerti Józsefné pedagógus,
Ludmanné Papp Ilona
pedagógus.
1997. Kalmár Erzsébet jegyző,
Vargáné Balázs Mária óvónő,
Szatmáriné Asztalos Julianna
pedagógus.
1998. Baranyai Antal sakkedző,
Bogdán Balázsné védőnő,
Kovácsné Beke Mária
pedagógus.
1999. Vollay Elemér iskolaigazgató,
Garai Istvánné dajka,
Papp Lajosné köztisztviselő.
2000. Dr. Sutus Lenke háziorvos,
Csaláné Tóth Klára óvónő,
Kerti József pedagógus.
2001. Boros Lajosné pedagógus,
Jakabné Beké Gyöngyi
GAMESZ-vezető,
Hornyák Lajos kézilabdaedző.
2002. Juhász Sándorné pedagógus,
Majoros Jánosné köztisztviselő,
Szkupi Tibor labdarúgóedző.
2003. Böszörményi Lajosné
óvodavezető,
Holda József gondnok,
Kroppné Nagy Piroska
pedagógus.
2004. Mészáros Józsefné Molnár Ilona
pedagógus,
Miklóssy Márta pedagógus,
Szatmári Imréné Csontos Katalin
köztisztviselő.
2005. Kiss Lászlóné
Baranyai Zsuzsanna
pedagógus,
Láposi Eszter köztisztviselő.
2006. Aranyosné Nagy Erzsébet
körzeti ápoló,
Silye István Gáborné óvónő,
Tóthné Csetneki Ilona
köztisztviselő.
2007. Dománné Baranyai Etelka,
az Ady Endre Általános
Művelődési Központ
igazgatója,
Novák Józsefné pedagógus,
Varga Éva tagóvoda-vezető.
2008. Fazekas Istvánné pedagógus,
dr. Becsy István gyógyszerész,
Dankáné Láposi Anikó
óvodapedagógus.
2009. Dr. Győrvári Istvánné laboráns,
Baranyai Etelka tanítónő.
2010. Lengyel Lászlóné pedagógus,
Hegedűs Andrásné
óvodapedagógus.
2011. Fazekas István nyugdíjas fazekas
szakoktató, népi iparművész,
Nagyné Urbán Julianna
iskolaigazgató-helyettes,
Zsom Józsefné pedagógus.
2012. Garainé Tóth Éva gyógyés pszichopedagógus,
intézményegység-vezető,
Kovács László Imréné
irodavezető,
Mészáros Gáborné tanítónő.
2013. Tóthné O. Nagy Judit pedagógus,
Az általános iskola konyhai
dolgozóinak közössége.
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Újra Kövys sikerek
Kezd beindulni, a megyei, országos
iskolai versenyszezon, melynek kezdetén máris sok szép sikerrel tértek
haza a nádudvari diákok.
A „Rigó énekeljen” Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny
területi döntőjén a 4.c csapata I. helyen
végzett. A csapat tagjai: Egri Luca, Fejes Aliz, Karsa Zsófia, Lamos Imola.
Felkészítőjük Rásóné Újlaki Edit.
Ugyanitt a 6. évfolyamosok között az
Apacsok csapat III. helyezést ért el.
Tagjai: Horváth Rebeka 6.a, Tóth Ágnes 6.a, Gém Viktória 6.d, Tóth Henrietta 6.d. A nyolcadik évfolyamosok
között az Unikornisok csapat II. helyezést ért el: Tagjai: Bonczás Flóra, Lamos Alma Marianna, Pinczési Anna
Réka, Zelizi Fanni 8.a osztályos lányok.
Felkésztő tanáruk: Bokor Erzsébet.
Szathmári Benedek 6.c a Vörösmarty
Általános Iskola Mese és prózamondó
fesztiválon arany, Moravetz Laura 7.a
ezüst minősítést kapott. Felkészítő tanáruk Czirbuszné Szkupi Éva. A Bárdos
Lajos Általános Iskola történelem vetélkedőjén a felső tagozatosok csapata
I. helyezést ért el. Tagjai: Kovács Kincső Csenge 5.c, Szathmári Benedek
6.c, Fejes Iván 7.d és Majoros Markó
8.a. Felkésztő tanáraik Tóthné O. Nagy
Judit és Timcsukné Gere Ibolya. Az
Arany János TITOK magyar nyelvi verseny országos döntőjén Szathmári Benedek 6.c I., Gábor Rea Fruzsina 6.c
VII., Bugán Flóra 6.a VII. és Végh Darinka 7.a XII. helyezést értek el. Tanáraik Czirbuszné Szkupi Éva és Szabó
Imre. Varga Adrienn Edit és Garai Petra
8.a angol nyelvből alapfokú B típusú
nyelvvizsgát szerzett. Felkészítő tanáruk: Fejesné Csűrös Kinga.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából
a „Megújuló könyvtár a gyógyvíz városában” projekt keretében a Bárdos Lajos Általános Iskolában rendezett rajzversenyen tanulóink kiemelkedően szerepeltek. Nagyfejeő Martin 8.c II., Vizsnyai Szabolcs 8.c III., helyen végzett,
Kiss Virág 7.a pedig különdíjat kapott.
Felkészítő tanáruk: Nagy Krisztina.
A Curie országos matematikaverseny területi fordulóját évek óta Nádudvaron rendezik meg. Hajdúszoboszló, Püspökladány és Nádudvar
matematikát kedvelő tanulói négy írásbeli forduló után itt is összemérik tudásukat. A nádudvariak eredményei:
Mészáros Zsófia 3.a I., Varga Julianna
3.a II., Széles Tibor Milán 3.a III. hely.
Tanítójuk Gál Ilona. Fejes Aliz 4.c III.
hely. Tanítója Rásóné Újlaki Edit. Bodnár Dávid 5.d I., Kovács Kornél 5.d II.,
Bárczi Roland 5.d III. hely. Tanáraik dr.
Lengyelné Bíró Ildikó és Varga Ildikó.
Bugán Flóra 6.a I., Varga Levente 6.a
II., Gém Viktória 6.d III. hely. Tanáruk
Varga Ildikó. Szilágyi Zita 8.c II. hely.
Tanára Majoros Jánosné. A Curie Környezetvédelmi Emlékverseny területi
döntőjén a harmadikosok csapata V. helyezést ért el. A csapat tagjai: Mészáros Zsófia, Varga Julianna és Őz Éva
Gréta. Tanáruk Gál Ilona.
A III. Connector Táncfesztiválon a
Stronger című koreográfiájukkal I. helyezést értek el: Boldizsár Niké, Kocsis
Alexa, Rácz Amarilla, Kiss Melinda,
Barát Petra, Balla Edina, Minegász
Kitti, Nagy Krisztina, Varga Nóra és
Székely Gabriella. Edzőjük Örvendi
Sándorné.
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Szalaggal folytatják
Február 28-án a Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és Kollégium 42 diákjának tűzték fel az iskola emblémájával
díszített szalagot, mely azt jelzi, hogy lassan tanulmányaik végéhez érnek.
A negyedéves inasokat hajdanán a
megfelelő tudásmennyiség elsajátítását
követően, a remek elkészítése után avatták legénnyé és itták meg a céhpoharat.
A legényavatásra készült új ruha nemcsak
azt jelentette, hogy küllemben új ember
vált az inasból, hanem a későbbiekben az
összetartozás érzését és egymás segítését
is. A szakiskola, mely elkötelezte magát
a néphagyományok ápolásával, ezt a legényavatási szertartást szimbolizálja elsősorban a szalag feltűzésével, nem pedig az
1930-as években Selmecbányáról kiinduló valétálás szokását. (A latin Valete szó
jelentése: „Éljetek boldogul!”, az Alma
Mater útrabocsátó áldását jelenti.)
Az ünnepélyes bevonulást követően dr.
Takácsné Baranyai Etelka igazgató köszöntőjében kihangsúlyozta, reméli, hogy
a mostani diákok is megkapták a lehetőséget az ismeretek megszerzéséhez, melyről három hónap múlva számot kell adniuk. Mestereikkel használják fel a lehető
leghatékonyabban a hátralévő időt a vizsgákig. Büszkén mutatta be az országos

versenyeken kiváló helyezést elért tanulókat. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutatót
idézte, miszerint a magyarság fennmaradásának egyetlen feltétele a népi kultúra
fennmaradása és továbbéltetése. Ezért
dolgozik, ezen munkálkodik a szakiskola
nevelőtestülete.
Először a két osztályfőnök, Nagy Nándor és Zombori Judit kapta meg a szalagot az igazgató asszonytól, majd a diákoknak szakoktatóik, Győri Balázs
(faműves), Fazekas Ferenc (fazekas),
Nagy Nándor (számítógép szerelő-karbantartó), Benő Tamás (népi bőrműves),
Galánfiné Schmidt Teréz szőnyegszövő,
takács), Árvai Anikó és Vetró Mihály (nemezkészítők) tűzték fel a szalagot.
Zárszóként Marie Curie-t citálta dr.Takácsné Baranyai Etelka, hogy az itt tanulók higgyék el, hogy tehetségesek valamiben és ezt a valamit bármi áron érjék is
el. Ehhez az alapokat megkapják Nádudvaron, a többi már rajtuk múlik, hogy
hogyan tudják hasznosítani az itt tanultakat.
Az ünnepélyes pillanatok után fergeteges, népszínműre emlékeztető előadással
szórakoztatták a diákok a publikumot,
melyből nem hiányozhatott tanáraik, oktatóik kifigurázása sem.
Szöveg és fotó: Dr. Sutus Lenke

Táncbetét a végzősök műsorában

Városi olvasóverseny
Idén is számot adtak olvasási tudásukról a legjobb alsós diákok a városi
könyvtár és az általános iskola közös
Városi Olvasási Versenyén február 20án, a művelődési házban. A szereplők
mindegyike dicséretet érdemel, s minden évfolyam első két helyezettje részt
vehet a verseny megyei döntőjén.
Az egyes korosztályok első hat helyezettjeit és felkészítőik nevét alább olvashatják.
2. évfolyam
1. Széles Patrícia 2.d
2. Kis Laura 2.d
3. Urbán Balázs Gábor 2.b
4. Harsányi Olívia Mia 2.b
5. Szegedi Amarilla 2.a
6. Szabó Lelle Boglárka 2.a
Felkészítő tanítók: Czibere Anna Má-

ria (2.d), Csirmazné Majoros Éva (2.b),
Csendes Teréz (2.a).
3. évfolyam
1. Őz Éva Gréta 3.a
2. Gulácsi Noémi 3.b
3. Varga Julianna 3.a
4. Széles Tibor Milán 3.a
5. Rácz Janka 3.b
6. Nagy Leila 3.b
Felkészítő tanítók: Gál Ilona (3.a), Bukorné Forgó Ágnes (3.b).
4. évfolyam
1. Szathmári Luca 4.c
2. Fejes Aliz 4.c
3. Garai Boglárka 4.a
4. Váki Dóra 4.d
5. Burkovics Balázs 4.d
6. Vizsnyai Zsuzsa 4.d
Felkészítő tanítók: Derceni Anikó 4.c,
Csákó Ildikó 4.a ,Vértesi-Nagy Anna 4.d.

Az évfolyamonkénti dobogósok (Fotó: Marján László)
Karatéban is jók a Kövysek. Lajtos Patrik 5.b a Zemplén Kupa Országos karate
versenyen II., a III. Shogun Karate Bajnokságon II. helyezést ért el. Barta Ákos a
Zemplén Kupa Országos Karateversenyen III. helyen, a Shogun Bajnokságon I. helyen végzett. Bodnár Norbert Tibor 7.d a Tarjánban megrendezett Nemzetközi Speed
Kupán I. és II. a Karcagon rendezett XIII. Nagykun Kupa Országos bajnokságon II.,
Gyöngyösön a Magyar Kyokushin Karate szervezet Utánpótlás bajnokságán I., a
Zemplén Kupa Országos karate versenyen I. és III., a XIV. Speed Kupa Nemzetközi
karate versenyen I. és II. helyezést ért el. Edzője: Szabó Tamás.
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KÉK HÍREK
Nádudvaron 2014. január 31. és
február 28. közötti időszakban 11
bűncselekmény, egy könnyű testi sértés, egy garázdaság, egy lopás kísérlete, három lopás, kettő betöréses lopás, egy csalás, egy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés, valamint egy lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés történt.
Egy nádudvari férfi január 31-én
22.20 órakor a Fő utcán előzetes szóváltást követően bántalmazott egy szintén nádudvari férfit, aki a bántalmazás
következtében könnyű sérüléseket szenvedett. E bántalmazást látva a jelen lévő
élettársaik előzetes szóváltást követően
egymás bántalmazásába kezdtek, mely
során könnyű sérüléseket szenvedtek.
A bántalmazást a helyszínre érkező
rendőrök szakították meg, akik a három
elkövetőt elfogták, majd a rendőrőrsre
előállították. Az elkövetőkkel szemben
garázdaság vétség elkövetése miatt
büntetőeljárás indult.
Ismeretlen tettes február 2-án 16.30
és február 3-án 08.00 óra közötti időben
az Alkotás utca egyik lakásának udvarára bement, majd a melléképület ajtaját befeszítve onnan egy citromsárga
színű CSCH800430 vázszámú, 26-os
vastag női vázas Csepel kerékpárt, melyen hátul egy fekete színű kosár volt
szerelve, valamint egy kerékpár fújtatót,
8 darab tyúktojást, egy szál füstölt kolbászt és 10 kg cukrot eltulajdonított. Az
ügyben betöréses lopás vétség elkövetése miatt büntetőeljárás indult.
Egy nádudvari gyermekkorú fiú február 6-án a Kövy Sándor Általános Iskolában, szünetben megütötte egy szintén gyermekkorú lány jobb felkarját.
A bántalmazás következtében a sértett
könnyű sérülést szenvedett. Az ügyben
könnyű testi sértés bűntett elkövetése
miatt büntetőeljárás indult.
Ismeretlen tettes február 10-én 14.40
és 18.30 óra közötti időben a Kossuth
téri parkban kiépített kerékpártárolóból
eltulajdonított egy sötétszürke színű Csepel típusú, GSCU001447 vázszámú,
26-os vastag női vázas, elől egy fekete
kosárral, míg hátul egy fekete csomagtartóval felszerelt, lezárt kerékpárt, aminek az első lámpaburája be volt törve.
Az ügyben lopás vétség elkövetése
miatt büntetőeljárás indult.
Egy nádudvari lakos február 14-én
01.35 óra körüli időben bement a Jókai
utca egyik lakásának udvarára, és az
udvar hátsó részében elhelyezett körfűrészről a villanymotort leszerelte, vezetékét elvágta, majd az udvaron talált talicskába elhelyezve megkísérelte azt
eltulajdonítani, de cselekményében a
sértett megzavarta. Így a helyszínről a
villanymotort hátrahagyva elmenekült.
Az elkövetőt a rendőrség felkutatta és
előállította, majd lopás vétség elkövetése miatt gyanúsítottként kihallgatta.
Egy nádudvari lakos a jofogas.hu internetes oldalon feladott hirdetés alapján megvásárolt egy Nokia típusú mobiltelefont, amiért előzetes telefonos
egyeztetés alapján átutalással kifizette a
készülék vételárának felét, azonban a
terméket nem kapta meg, és az eladót
sem tudja a hívószámán elérni.
Az ügyben csalás vétség elkövetése miatt büntetőeljárás indult.
Egy nádudvari férfi jogosulatlanul
megszerezte egy debreceni nő bankkár-

tyáját, majd azzal február 18-án 10.50
órakor a Fő utcán lévő pénzkiadó-automatából megkísérelt pénzt felvenni. Az
elkövetővel szemben készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétségének elkövetése miatt büntetőeljárás
indult.
Ismeretlen tettes február 20-án 20.30
és február 21-én 05.25 óra közötti időben a Puskin utca egyik lakóházának
udvarán lévő garázs ajtajáról a lakatot
lefeszítve bement, majd onnan egy piros színű, virágmintás nyergű, valamint
egy bordó színű Schwinn Csepel típusú
kerékpárt, továbbá egy fekete színű
szerszámosládát a benne lévő szerszámokkal együtt eltulajdonított. Az ügyben betöréses lopás vétség elkövetése
miatt büntetőeljárás indult.
Ismeretlen tettes február 22-én 15.30
és 18.00 óra közötti időben a művelődési ház elől egy lezárt állapotban leállított sötétkék színű Csepel típusú kerékpárt eltulajdonított. Az ügyben lopás
vétség elkövetése miatt büntetőeljárás
indult.
Ismeretlen tettes február 25-én 11.55
és 12.40 óra közötti időben a Kövy Sándor Általános Iskola II. emeleti osztályterméből eltulajdonította az egyik tanuló táskában elhelyezett N500 típusú
mobiltelefonját. Az ügyben lopás vétség elkövetése miatt büntetőeljárás indult.
Egy nádudvari fiatalkorú fiú február
26-án 16.35 órakor bement a Károlyi
Sándor utca egyik lakatlan lakóházának
udvarára, majd az ott lévő melléképületből különböző fémhulladékokat gyűjtött össze és megkísérelte azokat eltulajdonítani, amikor Harsányi László
polgárőr a cselekményében tetten érte
és visszatartotta. A polgárőr bejelentésére a helyszínre érkező rendőrök az elkövetőt elfogták és a rendőrkapitányságra előállították, ellene lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés
miatt eljárás indult.
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 (telefon még nincs).
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
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Mihályhalmán emlékeztek
Február 25-e a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Ezen alkalomból
február 23-án, vasárnap tartottak megemlékezést Nádudvaron. Előbb református istentisztelet keretében, ahol
Gyallai Henrietta lelkésznő prédikációjában bővebben is megemlékezett
az emléknapról, majd pedig Mihályhalmán, a szibériai gulágok mintájára

kialakított tábor helyén felállított emlékművet koszorúzták meg az emlékezők. Mindkét helyen beszédet mondott
Bodó Sándor országgyűlési képviselő,
a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke.
A kényszermunkatáborban kb. 500
embert tartottak fogva és dolgoztattak a
rizsföldeken.

Bodó Sándor az emlékműnél is mondott beszédet (Fotó: magánarchívum)

LEADER-pályázatból újult meg
a horgásztó
Megújult a Nádudvar Jókai utcai 2.
számú tó (hrsz: 447/7) a Darányi Ignác
Terv keretében. A projekt keretében
megvalósult a tó környezetének rendezése, öt pihenőhely és szociális blokk
került kialakításra, kaviccsal szórt utak,
útcsatlakozás, és egy kis körforgalom is
létesült.
A program során a tó partvonalát
megtisztították a felesleges nádtól, gyepesítettek, s a környezetében növény szigeteket, fákat ültettek a szebb környezet
és a jó levegő reményében.
A jóléti tavat a horgászok mellett a
természetet kedvelő kirándulók is
igénybe vehetik, akik környezetkímélő

életmódjukkal jól megférhetnek a csendes kikapcsolódást kedvelő sporthorgászok mellett.
A projekt címe: Nádudvari horgásztó
környezetrendezése.
A projekt nyertese: Sporthorgász
Egyesület Nádudvar 1960 Egyesület.
A projekt kezdete: 2012. 09. 28., befejezése 2013. 12. 20.
Az Európai Unió és Magyarország
Kormánya által nyújtott támogatás öszszege 15 millió forint.
A kivitelező a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft.
volt.
Pályázati azonosító: 8319529056.

Megújult környezet várja
a horgászokat
(Fotó: Marján László)

Doktorné asszony!
Az idősebb generáció még emlékszik rá.
Férjével dr. Lipták Barnabással,
aki körzeti orvosként dolgozott Nádudvaron, sokáig meghatározó szerepet töltöttek be az itt lakó emberek
életében.
Marika néni csodálatosan tudott
bánni az emberekkel, együtt sírt és nevetett velük. Mindenkihez volt egy-egy
kedves szava, ha az utcán végigment és
a figyelmes szavai mellé még mosolyával is megajándékozta őket.
Tisztelet és szeretet vette körül, hisz
a megszólítások mögött is ez rejlett,
melyet nemcsak a férje iránti tisztelet

mondatott ki az
emberekkel.
Doktorné aszszony! Nagyságos asszony! Tekintetes asszony!
– ezek voltak a
leggyakrabban
használt megszólítások, kissé régi
módinak ható szavak, de mély tiszteletet hordoztak magukban.
Január 29-én, életének 84. évében
eltávozott közülünk, azonban emléke
tovább él bennünk.
N. E.
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A birkavertikum tudója
A 2013. évi városnapi főzőverseny
résztvevői közül, most az Őszirózsa
nyugdíjasklub „séfje” Kiss István birkapörköltjét „kóstolhatják” meg olvasóink.

Angyalkerti farsang. Télbúcsúztató, tavaszváró hangulatban, színes
programokkal várták a kicsiket a farsangi időszakban Angyalkertben. –
Megemlékeztünk a Bálint napról, mennyei ízű finomságokat kóstoltunk Torkos
csütörtökön, Maskarás bállal és Kiszebanya égetéssel kergettük a telet! –
számolt be az Angyalkert Gyermekház és Családi napköziből Tóth Ilona Márta

Ficánka közgyűlés és farsang

Evidens, hogy 30 évnyi juhászkodás
után közel áll hozzá a pásztorételek főzése. Ezért Kiss István a városi rendezvényeken rendre jól tartja az Őszirózsa
nyugdíjasklub tagjait, vendégeit, hol
slambuccal, hol birkapörkölttel. A tavalyi
Nádudvar Napján épp birka került terítékre.
Pedig slambuca sem utolsó, már háromszor is díjat nyert vele. Általában a főétel „kísérőjéül” felesége, Ágika messze
földön híres pogácsája szolgál a klubtagok teljes megelégedettségére.
Kissék tanyán nőttek fel, sokáig tartottak saját maguknak jószágot. A paraszti
munkában edződtek – lehet, hogy ez is
alapul szolgált Pista bácsi remek sikerének a múlt évi nyugdíjas tekeversenyen.
A klubon belül legalább ötvenszer főzött már birkapörköltet, a nagyrendezvényeken túl, van, hogy háznál is összegyűlnek múlatni az időt. Mindent
egybevetve pedig már több száz alkalom-

mal készítette el e jóféle étket, köztük lakodalmakban is, ahol gyakorta vőfélyként
is közreműködött.
Fontos, hogy ő mindig csak vasbográcsban főzi az ételt, mert úgy nem törik
a hús, nem úgy, mint az üstben, mert abban kavargatni kell.
Bonczás Sándorné klubvezető szerint
is nagy hozzáértéssel teszi a dolgát a „kajafelelősük”. Érthető a dicséret, hiszen
Kiss István hagyományosan saját maga
nyúzza az alapanyagul szolgáló jószágot.
E tevékenység remekül illik a klub hagyományőrző törekvéseihez is. Egy 60 kilogrammos birkát megnyúzva, összevágva
felényi, azaz 30 kilogram húst ad, ez az
alapanyag.
Pista bácsi alapelve, hogy csupán jó
birkából lehet jó pörköltet főzni!
Birkapörkölt recept
Hozzávalók: egy darab birka húsa (30
kg), 80 dkg zsír, 3 kg vöröshagyma, 40
dkg só, 3 darab erős paprika, 30 dkg piros
őrölt paprika, fél liter víz.
Az egészet legalább két óra hosszáig
kell főzni a bográcsban.

A Ficánkás gyerekek is megünnepelték a farsangot
Megtartotta éves közgyűlését a Nádudvari Ficánka Kiemelkedően Közhasznú
Egyesület február 15-én. Az elmúlt évben
több rendezvényen vettek részt magánemberekkel, alapítványokkal, civil szervezetekkel karöltve.
A szervezet vezetése változatlan maradt. Az egyesület elnöke: Bekéné Lovász
Andrea, elnökhelyettes. Bíróné Nagy Katalin, titkár: Nagyné Bakonyi Andrea Melinda. A közgyűlésen jelen levők egyhangúlag elfogadták a 2014. évi költségvetést. Ennek bevételeit még több színes,
hangulatos, vidám, szórakoztató prog-

ramra fordítják, amelyekből kiemelkedik
az ez év októberében tartandó 5 éves szülinapjuk.
– A 2014-es évben is szívesen teszünk
eleget felkéréseknek, rendezvényeknek,
programoknak. Az elmúlt évek alatt bebizonyítottuk, hogy céltudatos, segítőkész, kreatív, fegyelmezett, felelősségtudattal rendelkező nagy csapat vagyunk,
ha pedig embertársunkon kellett segíteni
az elsők között voltunk, ezzel is jelezve:
számunkra minden segítségre vágyó ember fontos – nyilatkozta Bekéné Lovász
Andrea.

Mi az a flabelos?
Egyre többször találkozunk ismeretlen jelentésű kifejezésekkel üzletek feliratában, vagy a médiában. Az egyik
ilyen „divatos” kifejezés a flabelos. első
hallásra én valamilyen spanyol ételre
tippeltem, de nem lett igazam.
Tehát mi is az a flabelos, amellett, hogy
egy, a napokban véget ért nádudvari teremfoci bajnokság egyik csapatának a neve?
Az alkalmazói szerint a jövő leghatékonyabb és legkíméletesebb edzési módszere,
mivel az egész testet erőlködés nélkül, rövid idő alatt átmozgatja. A módszert alkalmazó flabelos gép megkapta az orvostechnikai eszköz minősítést.
A sikerének titkát sokan abban látják,
hogy ezen alakformáló használatához nem
kell akaraterő. Kényelmes, csak rááll, és a
gép mozgatja az embert. Hívei szerint ez a

VERSSAROK

Csilingelő kis hóvirág
Jaj de hideg ez a világ,
Bújj ki, bújj ki kis hóvirág!
Vidámítsd meg erdőt, hegyet,
Kergesd el a hideg telet.
Csilingelő virágocskák,
A szép tavaszt visszahozzák.
Vidám lesz az erdő, tanya,
Vígan zeng a madár dala.
Jaj de hideg ez a világ
Bújj ki, bújj ki kis hóvirág!
Csilingelő szép virágod
Felvidítja a világot!
(Ősz Róza)

vibrációs készülék hamar látványos eredményeket és kellemes élményeket okoz.
Először a közérzete lesz jobb a gép használójának, könnyebben fut fel a lépcsőn,
majd feszesebbé válik a teste, csökken az
úszógumi, vékonyodik a derék, beindul a
fogyás, végül szép, tónusos izomzatot lehet vele építeni.
Felmerül a kérdés: nem terheli-e meg a
szervezetet ez a ,,rezgés"? A téma „értői”
szerint nem. Sőt, kifejezetten jó hatása van
a szervezetre és az emésztésre a vibrációnak, ráadásul kíméli az ízületeket és a szívet is, s számos megbetegedésre van jó hatással. Persze a jó eredmények eléréséhez
e „csodagép” használat mellett is kívánatos korszerűen táplálkozni.
(Mozgásszervi, főleg gerincbetegek kérjék ki használata előtt a szakorvos tanácsát – orvos szerk.)
M. L.

A tavalyi városnapon Kiss István bográcsában birka főtt a vendégek nagy örömére

N Á D U D VA R I E M L É K E K
Pécsi Samu újabb, immár hatodik történetét adjuk most közre.
Az első miskárolás
A gyakornok időm fele eltelt, amikor
végleges kinevezést kaptam. Ez egyben azt
is jelentette, hogy a falu egy részén kialakított körzetben magángyakorlatot is folytathattam és teljes joggal beálltam a rendszerbe: reggel 7-től a Tanácsház udvarán
lévő rendelőben heti váltással egyikünk rendelt, a másik kettő csak 9-re ment be, addig
valamelyik tanyán végezte a munkáját. A rendelőben volt egy füzet abba a rendelést
végző állatorvos beírta a hívásokat. Ha valamelyik brigádvezetőnek nem az éppen rendelő állatorvossal volt elintézni valója, akkor
csak 9-re jött oda ő is. Egy szombati napon
Feri odafordult hozzám: Jaj! Elfelejtettem
beírni, hogy holnapra lesz egy miskárolásod.
Megmondtam éheztessék ki mind az öt kocasüldőt. Majd bemondta a címet és elsietett.
A hír letaglózott, de mese nem volt, ezt meg
kellett csinálni.(Akkor magamban fel voltam
háborodva, hogy miért nem írta be időben,
de most el sem tudom képzelni, mit tettem
volna, ha előbb tudom meg.)
Másnap hajnalban már vártak. A gazda
szívélyesen invitált, hogy igyak meg egy kávét és dobjak be egy fél deci pálinkát. (Azt hiszem a szíverősítőre nagy szükségem volt.)
Mire kimentünk az udvarra, a segíteni jött
szomszédok már felkötötték a létrára az első

miskárolandó állatot. Se láttam, se hallottam,
amikor nagy lendülettel bevágtam az állat
horpaszába a görbe miskárolókést és egy lendülettel elkészítettem a bőr sebet. Ekkor az állat hasalja felé tévedt a tekintetem és középtájon megláttam egy vaszorát. Ez az állat
ártány villant át az agyamon, és dőlni kezdett
belőlem a szitok. (Akkor még büszke voltam
rá, hogy ha elkezdek káromkodni csak az első
negyedóra eltelte után kezdem ismételni a fordulatokat. Magyarán: a Kocsis Akadémia Káromkodási Tanszékén sem tudták cifrábban
mondani, mint én.) Ahogy kibuggyant belőlem a szitkozódás az emberekből harsányan
kirobbant a nevetés, és minél jobban cifráztam, annál inkább nevettek. Aztán a gazda
mosolyogva kezet fogott velem és elmondta
az „ártánymiskároltatáson” minden Nádudvarra érkező fiatal állatorvos átesett az utóbbi
20 évben, és én voltam az első, aki a tréfát felfedezte az előtt, hogy keresni kezdte volna a
hasüregben a petefészket. Ez után már semmiségnek számított, hogy a harmadik koca ellenoldali petefészkét csak a méhszarv „hegedülésével” találtam meg. (Hegedülésnek
csúfondárosan, azt a műveletet hívjuk, amikor a miskároló nem a petefészket emeli ki a
sebbe, hanem a méhszarvat addig huzigálja,
míg a hegyéhez nem ér, ahol már ott a petefészek.) Természetesen nem volt a szakma
csúcsa, amikor a petefészket hegedülve szedte
elő az ember, de akkor ott a gazdának és a segítőinek az volt a fontos, hogy nem tudtak
megtréfálni, mert figyelmes voltam.
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Éremeső, s a fele arany!

Az Újkígyós ellen győztek itthon a lányok

A 14 év alatti lányok február 9-én Kunhegyesen előbb a házigazdákat múlták felül 39–6 arányban 17–5-ös félidő után,
majd a Berettyóújfalu ellen nyertek 21–14
(8–7)-re. A harmadik találkozón majdnem
sikerült a bravúr: 14–11-es félidei vezetést
követően azonban a Nádudvari Diáksport
Egyesület színeiben versenyző lányaink
egy góllal (23–24) kikaptak a Debreceni
SC-SI 2. csapatától.
A kicsik, azaz a 12 éven aluliak február
22-én itthon játszva nyertek a Kunhegyesi
Általános Iskola ellen: 18–11 (10–3). A megyeszékhelyről érkezők ezúttal is nagy falatnak bizonyultak: Debreceni SC-SI 2–
Nádudvari Diáksport Egyesület 23–17
(13–11). A Felföldi István SE Újkígyós
gárdája ugyan a harmadik találkozó elején
ráijesztett a mieinkre, de hamar helyreállt
a „világ rendje”, s a mieink vonulhattak
győztesen az öltözőbe: 26–19 (14–12).

– Igen nagy örömmel tértünk haza Berettyóújfaluból, február 26-án, hiszen a
diákolimpián ,,újoncoknak" mondható kicsik (III. korcsoport) nagyon jól helytálltak: legyőzték Berettyót és Bagamért is, így
sikerült első helyen továbbjutnunk a megyei
döntőbe a III. korcsoportos lányokkal – osztotta meg velünk a sikeres szereplés részleteit Kiss Dóra, a lányok edzője. A csapat
tagjai: Majoros Alexandra 5.a, Nagy Nelli
5.b, Czina Eszter 5.c, Kovács Kincső
Csenge 5.c, Varga Anasztázia 5.c, Szilágyi
Diána 5.c, Danka Edina 5.d, Csontos Petra
6.b, Egri Anna 7.a, Moravetz Laura 7.a,
Venczel Gréta 7.a, Őri Loretta 7.b.
– A nagy lányokkal február utolsó napján, pénteken, hazai pályán játszottuk a
IV. korcsoportos megyei döntőt a diákolimpiai küzdelmek keretében, de sajnos
nem sikerült a továbbjutás. Csalódott vagyok, hiszen egyértelmű lett volna a továbbjutásunk, de nem tudom, hogy mi
történt a lányokkal – kesergett a tréner.
A csapat nyert ugyan a Berettyóújfalu ellen, de kikapott Debrecentől és Balmazújvárostól is.

Derék diákolimpikonok
A fiú kézisek is két vasat tartanak a
tűzbe, s nem „égették meg” magukat.
Sőt!
Február 8-án az Erima Országos Gyerekbajnokság Békéscsabán megrendezett
játéknapján háromból kétszer tudtak
nyerni a mieink a 12 év alattiak korosztályában.
Részletezve: Bethlen Gábor Református Iskola Törökszentmiklós–Nádudvari
Akarat Sportkör 4–17 (3–10), Csabai Kézisek–Nádudvari Akarat Sportkör 21–7
(9–4), Petőfi DSE Túrkeve–Nádudvari
Akarat Sportkör 7–26 (4–11).
Rá egy hétre Orosházán kétszer mérkőztek fiaink. Az eredmények: Újkígyósi
KC–Nádudvari Akarat Sportkör 9–13 (5–
7), Hajdúböszörményi Torna Egylet U11–
Nádudvari Akarat Sportkör 13–10 (7–3).
– A békéscsabai fordulón a várakozásainknak megfelelő eredményt tudtunk elérni. A soron következő, Orosházán megrendezett fordulón, egy küzdelmes mérkőzésen múltuk felül Újkígyós csapatát.
Az örök vetélytárs, a HTE csapata ellen
most alul maradtunk, azonban célunk,
Györfi Sándor és Györfi Sándorné
Mile Irén házasságának
50. évfordulója alkalmából köszöntik
őket gyermekeik, testvéreik családjaikkal
és szüleje. A továbbiakban sok
boldogságot és jó egészséget kívánunk!
,,Sorsunk egybeforr,
együtt megyünk tovább,
az élet viharában
Te vigyázol reám.
Köszönöm, hogy szeretsz,
s hogy hiszel nekem,
hogy megosztod, az életed velem"

hogy a visszavágón
a mi nevünk mellett
álljon több találat –
kommentálta a teljesítményeket Kiss
Zsolt a csapat edzője.
Február utolsó
napján, a III. korcsoportos fiúk, kiErdős Csaba
vívták a Diákolimpia Megyei Elődöntőn a továbbjutást.
– Péntek délután, az iskolai farsangi mulatságot követően, Berettyóújfaluba utaztunk. Ott ütköztünk meg a József Attila Általános Iskola (Berettyóújfalu) csapatával.
Nehezen indult a mérkőzés: 4–1 oda. Ezt
követően a fiúk magukra találtak, és rendezték soraikat. 5–9 – már a mi javunkra.
A mérkőzés végére jelentősebb különbség
alakult ki: József Attila Általános Iskola–
Kövy Sándor Általános Iskola 14–24.
A mérkőzés legjobbja Erdős Csaba (2001)
volt – tudósított a sikerről Kiss Zsolt.
– Örülök a győzelemnek, és annak,
hogy – még ha rövid időre is, de – mindenkinek játéklehetőséget tudtam biztosítani – zárta gondolatait a boldog tréner.

Hat érmet gyűjtöttek egyetlen napon
Igen szép eredményeket értek el az
Ady Endre Művelődési Központ és Városi
Könyvtár mazsorett csoportjai az I. JászNagykun-Szolnok megyei területi mazsorett versenyen március első napján, Szolnokon.
A Csillagfény csoport show és pompon kategóriában is 1. helyezést érő produkcióval rukkolt elő. A lányok óvodás és

kisiskolás korosztályból állnak és első
versenyükön sikerült elérniük ezt a remek
eredményt.
A Jégvirág csoport 1. és 3. helyezést
ért el show, illetve pom-pon kategóriában.
Míg a Napsugár csoport ezen a napon a
szintén előkelő 2. és 3. helyen végzett.
Felkészítőjük Tőzsér Jánosné mazsorett oktató.

Gáláns gála volt!

Látványos produkciókat láthattunk (Fotó: Marján László)
Bárki számára ingyenes belépéssel,
impozáns gálaműsort kínáltak megtekintésre az Edit Fitnesz Stúdió tehetséges
aerobik csapatai február 22-én, szombat
délután 16 órai kezdettel az Ady Endre
Művelődési Központ és Városi Könyvtár
színháztermében.
Nagyszerű, magával ragadó műsor
volt. Minden együtt volt, élt a színpadon
minden műsorszám. Nem csak a ruhák és
a megvilágítás által csillogott, pompázott
a színpad, hanem a résztvevők varázsolták ilyenné a mozdulataikból áradó jó-

kedvükkel, szeretetükkel. Csodálatos harmónia uralta a színt, igényesen koreografált kompozíció volt mindegyik.
Örvendi Sándorné Editnek sikerült a
tanítványaival megszerettetni a mozgást.
Megtanította velük, hogyan kell a mozdulatokkal örömet adni, hogyan kell érzelmeket, mondanivalót közölni vele, ezáltal
önmagunk kifejezésére használni.
Munkájuk eredményességét mi sem bizonyítja jobban, mint az a sok díj és elismerés, melyeket évek alatt sikerült a tarsolyukba begyűjteni.
N. E.

Farsang a lovastanyán
Fotó: Váry Lilla

Az Erima Országos Gyerekbajnokság fordulói mellett a diákolimpiai csatározásokon is helyt kell állniuk a nádudvari kézilabdásoknak.

Az első hagyományőrző farsangot
tartották a Dávid Lovastanyán a Lurkó
Tanoda Nonprofit Kft. és a Porszem
Lovas Egyesület szervezésében február
15-én.
A fedelesben Kiss Klára lovasoktató
vezetésével kipróbálhatták a gyerekek a lovaglást és megtekinthettek egy lovas órát,
amit nagyon élveztek, hiszen nem mindennapi élmény volt lóhátra pattanni.
A kemencésben Gémné Kovács Anita
vezetésével kézműves tevékenységek sokasága, álarcok, lufi figurák, különböző
díszek, csipeszfigurák, kitűzők készítése,
pogácsa és kürtőskalács sütése, valamint
játékos vetélkedők várták a lurkókat.

A délután vidám hangulatban telt el, majd
a napot a kiszebábu elégetése zárta, a telet messzire űzték a gyerekek.
– Felnőtt és gyermek egyaránt jól
érezte magát, reméljük, hogy a gyerekek
örök élményekkel gazdagodtak – mondta
a szervező Gémné Kovács Anita.
– Szeretnénk a nevezetes ünnepeink,
hagyományaink figyelembevételével rendszeresen szervezni a gyerekeknek hasonló
programokat. Szeretnénk megköszönni az
önkéntes segítségét minden lóbarátnak
a fedelesben, köszönjük a sok finom sütit, perecet, linzert, pogácsát, kenyérlángost és még sorolhatnám a finom falatokat, amelyek otthon készültek – tette
hozzá.
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Szoros csaták az NB II-ben
Két fordulót is rendeztek az elmúlt
hetekben a sakkozók NB II-es Barcza
csoportjában. A mieink Julianna napkor meglepetésre két ponttal alulmaradtak a sereghajtó Tiszavasvári otthonában. Majd március első vasárnapján
egy ponttal szereztek kevesebbet, mint
ellenfelük az EMSE-Miskolc.
7. forduló: Tiszavasvári SE–Nádudvari
Sakk SE 7–5. Pontszerzőink: Deák Sándor FIDE-mester, Magi Tibor, Molnár Tibor 1-1; Varga Péter nemzetközi mester,
Mészáros András nemzetközi mester, Kun
Imre, Baranyai Antal 0,5-0,5.
8. forduló: Nádudvari Sakk SE–EMSEMiskolc 5,5–6,5. A mieink közül egy-egy
pontot szerzett: Kun Imre, Zoltán Lajos,

Magi Tibor, Molnár Tibor. Fél-fél ponttal
gyarapította a csapat összteljesítményét:
Varga Péter nemzetközi mester, Deák
Sándor FIDE-mester és Domán Csaba.
A 9. körben, március 23-án Edelénybe
látogatnak a nádudvariak. A 10. játéknapon, április 13-án pedig itthon fogadják a
nyíregyházi székhelyű Piremon SE-t.
A Hajdú-Bihar megyei első osztályú
csapatbajnokság február 9-i, hetedik versenynapján az egyesület második gárdája ült asztalhoz a Debreceni Sakkbarátok Klubja ugyanilyen számú csapatával. A cívisvárosiak hazai pályán
8 – 2 arányban jobbnak bizonyultak.
A mieink pontjain Zoltán Lajos egy, míg
Lovas Péter Molnár, Tibor fél-fél egységgel osztozott.

Varga Péterrel (jobb szélen) erősödve az első három nádudvari táblán
mesterek játszanak

Tornadöntős hölgyek
A miskolci városi sportcsarnokban
játszottak lányaink március 2-án a 29.
Kerekes János kézilabda emléktornán.
A Borsod Megyei Kézilabda Szövetség
által rendezett emléktornán elindult a
Nádudvari Akarat Sportkör (NASK) női
csapata is.
Két csoportban zajlottak a meccsek, a
mieink az A-ban vitézkedtek, ahol a Tokaj
SE ellen kezdtek, akiket 24–14 arányban
győztek le. A második mérkőzést a miskolci egyetemi csapat a MEAFC ellen 18–
14 arányban nyerték meg. Így március 9-én,
lapzártánk után döntőt játszottak a tornán.

A B-csoport csapatai közül: Szelézi
DSE, Szerencs VSE, Fehérgyarmati VSE,
az utóbbi jutott a döntőbe.
Lapzártánk után: a döntőben a mieink
a Fehérgyarmat ellen végül 23–20- arányban alulmaradtak. Az ezüstérem mellett
Jurkinya Tímea révén a legjobb kapusnak
járó elismerést is begyűjtötte a NASK.
A torna nagyszerű felkészülési lehetőség a hamarosan kezdődő megyei bajnokságra, melynek sorsolása március 7-én
volt. A Hajdú-Bihar Megyei női kézilabda
bajnokság első találkozójának várható
kezdési időpontja március 23., vasárnap
14.30, az ellenfél a Püspökladány KE lesz.

Versengés a csapatba kerülésért
A focisták megye kettes szezonkezdetéhez közeledve Gere Csaba edzőt
kértük, beszéljen a felkészülésről.
– Az alapozó edzéseket január 20-án
kezdtük. Eleinte a sportcsarnokban tréningeztünk heti két este, ahol alapozó,
erőnléti, állóképesség-fejlesztő gyakorlatokat csináltunk, illetve volt egy-egy kinti,
futó edzés is. Három hét után már csak
egyszer voltunk a csarnokban, háromszor
szabadtéri edzésünk volt. A heti négy edzést (illetve három edzés és egy edzőmeccs) a bajnoki rajt után lecsökkentjük
heti kettőre, a harmadik heti program a
bajnoki mérkőzés lesz.
– Az edzéseken a 24-es keret minimum
80%-a részt vett alkalmanként, úgyhogy
nagyon jónak mondható az edzéslátogatottság. Volt 1-2 „sumákság”, de hamar
elejét vettük a dolognak. Az edzőmeccsek
sorrendben: Püspökladány ellen itthon
0–8 (megjegyzem ekkor voltunk először
nagypályán, de szükség volt a mérkőzésre
a „feltérképezéshez”), Nagyrábén 4–4, itthon Földes ellen 1–1, itthon Hajdúszoboszló ellen 1–2.
– Ezek az eredmények még nem mutatják a csapatképet, az eredményességet

avagy az eredménytelenséget, ezek a mérkőzések a csapatkialakítás, az elképzelések megvalósítására voltak hivatottak.
Sajnos, kevés volt ez a négy mérkőzés, a
bajnokikon is kísérletezni kell, hogy meglegyen a CSAPAT. Szerencsés helyzetben
vagyunk a létszám miatt, mivel egészséges versenyszellem alakulhat ki a keretbe
való kerülésért is, hiszen csak 18 játékos
nevezhető egy-egy alkalommal. Sokan
vannak, akik nagy hátrányból indulnak a
több év kihagyás után, így elsősorban a játékban lévő játékosok kapnak nagyobb
szerepet, hiszen sürget minket az idő, a kieső zónából mihamarabb el kell kerülnünk!
– A tavaszi idényt március 9-én kezdjük Vámospércsen, majd jön két debreceni „kirándulás”, úgyhogy itthon csak
március 29-én láthatnak minket az egyre
többen kilátogató nézők.
– Az előminősítős (pálya felszerelésekre vonatkozó) TAO-s pályázatot beadtuk, reméljük, pozitívan bírálják el, utána
jöhet az utánpótlásra költhető másik TAO-s
pályázat, amihez már a nádudvari vállalkozásokat fogjuk megkeresni, akik a társasági adójuk egy részét célzottan az
egyesületünknek adhatják.
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Bajnok a Football Factor
Befejeződött a 2013-2014. évi teremlabdarúgó bajnokság. Szkupi Tibor, a versenysorozat szervezője értékelésében elmondta, már a tavalyi
teremfoci is magas színvonalat képviselt, az idei kiírás azonban messze felülmúlta a várakozásokat.
Összesen 14 csapat nevezett, melyekben a hobbijátékosok mellett megyei és nemzeti bajnokság osztályaiban
egyaránt szereplő labdarúgók is bizonyították tudásukat. Az eltelt 3 hónapot
parázs hangulatú mérkőzések, nagy
iram, kiegyenlített mezőny és fair küzdelem jellemezte, mely a kilátogató
szép számú nézőközönségnek is tartalmas kikapcsolódást jelentett.
A záró forduló előtt csak annyi volt
biztos, hogy a Football Factor nyeri az
idei bajnokságot, de a dobogó még két
kiadó fokáért nagy volt a küzdelem.
A Joy Cafe utolsó mérkőzésén aratott
2–0-ás győzelmével meg tudta szerezni
a második helyet, a harmadik helyhez
pedig az Urak csapatát segítette 3–1-es
sikerük a sporthorgászok felett.
Minden résztvevő csapat oklevelet
kapott, az első 3 helyezett az oklevélen
kívül meccslabdával, kupával és érmekkel is gazdagodott. Idén sem maradhatott el az egyéni díjak kiosztása,
melyet a legjobb mezőnyjátékos, a legjobb kapus és a gólkirály kapott. Az elismerések kiosztásában a csapatkapitányok szavazatai voltak a mérvadóak, az
összesített eredmény a következő lett:
kiemelkedő mezőnymunkájával kiérdemelte a torna legjobb mezőnyjátékosa
címet Szegi Zsolt, a Joy Cafe játékosa,
a kapusok között a legjobb teljesítményt a Nosztalgia étterem hálóőre,
Nógrádi István nyújtotta, a gólkirály
pedig idén ismét Nagy Sándor lett, 33
góllal segítve csapatát a dobogóra. További két díjat is kiosztottak, a legsportszerűbb csapat címért kupát vehetett át
a Zrínyi FC, illetve Szkupi Tibor Marján Lászlónak köszönte meg az egész
sorozat alatt tanúsított önzetlen segítőmunkáját, amivel sok terhet vett le a
szervező válláról.
A rájátszás eredményei
14–15. forduló, alsóház: Püspökladányi C. Klub–Újoncok 3–0, Junior–

A gólkirály Nagy Sándor
Fittek 1–5, Zrínyi FC–Baromfiudvar
2002 Kft. 4–0, Újoncok–Zrínyi FC 1–
3, Fittek–Püspökladányi C. Klub 1–3,
Baromfiudvar 2002 Kft.–Junior 1–4.
14–15. forduló, felsőház: Varga Színesfém Kft.–Flabelos 1–0, Joker–Urak
0–2, Flabelos–Joker 7–2, Urak–Joy
Cafe 1–1, Varga Színesfém Kft.–Nosztalgia étterem 2–1, Football Factor–
N.S.H.E. 5–4, Nosztalgia étterem–
N.S.H.E. 4–5, Joy Cafe–Football Factor 2–2.
16–17. forduló alsóház: Zrínyi FC–
Junior 5–3, Baromfiudvar 2002 Kft.–
Püspökladányi C. Klub 1–1, Újoncok–
Fittek 0–1, Junior–Újoncok 4–1, Zrínyi
FC–Püspökladányi C. Klub 1–3, Baromfiudvar 2002 Kft.–Fittek 0–1.
16–17. forduló, felsőház: Football
Factor–Joker 5-1, Flabelos–Football
Factor 0–1, Urak–Flabelos 6–1, Varga
Színesfém Kft.–N.S.H.E. 1-3, Urak–
Varga Színesfém Kft. 3–2, Joker–
Nosztalgia étterem 0–2, Joy Cafe–
N.S.H.E. 6–2, Nosztalgia étterem–Joy
Cafe 1–0.
18. forduló, alsóház: Püspökladányi
C. Klub–Junior 9–3, Fittek–Zrínyi FC
0–2, Újoncok–Baromfiudvar 2002 Kft.
0–2.

A győztes csapat tagjai élükön Lovas Dáviddal átveszik az aranyérmeket
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KEDVENC
KÖNYVEM

Farsangi mulatság az Őszirózsáknál

M Ű VE L ŐD É SI HÁZ
Március 22-én, szombaton 19:00 órától
Tavaszköszöntő város bál. Nádudvar
várossá avatásának 25. évfordulója alkalmából ünnepeljünk együtt! Sztárvendég: Irigy Hónaljmirigy. Zenél: a
nádudvari NILZEN. Étel, ital behozható batyus formában! Jegyár: 1500 Ft,
a színházteremben: 2200 Ft. Asztalfoglalás és jegyelővétel folyamatosan!
Március 26-án, szerdán 9.30 órától 14.00
óráig újságíró találkozó. A megyei sajtóorgánumok képviselőinek szakmai
fóruma.
Áprilisi beharangozó

X. NÁDUDVARI PÁSZTORNAP
2014. április 11-12.
Helyszín: Ady Endre Művelődési
Ház és Emőd-tó
Április 5-én, szombaton 14.00 órától 10
éves jubileumi mazsorett gála.

MOZI
14. péntek, 19:00 óra
PULYKALAND
Szinkronizált amerikai rajzfilm.
(6 éven aluliaknak nem ajánlott!)

– Büszke vagyok rá, hogy én is szereplője lehetek ennek a rovatnak, hisz a
mi családunk is nagy olvasó család –
kezdte beszélgetésünket Váradi Sándorné Anna.
Testvére már 16 évesen Gorkijt olvasott. Ő maga törekedett átadni gyermekeinek és unokáinak a könyvek iránti szeretetet és tiszteletet. Csodálatos olvasni,
mert a könyv része kell, hogy legyen egy
ember életének – vallja, s valóban fontos
szerepet töltenek be életében a könyvek.
Minden ember életében vannak meghatározó események, amelyek lelki megpróbáltatás elé állítják, és ő büszkén kimondja, hogy egy megfelelő könyvválasztással hamarabb fel lehet dolgozni a
történéseket.
Férje is legalább olyan lelkesedéssel
beszél a könyvekről és már ajánl is a
könyvespolcról olvasni valót. Őt főleg a
cigány kultúra érdekli, kedvelt olvasmányai közé tartozik Lakatos Menyhért:
Akik élni akartak című műve.
Nagyon családcentrikusak, két generáció él együtt, harmóniában és szeretetben,
ahol fontos szerepet töltenek be a gyerekek és most már az unokák.
Anna egyik nagy kedvence Szabó Magda, sok könyvét olvasta, kedvence Az ajtó
című műve.
Közel érzi magához az írónőt, mivel
emberi sorsokat ír le, főleg olyan nőkről,
akiket az élet tálalt elé. Kedveli írásainak
a nyelvezetét, melynek igazi bihari íze van.
Szabó Magda: Az ajtó
Ez a regény önéletrajzi ihletésű, ténylegesen a valóságon alapul.
Az írónő felkerült Pestre
férjével Szobotka Tiborral és egy bejárónőt kerestek, aki főz és takarít
majd rájuk. Az írónő
meg is találta Szeredás
Emerenc személyében. A történet az ő és
Emerenc között szövődő különös barátságról szól, mely közel húsz évig tartott és
a bejárónő halálával ért véget. Emerenc
egy gondnoki lakásban él kilenc macskájával és egy közös kutyával. Az állatokon
kívül senkit nem enged be magához, lelkének ajtaját is zárva tartja. Ez az ajtó választja el a külvilágtól, mely mögött csak
az ő világa van. Zárkózottsága mögött egy
élettörténet rejlik, ami tele van tragédiákkal. Hajlíthatatlan jellemű, becsületes, „tartása van”, ezért mindenki tiszteli és szereti.
Emerenc egy olyan tükör, melyen keresztül önmagunkat is megismerhetjük.
N. E.
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28. péntek, 19:00 óra
A FÖLD UTÁN: APOKALIPSZIS
Szinkronizált amerikai sci-fi akciófilm.
Szereplők: Adrian Paul,
Richard Grieco, Gray Hawks,
Michelle Jones
A Nádudvari Településfejlesztési
és Városgazdálkodási Kft

Az SzSzK-sok Omega-fazonjai remek hangulatú show-t varázsoltak
A színpadon megfiatalodott, mókás
kedvű nyugdíjasok remek hangulatot
teremtettek a majdnem éjfélig tartó
farsangi bulin február 20-án.
Nádudvariak adták keretét a művelődési ház színháztermében a maszkabálos
műsornak. Legelőbb az Őszirózsa nyugdíjasklub tagjai énekeltek, majd a szociális szolgáltató központ Idősek klubjának
férfijai öltöttek újfent „rock-gúnyát”. Tavaly a Beatrice bőrébe bújtak, s idén sem
kímélték a hazai rock legendákat: az
Omega és az R-GO paródiája is zajos si-

kert aratott. Zárásként pedig a házigazda
Őszirózsások tettek ki magukért. A hölgyek ötletes jelmez-kavalkádját követően
egy szép, hagyományos lakodalmat varázsoltak a színpadra, melynek végén a közönséget is megtáncoltatták.
A bulin a környékbeli településekről
érkezők is kitettek magukért. Hajdúszoboszlóról, Derecskéről, Kabáról és Földesről is vidám hangulatú produkcióval
rukkoltak ki a nyugdíjasok, így nem meglepő, hogy a műsor utáni vacsora jó hangulatú, éjszakába nyúló mulatozásba
„torkollott”.

ÉPÍTÉSI
MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ
(művezető)
munkakör betöltésére
ÁLLÁST HIRDET.
Feladat: nádudvari kivitelezési munkák szakmai lebonyolítása, felügyelete,
ellenőrzése.
Az általa felügyelt munkaszakaszok
határidőre és a projektszerződésben meghatározott minőségben történő, a technológiai utasításoknak megfelelő elkészítése
és átadása, költségvetések – árajánlatok
készítése.
A kivitelezéshez kapcsolódó jegyzőkönyvek, dokumentációk, jelentések, naplók naprakész vezetése. Kivitelezéshez/
építkezéshez szükséges dokumentáció
jogszabály szerinti meglétének biztosítása.
Elvárások: minimum szakirányú középfokú végzettség, B típusú jogosítvány,
MS Office ismerete, szakmai tapasztalat.
Felelős műszaki vezetői végzettség előnyt
jelent.
Kompetenciák: megoldás-központúság, megbízhatóság, jó szervezési készség, jó kommunikációs készség.
A jelentkezéseket és fényképes önéletrajzokat az info@tvg-nadudvar.hu címre
várjuk.

Az Őszirózsások lakodalmas jelenete igazán hitelesre sikeredett

Terápia a művelődési házban
A 30 órásnak tűnő hétköznapok
után igazi kincs a hétvége, amikor kicsit
kényeztethetjük testünket, lelkünket.
Szellemileg felfrissülhetünk egy jó
könyvvel, filmmel, színdarabbal. És
erre a szombat este a legjobb… vagy inkább Délután a legjobb ?
Hasonló címmel érkezett újra a Fogi
színház Nádudvarra március elsején.
A nézőtér megtelt a nevetésterápiára várakozókkal. Nem okoztak csalódást. Tíz
perc után ugyan elgondolkodtam, hogy
olyan, mintha a Miniszter félrelép című
filmet nézném. Akkor még nem tudtam,
hogy Ray Cooney Délután a legjobb (eredeti címe: Two into One) forgatókönyve
alapján készült a fent említett film.
Szerencsére hamar megszűnt a kapcsolatom a valósággal, elragadtak az események. Mit tehetne a kormány egyik minisztere (Harsányi Gábor), ha romantikus
légyottot tervez az ellenzék vezérszónokának csinos titkárnőjével (Fogarassy
Bernadett)? Mit, mit? Természetesen szól

George-nak, a titkárának (Straub Dezső),
hogy oldja meg. George nem túl járatos az
efféle ügyekben, és a miniszter úr felesége
(Nyertes Zsuzsa) is próbálja kizökkenteni
józanságából. Ilyenkor jön egy kis kegyes
hazugság, ami hazugságlavinát indít el.
A kényes helyzetek csak szaporodnak, a
ruhadarabok egyre csak fogynak a szereplőkről, majd megérkezik a titkárnő
férje is (Beleznay Endre). Teljes a zűrzavar, persze a nézők nem kis megelégedésére. Egy-két rögtönzés most is színesítette az előadást, bár az öncélú poénkodásokat kihagytam volna. Jó volt látni,
hogy örömmel játszanak, és remélem a
színpadról is látható volt, hogy a nádudvariak is örömmel fogadták. Nem akart ott
senki bonyolult összefüggéseken agyalni,
nagy tanulságokat levonni. Nevetni, nevetni, nevetni… Most mások butaságán.
Egy tanulsága mégis volt az estének: aki
nem jött el, a hét talán legviccesebb estéjétől fosztotta meg magát. Köszönjük
Fogi színház!
Varga Ildikó
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