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Bodó Sándor és a FIDESZ nyert
Április 6-án tartották országszerte –
sőt a határokon túl is – a magyar parlamenti választásokat.
A nemzeti választási iroda honlapján
levő előzetes választási eredmények alapján Bodó Sándor a FIDESZ-KDNP jelöltje lesz térségünk országgyűlési képviselője.
Több változás is történt a választási
rendszerben a négy évvel ezelőttihez képest. Újdonság többek között, hogy a
Nádudvart is magába foglaló, Hajdúszoboszló székhellyel rendelkező 5. számú
választókerület Bárándtól Püspökladányon, Kabán, Hortobágyon át Tiszacsegéig terjed. Így a korábbiakhoz képest

mintegy kétszer akkora lett a terület. A választói névjegyzékben 70 162 fő szerepelt,
a részvétel 55,34%-os volt.
A nem hivatalos eredmény alapján
Bodó Sándor (FIDESZ-KDNP) a szavazatok 44,71%-át (17 058 voks) szerezte
meg. A második helyen Rigán István
(JOBBIK) végzett 28,15%-kal és 10 739
szavazattal, míg a harmadik Bangóné
Borbély Ildikó (MSZP-EGYÜTT-DKPM-MLP) lett 18,18%-kal 6937 vokssal.
A nádudvari származású Bangóné Borbély Ildikó azonban listáról bekerült az új
országgyűlésbe.
A részletes és hivatalos választási adatokról következő lapszámunkban tudunk
beszámolni.

Tízéves a nádudvari mazsorett

Először helyezhették el az emlékezés koszorúit március 15-én a megújult
Kossuth téren, Lukács Dénes tüzérezredes emléktáblájánál a város vezetői,
intézményei, civilszervezetek és pártok képviselői

Diákolimpiai bajnok testvérpár
Kategóriájukban Magyarország legjobb
karatékáiként érkeztek haza Veszprémből,
az országos diákolimpiáról a Bodnár fivérek (képünkön). A március 29-i viadalon a
fiatalabbik fivér, Norbert kata és kumité
kategóriában is az élen végzett. Az idősebbik fiú, József kumitéban bizonyult a
legjobbnak. Ezzel a remek teljesítményével megerősítette tagságát a válogatott ke-

retben, aminek „jutalmaként” ő képviseli
hazánkat súlycsoportjában május végén az
azerbajdzsáni Európa-bajnokságon.
Terveink szerint a júniusi számunkban
részletesen beszámolunk a kontinensviadalon történtekről. Olvasóink ekkor a két kiváló sportolóval is részletesebben megismerkedhetnek, akik elmesélik, hogy milyen
út vezetett a nem mindennapi sikerekhez.

A fellépő csoportok glédája a művelődési ház színpadán
Nagyszabású gálaműsorral ünnepelte évtizedes jubileumát a helyi mazsorett mozgalom apraja-nagyja április első hétvégéjén.
Az Ady Endre Művelődési Központ
és Városi Könyvtár amellett, hogy a nádudvari mazsorett csoportokat „kebelébe
fogadta”, az ünnepélynek is méltó helyet
biztosított. A Tőzsér Jánosné mazsorett
oktató lelkes munkáját dicsérő tíz esztendei sikertörténetnek számos eredménye született: sok-sok érem és minősítés
gazdagítja a Jégvirág, Napsugár és Csillagfény csoportok vitrinjét. A díjak közül azonban a 2010-ben, a várostól ka-

pott Pro Urbe emlékéremre a legbüszkébbek.
Érdekesség, hogy a helyi jelenleg is aktív mazsorettesek és a más településekről
érkező fellépők mellett olyanok is elvállalták a fellépést, akik korábban már letették a mazsorett pálcát, de Erzsike nénijük hívó szavára örömmel kezdték el újra
tanulni a koreográfiát.
Az eltelt évtized legemlékezetesebb
pillanatairól, a kezdetekről és jövőbeni célokról a májusi lapszámunkban egy interjú keretében beszélgetünk Tőzsér Jánosnéval, a helyi mazsorett élet „motorjával”, s akkor részletesebben beszámolunk a jubileumi gáláról is.

Sárréti óvodák népmesemondó versenye Nádudvaron
„Egyszer volt, hol nem volt címmel szervezett népmesemondó versenyt a Sárréti Óvodák Egyesülete és a Nádudvari Óvodák március 20-án, a nádudvari művelődési házban.
Az egyesület éves beszámolója után Mészárosné Sárközi
Erika óvodavezető, mint házigazda köszöntötte a résztvevőket és a vendégeket. Az esemény Silye Istvánné óvodavezető-helyettes konferálása mellett zajlott. Érkeztek fellépők
Bárándról, Püspökladányból és Sárrétudvariból is, de a legszebben – a hozzáértő zsűri és a szintúgy szakavatott közönség szerint egyaránt – a nádudvari Százszorszép Óvoda
óvodapedagógusa Tar Mónika mesélt, méghozzá az állatok
nyelvén tudó juhászról.

A zsűri, valamint a két nádudvari mesemondó Hodosi
Sándorné (Százszorszép Óvoda) és Tar Mónika
(Fotók: Marján László és Nagyné Erdős Gyöngyi)
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80 felett „ingyen kuka” kérhető Civilszervezetek pályázhatnak!

Március 13-án rendkívüli ülést tartott
a testület. Első napirendi pontként az önkormányzat idei országgyűlési választásokra tekintettel megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait.
1. számú szavazatszámláló bizottság
tagjai: Varga Józsefné, Garainé Tóth
Éva, Papp Julianna. 2. sz. szavazatszámláló bizottság tagjai: Balázs Andrea, Daragó István, Vizsnyainé Ludman Erzsébet. 3. sz. szavazatszámláló bizottság
tagjai: Baranyai Etelka, Böszörményi
Lajosné, Nagyné Urbán Julianna. 4. sz.
szavazatszámláló bizottság tagjai: Silye
Istvánné, Balla Tibor, Mészárosné Sárközi Erika. 5. sz. szavazatszámláló bizottság tagjai: Fejesné Kiss Anna, Kovács Gáborné, Nagyné Erdős Gyöngyi.
6. sz. szavazatszámláló bizottság tagjai:
Varga Éva, Nagy Sándorné, Czibere Sándorné. 7. sz. szavazatszámláló bizottság
tagjai: Hegedüs Andrásné, Juhász Katalin, Varga Lajosné.
Póttagok: Czibere Gáborné, Papp Lajosné, Kiss Andrásné, Majoros Jánosné,
Erdős Lászlóné, Mészáros Marianna,
Majoros Györgyné, Mecsériné Nagy Julianna, Varga Ildikó, Bodnár Józsefné,
Tóthné Győrfi Irén, Kovács Enikő, Békési Marietta.
Második napirendi pontként az önkormányzat tulajdonában levő Suzuki
Samurai elidegenítéséről/eladásáról
döntött a testület, mint a tulajdonos képviselője. Az autó vételárát egy másik
gépjárműbe fekteti be az önkormányzat,
amelyet üzembentartásra a nádudvari
polgárőrök fognak megkapni, hogy ezzel is növekedjen a feladatellátásuk hatékonysága.
Különfélék között elsőként az önkormányzat és az Arkangyalkák Kft. közötti
feladat ellátási szerződést vitatták meg
és fogadták el a képviselők. A szerződéssel változatlanul dr. Balogh Andrea
fogja ellátni a házi gyermekorvosi feladatokat a nádudvari II. sz. gyermekorvosi körzetben, csak új gazdasági társaság keretei között.
Másodikként a Nemzeti Kulturális
Alap Vizuális Kollégiuma által köztéri
munka létrehozásának támogatására kiírt pályázatra pályázat beadásáról döntött a testület. A pályázattal Nádudvarhoz kötődő országos jelentőségű személyekre történő méltó megemlékezést
támogatja. A megpályázott összeg ötmillió forint, a köztéri munka tervezett
költsége hétmillió kettőszázezer forint, a
különbözetet az önkormányzat, mint
önerőt költségvetéséből biztosítja.
Harmadikként a nádudvari civil szervezetek 2014. évi támogatásáról döntött
a testület. A támogatott szervezeteket
írásban értesíti a Polgármesteri Hivatal.
Március 27-én tartotta rendes ülését
a képviselő-testület. Első napirendi pontként a szociális rendelet módosítását vitatták meg a képviselők. Az idén első alkalommal a szociális törvény adta felhatalmazással élve a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás társult önkormányzataira is kiterjesztően állapították meg a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás ún. intézményi térítési díjait.
Nádudvaron ezek a díjak az alábbiak:
Nappali ellátás
0 Ft
Házi segítségnyújtás
0 Ft
Napi háromszori étkezés
kiszállítással /maximális összeg/ 937 Ft

Napi háromszori étkezés
helyben (maximális összeg)
Szociális étkeztetés (ebéd)
kiszállítással
Szociális étkeztetés (ebéd)
helyben fogyasztással

850 Ft
512 Ft
425 Ft

A díjak az áfa-t nem tartalmazzák.
Második napirendi pontként a testület
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítását vitatta
meg s fogadta el. A módosítás értelmében a 80. életévüket betöltött egyedülálló és egyedül élő személyek kérelemre
mentességet kapnak a szemétdíj megfizetése alól, erről a polgármester hoz
döntést.
Harmadik napirendi pontként a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását tárgyalta meg a testület. Az elfogadott módosítás szerint a városnap Hunyadi Mátyás király 1467. évi nádudvari
látogatásának emlékét is őrzi mostantól.
A továbbiakban az ún. szakfeladatrend
módosítása került átvezetésre a rendeleten illetve rögzítésre került a polgármesterre átruházott hatáskörök között a szemétdíj mentességről hozandó döntés
jogköre.
Negyedikként a közbeszerzésekről
szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a képviselő-testület elfogadta
az önkormányzat idei közbeszerzési
tervét.
Ötödikként az Ady Endre Művelődési
Központ és Városi Könyvtár 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolót fogadta el a testület, majd a művelődési
központ idei munkatervét hagyta jóvá.
Különfélék között elsőként a testület
a nádudvari polgárőrök feladatellátását
támogatandó döntött egy személyautó
megvásárlásáról, a vételárat az önkormányzat 370 000 Ft-os és a Megyei Polgárőr Szövetség 200 000 Ft-os támogatása fedezi.
Következőként a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat beadását fogadta el a testület. A pályázathoz
500 000 Ft önerőt különített el költségvetéséből az önkormányzat. A megpályázott összeg azonos mértékű az önerővel.
Utolsóként a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. támogatását növelte meg 12 millió Ft-tal az
önkormányzat.
Április 3-án rendkívüli ülést tartottak
a képviselők. Elsőként a Napfény Óvoda
és Bölcsőde csoportszobai bővítésével,
fejlesztésével kapcsolatban a kivitelező
által a megrendelő önkormányzattal
egyeztetve pótmunkákat kell végezni ahhoz, hogy a fejlesztés teljes körűvé váljon. Az egyeztetett pótmunkák a következők: padlóburkolat-cserék a csoportszobákban és öltözőkben, közlekedők
burkolása a mozgáskorlátozott közlekedés miatt, belső ajtók felújítása, zuhanyzók kialakítása, konyha átalakítás az
ÁNTSZ előírásainak megfelelően, külső
homlokzati színezés, parkoló építés.
A pótmunkák kivitelezési költsége:
17 000 000 Ft+áfa. A képviselő-testület
a szükséges összeget idei költségvetése
terhére biztosítja.
Másodikként a városnapi rendezvények idei időpontjáról hoztak döntést.
A szomszédos települések programjaival
való ütközést elkerülendő szeptember
20-án lesznek a városnappal kapcsolatos
rendezvények.
Dr. Sós Csaba

Az idén is igényelhetnek a nádudvari civilszervezetek támogatást ez
évi megvalósítandó programjaikhoz.
A beadási határidő: 2014. május 15.
A kért pénzösszeg nem lehet kevesebb, mint 50 000 Ft.
A pályázatokat az Oktatási, Kultu-

rális, Sport és Idegenforgalmi Bizottsághoz címezve a Polgármesteri Hivatal 1. sz. irodájába lehet leadni. Pályázati adatlap kérhető ugyanitt,
illetve letölthető a www.nadudvar.hu
oldalról, ahol a hivatalos kiírás is
megtalálható.

Két kedves kilencvenes
Két szépkorút is köszöntött Nádudvar Város Önkormányzata nevében, márciusban Réz Szilárd alpolgármester.
Szőnyi Imrét a Református Idősek
otthonában látogatta meg, ahol az egykori juhászember örömmel fogadta a
köszöntést. Imre bácsi a városatyának
azt is elárulta, hogy jó egészségi állapotáért rendszeresen tesz is: saját kondigépe van, amit rendszeresen használ.
és naponta súlyzózik.

Szilágyi Andrásné Ady Endre utcai
házában fogadta a köszöntést. Emike
néni is jó egészségnek örvend: a mai
napig ellátja magát. Mos, takarít, sütfőz. Vasárnaponként keresztfiát, Kemecsei Andrást vendégül is szokta látni
ebédre. A tanyán nevelkedett 90 éves
asszony még néhány háziállatot is tart,
a baromfik mellett kutyájának és macskájának is gondját viseli. Sőt biciklijére
támaszkodva maga jár az Andrási pékségbe kenyérért is – mondván: ennyi kis
mozgás neki is kell.

Emike nénit és Imre bácsit is köszöntötte az alpolgármester

Árpádon, Kárpáton kezdenek
A kivitelező KÖSELY KONZORCIUM (az EuroAszfalt Kft. és NÁDÉP
Kft. közös konzorciuma) április első
napján tájékoztatta Nádudvar város polgármesterét a szennyvízcsatorna építési
munkáinak várható indulásáról.
Az építési munka szennyvízátemelők építésével kezdődik a Kárpát utcán,
az Árpád utcán. Ezen átemelők környe-

zetében elkezdődik a csatornaépítést
előkészítő víztelenítési munka – vákuum kutak telepítése – Kárpát–Nádas
utca, Árpád–Kocsordos–Felszabadulás
–Puskin utcákon.
Elkezdődik a csatornaépítés a PetriDerzs (volt Hámán Kató) utcán.
A munkakezdés ideje: 2014. április
15-e.

Neves előadókkal ,,tréningeztek”

Az Európai Uniós támogatással zajló
nádudvari szennyvízprogram kötelező
projektelemeként rendeztek média tréninget március 6-án a Trófea vadászházban.
Az egész napos program során olyan
neves szakemberek előadásait hallgat-

hatták a résztvevők, mint Schiffer Miklós nemzetközi hírű divattanácsadó (képünkön), Gulyás István a Magyar Televízió munkatársa, vagy a moszkvai
tudósítóként ismertté vált Hardy Mihály, aki jelenleg a Budapest Airport
kommunikációs igazgatója.

2014. április
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Nagysikerű gazdafórumot tartottak március 21-én a művelődési
házban. Az aktuális agrártémákról olyan sokan és sokat érdeklődtek, hogy
közkívánatra április 10-én, lapzártánk után is tartottak egyet

Szerény erdélyiek esküje
Molnár Dénes és Molnár Rozália nyárádselyei lakosok magyar állampolgársági
eskütétele volt szűk családi, baráti körben,
március 6-án. Egyszerű, szerény-szegény
erdélyi székely emberek, akiknek régi vágyuk volt, hogy újból magyar állampolgárok lehessenek.
A színvonalas, szívélyes fogadalmi

ünnepség mélyen meghatotta őket.
A három leánygyermekükből kettő már
szintén itt tett magyar állampolgársági
esküt.
– Most már nem mondhatják nekünk:
bozgor (ami a románok nyelvén hazátlant
jelent) – mondta sírva Róza mama az ünnepélyt követően.
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„Virágos Nádudvarért!”
Kedves nádudvari lakosok!
A város önkormányzata az idén is
meghirdeti a „Virágos Nádudvarért!”
virágosítási, parkosítási és környezetszépítő versenyt!
Környezetünk tisztasága, rendezettsége, esztétikai összhatása mindenkire jó
hatást gyakorol. A verseny célja a települési virágfelületek növelése a lakosság és
a városi intézmények, vállalkozások bevonásával, a környezetkultúra fejlesztése,
illetve a lakossági szemlélet formálása, s
ezáltal a rendszeres közterület-gondozás
javítása.
Nevezési kategóriák:
– virágos balkon és ablak,
– virágos családi ház,
– virágos társasház,
– virágos vendéglátóhely, üzlet,
– virágos intézmény, gazdálkodó szervezet, telephely.
A jelentkezési lap átvehető a Városháza 1. sz. szobájában (portán) vagy letölthető a www.nadudvar.hu honlapról.
A versenyre nevezni jelentkezési lap
kitöltésével lehet, melyet 2014. április 30.
(szerda) 17 óráig írásos formában a Városháza 1. sz. szobájában vagy elektronikusan a nadudvarihirek@nadudvar.hu
címre kell eljuttatni. Egy pályázó csak egy
kategóriában pályázhat.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Virágos Nádudvarért” pályázat!
A júniusi, helyszíni szemlénél különös
elbírálási szempont az ingatlan előtti növénykiültetés városképi megjelenése, a

növények mennyisége, gondozottsága és
az esztétikai hatás. Az ingatlan és környékének tisztaságát, gyommentesítését, és a
közterületre gyakorolt hatását szintén értékeli a bizottság, melynek bírálata július
hónapban várható előzetes értesítés nélkül. A verseny legjobbjai kategóriánként
kerülnek díjazásra, melyről a tulajdonosok hozzájárulásával fényképek készülnek, s külön hozzájáruló nyilatkozatuk
alapján, a városnapon, egy digitális fotókiállítás keretében megtekinthetők az Ady
Endre Művelődési Központban.
A pályázók írásban értesítést kapnak a
döntésről. Az ünnepélyes eredményhirdetésre szeptember 20-án, Nádudvar Napján
kerül sor.
Bízom benne, hogy ismét sok polgárnak felkelti érdeklődését a pályázati kiírás!
Terveik megvalósításához kívánok jó
egészséget és lelkesedést!
Beke Imre
polgármester

„A legszebb konyhakertek”
Az ünnepi esemény résztvevői (Fotó: M. L.)

Ivóvízminőség: jövőre EU-s
A nádudvari vízműtelep falán, március
közepén kihelyezésre került a több mint
1,75 milliárd forintos összértékű támogatásból megvalósuló Hajdú-bihari ivóvízminőség-javító projekt tájékoztató táblája.
A beruházás 2015 márciusára készül el,
addig a nádudvari lakosok – a korábbi lajtos kocsi helyett – a Petőfi utca 13. szám
alatti egykori iskola udvarán üzembe helyezett víztisztító konténerből vihetnek ingyenesen a szabványnak megfelelő vizet.

A program célja: A lakosság ösztönzése
arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai udvarán,
kertjében alakítson ki és termesszen maga és
családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történő részvétel feltételei:
az illető a programhoz önként kíván csatlakozni, rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre átengedett, balkonnal,
kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol,
konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.

Új postaépület lesz
Ahogy azt ősszel már megírtuk: új épületet épít a régi helyére a Magyar Posta. Az
építkezés idején ideiglenes postahivatal
várja majd az ügyfeleket a Petőfi utca 13.
szám alatti volt általános iskolai épületben.
Az ideiglenes postaépületet a fenntartó
Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. némi belső felújítást követően adta át használatra a Magyar Posta
Zrt. részére.

Nádudvar város polgármestere – csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag)
által létrehozott „A legszebb konyhakertek
– Magyarország legszebb konyhakertjei”
országos programhoz – meghirdeti a helyi
„A legszebb konyhakertek” című programot/versenyt.

Az átköltözés április 4-én és 5-én zajlott. Április 7-től ideiglenes címén a következő, változatlan nyitvatartási renddel
üzemel. Hétfő, kedd, szerda, péntek 8.00–
16.00 óra, csütörtök 08.00–18.00 óra.
Szombat és vasárnap zárva. A pénztárszolgálati rend a nyitva tartással azonos.
Az új, Kossuth téri postaépület megnyitását 2014 novemberére tervezik az illetékesek.

Napimádókat termesztenek idén tavasszal
fóliasátorban a közmunkaprogram keretében,
az egykori gyakorlókertben. A tavalyi hatezer
tő árvácskát követően a melegkedvelő
virágból 8200 darab nevelődik
a közterületekre szánva

Nevezési kategóriák:
Balkon: Erkélyen kialakított.
Mini: 10 – 50 m2.
Normál: 50 m2 felett.
Zártkert 1.: Zöldség.
Zártkert 2.: Gyümölcs.
Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs).
Közösségi: Csoportok, szervezetek által
megművelt kertek.
Jelentkezési határidő: 2014. április 30.
szerda 17 óra.
Jelentkezés módja: A jelentkezési lap kitöltése és leadása.
Jelentkezési lap kérhető és leadható:
A Nádudvari Polgármesteri Hivatal (Fő út
119.) 1. számú irodájában, a portán.
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek,
földterület tulajdonosa, vagy annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszük fotók készítését a balkonról,
kertről, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különböző
konyhakerti növény termesztése történjen.
2. A növények megválasztása szabadon

lehetséges, mindenki
igényének megfelelően.
3. A megművelt terület legyen ötletesen
kialakított, szép, megfelelően gondozott,
gyommentes, és egyben hasznos.
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök
minősége megfelelő legyen.
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a
naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló.
7. Előnyt élvez a komposztálás, a bio/öko
módszerek alkalmazása és öntözés esetén a
csatorna/esővíz használata.
8. Külön előnyt élvez, ha a kert madárbarát kert: található benne madáretető, madáritató, és madárodú. (A kertet madárbaráttá lehet minősíteni – de nem kötelező – a
www.mme.hu oldalon található útmutatás
alapján.)
Díjazás: kategóriánként az első három
helyezés és indokolt esetben különdíjak odaítélése a település szervezésében.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb konyhakertje”
díjra történő jelölésre, minden kategória első
helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri által
tett külön ajánlás alapján.
Országos díj: bronz kisplasztika –
Györffy Sándor, Munkácsy és Magyar Örökségdíjas karcagi szobrászművész alkotása,
oklevél – miniszteri aláírással, melyet az országos eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter ad át Kovács Szilvia
ötletgazdával a Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal
(május 1-jétől augusztus 31-ig) történik előzetes időpont egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: Nádudvar Napján,
szeptember 20-án, szombaton.
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!
Beke Imre
polgármester
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KÉK HÍREK
Nádudvaron 2014. február 28. és
március 31. közötti időszakban 10 bűncselekmény, egy járművezetés ittas állapotban, kettő garázdaság, öt lopás, és
kettő betöréses lopás történt.
Február 28-án 06.00 órakor egy nádudvari férfi a Baksay utcán lévő élelmiszerboltból négy darab Túró Rudit tulajdonított el, amikor a bolt dolgozói tetten
érték. Az ügyben lopás vétség miatt büntetőeljárás indult, mivel megállapítást
nyert, hogy a férfi több alkalommal követett el lopást a boltból.
Február 28-án 16 óra 12 perckor egy
nádudvari férfi a Csemete utcán az általa
vezetett személygépkocsival úgy vett részt
a közúti közlekedésben, hogy a vezetés
megkezdése előtt szeszesitalt fogyasztott.
Az elkövetővel szemben jármű vezetésével ittas állapotban vétség miatt büntetőeljárás indult.
Ismeretlen tettes február 28-án 22.00
óra és március 1-jén 07.40 óra közötti
időben bement a Hold utca egyik lakásának udvarára, majd a lakóházhoz tartozó melléképület ajtaját befeszítette és
onnan egy kék színű női kerékpárt, kettő
pár cipőt, egy kerékpár fújtatót és kettő
üveg hypót tulajdonított el. A rendőrőrs
rendőrei az elkövetőt 24 órán belül felderítették, a kerékpár kerekei és sárvédője
egy nádudvari lakosnál, míg a kerékpár
váza a rejtekhelyről előkerült, melyek a
sértettnek visszaadásra kerültek. A nádudvari elkövetővel szemben betöréses lopás vétség miatt büntetőeljárás indult.
Március 1-jén 23.45 óra körüli időben
egy kabai lakos az Ady téren lévő Club
Cafe nevű szórakozóhely táncterén előzetes szóváltás nélkül tettleg bántalmazott
egy püspökladányi lakost úgy, hogy
ökölbe szorított kézzel a testét és fejét
megütötte, illetve többször megrúgta.
A sértett a bántalmazás következtében
könnyű sérülést szenvedett. Az elkövetővel szemben garázdaság vétség miatt büntetőeljárás indult.
Március 3-án 21.15 óra körüli időben
egy nádudvari lakos a Kabai út egyik lakásának udvarára bement, majd a nyitott
állapotban lévő melléképületbe besurranva onnan egy Moulinex Home Bread
olajsütőt, egy viaszosvászon terítőt és egy
doboz sört kísérelt meg eltulajdonítani, de
cselekményében Nagy Sándor r. őrmester
és Harsányi László polgárőr tetten érték,
így az eltulajdonított tárgyak a sértett részére visszaadásra kerültek. Az elkövetővel szemben lopás vétség miatt büntetőeljárás indult.
Ismeretlen tettes március 4-én 11.00 és
12.30 óra közötti időben a Lukács Dénes
utca egyik lakóházának udvaráról 15 da-

Állami elismerés

rab 4,5 méter hosszú ¾-es vascsövet tulajdonított el. Az ügyben lopás vétség elkövetése miatt büntetőeljárás indult.
Ismeretlen tettes március 4-én 17.30 és
21.00 óra közötti időben a Kocsordos
utca egyik lakóházában a lakatot lefeszítve bement, majd onnan egy gépjármű
akkumulátort tulajdonított el. A rendőrőrs
rendőrei az elkövetőt 24 órán belül felderítették, az akkumulátort lefoglalták és a
sértett részére visszaadták. A nádudvari
elkövetővel szemben betöréses lopás vétség miatt büntetőeljárás indult.
Március 4-én 19.00 óra körüli időben
egy nádudvari férfi a Fő utcai Nefelejcs
presszóban szintén nádudvari lakos volt
barátnőjét szidalmazta, majd a presszóban
lévő székeket rugdosta. Az elkövetővel
szemben garázdaság vétség miatt büntetőeljárás indult.
Ismeretlen tettes március 8-án 10.00 és
11.30 óra közötti időben a Jókai utcai virágüzletben az ablakba tett és őrizetlenül
hagyott NOKIA ASHA 200 típusú mobiltelefont eltulajdonította. Az ügyben lopás
vétség elkövetése miatt büntetőeljárás indult.
Ismeretlen tettes március 23-án 01.30
és 02.00 óra közötti időben a Club Cafe
szórakozóhelyen az egyik kanapéra letett
és őrizetlenül hagyott kabát belső zsebéből eltulajdonított egy Nokia Lumia 710
mobiltelefont. Az ügyben lopás vétség elkövetése miatt büntetőeljárás 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.

Magyarország köztársasági elnöke, dr.
Áder János Fazekas Lajos, a Nádudvari
Fazekasház fazekasa részére Magyar
Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott. Az elismerést a magyar népművészet, népi fazekasság terén végzett több
évtizedes kimagasló alkotómunkájáért,

A körzeti megbízottak minden csütörtökön 16.00 és 18.00 óra közötti időben a
rendőrőrsön fogadóórát tartanak.
Dr. Gali Sándor r. alezredes
kapitányságvezető

Ahogy azt a képviselő-testületi tudósításunkban olvashatták a nádudvari polgárőrök önzetlen munkáját támogatandó a
városvezetés döntött egy személyautó
megvásárlásáról. Április elején sikerült is
megvásárolni egy Suzuki Wagon R+ típusú gépjárművet, melynek kulcsait Beke

Fekete-fehér
Fekete-fehér címmel nyílt közös kiállítása a budapesti Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban április 3-án Fülöp
Pálné hevesi szövő és Fazekas Lajos nádudvari fazekas, népművészet mestereinek.

Szakmai értékelést a nádudvari fekete
kerámia szakavatott ismerője, dr. Vajda
Mária néprajzkutató adott. A kiállítás
megtekinthető 2014. június 21-ig keddtől
szombatig 10 és 18 óra között (1011 Budapest, Fő utca 6.).

Mozgásszervi betegek figyelmébe!
Ortopéd gyógycipő kiírása, méretvétele, gyógyászati segédeszközök díjtalan
felírása ortopéd szakorvos által helyben
történik (gyógyszer költségbe nem számítják). Beutaló nem szükséges! 2014.
május 9-én, pénteken 13.30 órától az Ady
Endre Művelődési Központban.

2014. április

Érdeklődni a mozgáskorlátozottak fogadó óráján lehet, szerdai napokon 12.30
órától vagy telefonon: 06-20/621-7345,
06-30/4692-461.
Apagyi Györgyné
területi képviselő

különösen a nádudvari fekete kerámiának a több
évtizedes hagyományokat
megtartó funkcionális megújításáért és ismertté tételéért vette át március 14-én a
Néprajzi Múzeumban.

Alkotóházak hétvégéje
A Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesülete hagyományteremtő szándékkal ebben az évben először április
4-5-6-án nyitott hétvégét rendezett. Céljuk
az volt ezzel, hogy felhívják a figyelmet az
országban működő népi kézműves alkotóházak, nyitott műhelyek és galériák létére,
és megmutassák, hogy milyen értékeket
hordoznak ezek a létesítmények. Ezek a
népi kézművesség továbbörökítő helyei,
mert az ott dolgozó mesterek a megörökölt
tudás továbbadói. Április első hétvégéjének nyitott alkotóházai családokat, gyerekeket ismertettek meg a népi kézművességgel, a Népművészeti Egyesületek Szö-

vetsége révén pedig kapcsolódtak a francia kezdeményezésű „ Európai Művészet
és Kézművesség Napjai” programhoz.
Az alkotóházi szövetség nádudvari tagjai: Fazekas Ferenc, ifj. István és Lajos,
valamint a szakiskola szintén nyitott kapukkal várta az érdeklődőket, akik programjaikat országos média kampány keretében is népszerűsítették és önerőből
valósították meg.
Az alkotóházak szövetségéről, a látogatható műhelyekről, galériákról és a fenti
rendezvényről bővebben a www.ahazak.hu honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők.

A famegmunkálás is nagyon érdekelte Bukorné Forgó Ágnes osztályát

Határtalanul… – Nádudvaron
A bajsai (Vajdaság) ETNO Hagyományápoló Kézművesek Köre, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet, és a
nádudvari Fazekas dinasztia tagjai Határtalanul… című közös rendezvény keretében szeretnék megmutatni, a határok nem
választhatnak el alkotó embereket. Tárgyaik, készüljenek azok határon innen,
vagy határon túl, a Kárpát-medence motí-

vumkincsét őrzik, használati funkciójukban erősítik, kiegészítik egymást.
A kiállítás április 29-én, kedden 17
órától nyílik a Nádudvari Népi Kézműves
Szakiskola Szín-tér bemutató helyiségében.
Előtte 14.30-tól 16 óráig a bajsai kézművesek bemutató-foglalkozása tekinthető meg ugyanitt.

Polgárőrautó közbiztonságunkért
Imre polgármester adta át jelképesen a helyi polgárőrség két alelnökének: Barta Imrének és Kocsis Zoltánnak (képünkön).
A vételárat az önkormányzat 370 000
Ft-os és a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőrszövetség 200 000 Ft-os támogatása fedezte.

2014. április

Nádudvari Hírek

Felhívás iskolai beíratásra
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúszoboszlói Tankerülete fenntartásában működő
Kövy Sándor Általános és Alapfokú
Művészeti Iskolába (Nádudvar, Fő út
137-141.) történő beíratásra.
Értesítjük az érintett szülőket, hogy
a 2014/2015. tanévre történő általános
iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 2014. április 28-2930. (hétfő, kedd, szerda) 8.00 órától
18.00 óráig.
Tanköteles, azaz 2008. augusztus 31ig született gyermekét a szülő köteles a
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló
hatósági igazolványt (lakcímkártyát) és
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola
igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Hajdúszoboszlói Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet
elbírálni.
Boros Lajosné
igazgató

Szandai Kázmér
tankerületi igazgató

Márciusi éremeső
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Ismét tavi vandalizmus

Habár már korábban is beszámoltunk a sétánnyal és viziszínpaddal is
felékített Emőd-tó környéki rongálásról, azonban a céltalan vandalizmus újra
felütötte a fejét. Már az igen masszív korlát darabjai is áldozatul estek
a barbarizmusnak. Hogy a területet az önkormányzat miként próbálja
megóvni, arról a Polgármesteri Tájékoztató április második felében
megjelenő számában olvashatnak

Papírformagyőzelmeket arattak
Mindkét a Nádudvari Diáksport
Egyesület színeiben versenyző lány
kézilabdacsapat pályára lépett márciusban, az Erima gyermek kézilabda bajnokságban.
16-án az U 12-11-es korosztály két
nagyarányú győzelmet aratott: a Nyíradony ellen 17–5, a Tiszaföldvárral
szemben 35–2 lett a vége. A Török-

szentmiklós elleni derbi is nyerhető lett
volna, de nem sikerült jó játékkal előrukkolni, így háromgólos vereség (17–
14) lett a vége – tudtuk meg Kiss Dóra
edzőtől.
U 14-13-asok itthon arattak három
gólzáporos diadalt – a papírformának
megfelelően. Kunhegyest 37–8-ra, Téglást 25–5-re, míg a Karcagi Lányokat
40–12-re porolták el.

Aerobikosaink márciusban is kitettek magukért
A nádudvari Kövy Sándor Általános Iskola színeiben szereplő aerobikosok március hónapban, az ország
különböző pontjain szerepeltek nemzetközi és országos versenyeken, értékes helyezésekkel és érmekkel a
tarsolyukban tértek haza.
2-án a Veszprém Coonector nemzetközi táncfesztiválon a lányok junior fitnesz kategória első helyezést értek el
az alábbi összetételben: Balla Edina,
Barát Petra, Minegász Kitti, Kiss Melinda, Székely Gabriella, Boldizsár
Niké, Kocsis Alexa, Nagy Krisztina,
Rácz Amarilla, Varga Nóra, Kiss Viktória. Egyéni kategóriában első helyezett
lett: Kiss Viktória.
16-án, Makón, a diákolimpia keleti
területi döntőjén az alsós korosztály
MP3-s csoport, step kategóriában egy
első és egy harmadik helyezés, challange kategóriában pedig egy negyedik
hely volt a „termés”. A csapattagok:
Boldizsár Adrián, Kovács Kinga, Kiss
Bianka, Székely Boglárka, Mónus
Ditta, Vizsnyai Zsuzsa, Deák Mirjam,
Hirzics Renáta, Rácz Janka, Varga Julianna. A felsős korosztály, UP-2 csoport,
step kategória első helyezését a Boldizsár Niké, Burkovics Virág, Kocsis
Alexa, Nagy Krisztina, Rácz Amarilla,
Varga Nóra alkotta formáció szerezte
meg. Ugyanebben a kategóriában harmadik helyen végzett a step csapat
Balla Edina, Barát Petra, Minegász
Kitti, Kiss Melinda, Székely Gabriella
összetételben. Challange kategóriában
az előző két csapat a területi diákolimpián első helyezést ért el. Az első osztályos tanulók, UP 4 kategóriában har-

madik helyen zártak. Csapattagok:
Balla Ágota, Kovács Miletta, Beke
Janka, Karacs Rella, Pétervári Judit,
Sándor Kinga, Rácz Lorina. Step kategóriában a hajdúszoboszlói Hőgyes
Endre Gimnázium színeiben induló, de
nádudvari lányok a negyedik helyezést
szerezték meg. Csapattagok: Barát Bernadett, Nagy Babett, Tóth Zita, Tóth
Dóra. A debreceni Tóth Árpád Gimnázium színeiben induló, de nádudvari
Kiss Viktória első helyezett lett, Basic
aerobik kategóriában.
29-én, Pécsett a Magyar Kupa első
fordulójában az alsós korosztály UP 3
step kategóriában első helyezésnek,
challange versenyszámban pedig harmadik helyezésnek örülhetett. Csapattagok: Boldizsár Adrián, Kovács Kinga,
Kiss Bianka, Székely Boglárka, Mónus
Ditta, Vizsnyai Zsuzsa. Felsős korosztály UP 2 step kategória, melyen két
csapat indult első és egy harmadik helyezés volt a mieink jutalma. Az első
helyezett csapat tagjai: Balla Petra, Minegász Kitti, Kiss Melinda, Székely
Gabriella, a harmadikok: Burkovics Virág, Kocsis Alexa, Nagy Krisztina,
Rácz Amarilla, Varga Nóra. A gimnazista UP 1 korosztály a második helyen
végzett Kiss Viktória, Burkovics Dóra,
Barát Bernadett, Boldizsár Niké felállásban. Basic UP 1 korosztályban Kiss
Viktória a nyolcadik lett (tizenhat versenyző közül, igen erős mezőnyben).
Örvendi Sándorné edző köszönetét
fejezte ki a szülőknek, a Kövy Sándor
Általános Iskolának és a KITE Zrt-nek,
hogy anyagilag támogatta és ezáltal
hozzásegítette a sportolókat az eredményes szerepléshez.

A hazai pályán triplázó „nagylányok” együttese

A legkisebbek is ünnepeltek

– Március 13-án sétát szerveztünk a
legifjabb korosztály számára az Ady
Endre téri 1848/49-es szabadságharc és
forradalom nádudvari hőseinek állított
emlékműhöz. A kicsik ügyesen sétáltak,
kitartóak voltak. Megérkezésünkkor el-

szavaltuk a Nemzeti dal első versszakát,
majd letűztük a művelődési központ bejáratánál trikolór madárkáinkat! – osztotta meg velünk élményeit a nádudvari
Angyalkert Gyermekház és Családi napközi képviselője, Tóth Ilona Márta.
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FA K A N Á L S T A F É T A
Ezúttal a tavalyi városnapi főzőverseny különdíjas halászlevének receptjét
és elkészítőit mutatjuk be. A Bíborka és
csapata formáció főszakácsa Boros
Imre volt. Őt kérdeztük.
– Az utolsó percben neveztünk tavaly a
főzőversenyre. Igazából nem tudom, melyikünk fejéből pattant ki az ötlet, de végül is elég bátornak éreztük magunkat,
hogy benevezzünk. Azért esett a választás
a korhely halászlére, mert azt tudtuk, hogy
ezzel az étellel biztosan egyediek leszünk
a pörköltek, slambucok kínálatában. Valamint nagyon szeretjük fogyasztani, különösen a feleségem, Szilvi. Ő biztatott,
hogy úgy készítsem el, ahogy otthon
szoktam. Ilyenkor az ő feladata az ízlelés
szokott lenni. Egy kis eltérés csak volt az
otthonitól, de csak annyiban hogy a halászlé alapot előző nap előre megfőztem,
ehhez az apróhalakon (keszeg, kárász) kívül tettem ponty- és harcsafejet valamint
farok részt. E két utóbbi hal zsíros, kell a
sovány keszegféléhez. Soha nem szoktam
másféle zsiradékot hozzáadni csak kizárólag, ami a halból kifő.
– Ezzel a halászléalappal kezdtük a főzést, miután nagy nehezen alá tudtunk
gyújtani a halfőző bográcsnak a nyers fával. A recept alapján készítettük el közösen. Közben a szomszédok ételeit is kóstolgattuk, mint a Majoros féle belszerv
levest, vagy a Nagy Laci és Virág Miklós
féle toros káposztát. A kezdeti időveszteség miatt éppen hogy kész lett időre a halászlé, amivel különdíjat nyertünk; ajándékunk a Dobiné Vass Júlia készítette
sütőtál lett.
– Valamikor régen, 1998. újév napján
ettem először korhely halászlét a tiszacsegei Halászcsárdában, mivel annyira ízlett
a különleges, pikáns halászlé, már akkor
elhatároztam, hogy egyszer megtanulom
az elkészítésének fortélyát – emlékszik
vissza az indíttatásra Imi.
– A kivitelezés családi vállalkozásban
készült, mindenkinek volt valami szerepe.

A kicsik például a tüzelésről gondoskodtak, emellett sokat játszottak. Jó hangulat
volt, ugrattuk egymást a szomszédokkal.
– Minden évben előfordul – a nyári hónapokban főleg –, hogy otthon elővesszük
a bográcsot vagy a tárcsát és szabad tűzön
sütünk-főzünk. Főzni húsféléket szoktunk, elsősorban pörkölteket, de például
babgulyást is, ami Szilvi specialitása.
A barátaink úgy szokták kérni, olyan formán készítsük, ahogy „ő szokta”.
– Még előttem a feladat, hogy az igazi
slambuc készítését megtanuljam, mert ez
még kimaradt a repertoárból. Mesterem
már adódott Váradi „Kukker” István személyében – vázolja főzőmesteri terveit
Boros Imre.
Halászlé korhely módon
Hozzávalók 4 személyre: 1 konyhakész
ponty (kb. 1-1,5 kg), 1 mokkáskanál majoránna, 1 csapott evőkanál pirospaprika,
40 dkg savanyú káposzta, 1 babérlevél,
1 mokkáskanál csípős piros arany, fél citrom leve, 2 dl tejföl, só.
A ponty fejéből és a farkából, valamint
apróhalból (keszeg, kárász) halászléalapot
főzünk. Ebbe csupán apróra vágott vöröshagyma és só kell. Amint a halhús elválik
a gerinctől, abbahagyjuk a főzést, kissé
hűlni hagyjuk, leszűrjük, és a csontról lefejtett, botmixerrel áttört halhúst is hozzáadjuk. Felforraljuk, a pirospaprikával
meghintjük. A káposztát néhány vágással
rövidebbre aprítjuk, lábosba szórjuk, a babért beledobjuk, és annyi hallevest öntünk
rá, amennyi ujjnyira ellepi.(A többi hallét
a piros arannyal, citromlével, tejföllel és
majoránnával ízesítjük, és melegen tartjuk.) A káposztás hallét lefedve, kis lángon puhára pároljuk. Közben a hal törzsét
fölszeleteljük, és a puha káposztára fektetjük. Letakarva további 8-10 percig pároljuk, végül a többi hallevest ráöntve kínáljuk.
Ha szükséges, még lehet savanyítani citromlével, vagy savanyú káposzta levével.

Bíborka és csapata a díjjal, a városnapon

45 éve ballagtak az általánosból
45 év után egy vidám hangulatú összejövetelen találkozott az 1969-ben, a Nádudvari Általános Iskolában végzett 8.a
osztály és tanáraik április 5-én.
Az iskolában nosztalgikus hangulatban
szívták magukba gyerekkoruk meghatározó
színhelyének hangulatát. Az egykori diákok
büszkén mutogatták gyermekeik, unokáik
fényképeit, és mesélték történeteiket.
– A közös vacsorán több életút elevenedett meg és megemlékeztünk azokról,
akik már nem lehettek velünk. Köszönet
mindenkinek az önzetlen segítségért,
hogy ünnepségünk megvalósulhatott. Bí-

zunk benne: a kellemes este biztosíték
arra, hogy öt év múlva ismét találkozzunk
– fogalmazta meg reményét a találkozó
főszervezője, Boros Istvánné.
Az egykori osztálytársak: Czibere Sándor, Kiss Erzsébet, Kovács Lajos, Kovács
Rozália, Kovács Sándor, Ludman Antal,
Ludman Sándor, Lovas Sándor, Mészáros
Ibolya, Mihály Ilona, Nagy Borbála,
Nagy János, Nagy Erzsébet, Nyeste Andor, Szivos Imre, Szkupi Tibor, Tóth Irén,
Tóth József, Tóth Lajos. Tanáraik: Korcsmáros Sándor, Fejes Jánosné, dr. Kóti Ferencné.
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NB II: éles hajrá várható
Befejeződött a megyei első osztályú sakkbajnokság
A 9. fordulóval folytatódtak a március
23-án NB II-es sakkbajnokság Barcza
csoportjának küzdelmei. A Nádudvari
Sakk SE az Edelényi VSE vendégeként
szenvedett kétpontos, 7–5 arányú vereséget. A mieink pontszerzői voltak: Kun
Imre és Zoltán Lajos 1-1, Varga Péter
nemzetközi mester, Mészáros András
nemzetközi mester, Deák Sándor FIDEmester, Dudics Zoltán és Molnár Tibor
0,5-0,5.
10. forduló keretében, április 13-án, lapunk nyomdába kerülését követően játszották a Nádudvari Sakk SE–PIREMON
SE összecsapást, amelyről májusi számunkban fogunk beszámolni. Csakúgy,
mint az utolsó, 11. játéknap nádudvari vonatkozású eseményeiről, mikor is a szomszédba, Hajdúszoboszlóra látogatnak a
mieink. E találkozót április 27-én rendezik. Különösen fontos e két utolsó forduló
eredménye, melyeken a bennmaradás a
tét. Reméljük, játékosaink mindannyian
felnőnek a feladathoz – bizakodott a csapatvezető-klubelnök Baranyai Antal.
A megyei bajnokság március 9-i,
8. fordulóban a Derecskei Sakkiskola játékosai látogattak városunkba, sakkegye-

sületünk második számú csapatához, s
négypontos különbségű győzelemmel távoztak (3–7). A mieink közül Lovas Péter
győzött, míg Dudics Zoltán, Pinczés
Gyula, Molnár Tibor és Kiss Péter fél-fél
pontot szerzett.
A 9. körben, március 30-án a Hajdúszoboszlói Sakkiskola vendégeként 9–1
arányban maradt alul jórészt fiatalokból
álló együttesünk. A megszerzett ponton
Zoltán Lajos és Molnár Tibor osztozott.
A tízcsapatos megyei első osztályú bajnokság ezzel véget ért, a mieink végül sereghajtóként végeztek, de már az induláskor tudható volt, hogy nehéz ellenfelekkel
kell megküzdeni. Ám az eredménynél is
fontosabb, hogy tehetséges fiataljaink e
verseny által rendszeres játéklehetőséghez
jutottak erős sakkozókkal szemben, s ez
elengedhetetlen a további fejlődésükhöz.
Ennek már meg is van az eredménye, hiszen ahogy erről korábban már beszámoltunk: az itt edződő fiatalok (lányok és fiúk
egyaránt) a megyei csapat és egyéni versenyeken a nádudvari Kövy Sándor Általános Iskola színeiben győzedelmeskedtek s tovább öregbítik városunk hírnevét
az országos döntőben.

N Á D U D VA R I E M L É K E K
Pécsi Samu alábbi történetéből a
megszólítás szépségeiről tanulhatunk.
Hegedűs Úr!
A sok új tanulnivaló között az emberekkel való megfelelő kapcsolat kialakítása volt talán a legnehezebb. Elhatároztam, hogy az embereket a vezetéknevükkel úrnak fogom szólítani. Komolyan azt
gondoltam, ha ők engem doktor úrnak
szólítanak, én mondhatom nekik: Hegedűs úr.
El sem tudom képzelni, hogy honnan
vettem ezt az őrült ötletet, de el kell hinni,
hogy megtettem: a mezőgazdaság szocialista átszervezése után néhány évvel én úrnak hívtam a téesz-tagokat. Igaz, az én
ábécés könyvem első lapjain még az ÚR
ÍR-t lehetett olvasni, de az urak már az ötvenes években kikoptak a világból. Az is
igaz, berzenkedtem az elvtárs szó miatt,
de egyáltalán nem ideológiai alapon, csak
mindig arra gondoltam honnan tudja egy
vadidegen ember, hogy milyen elveket
vallok? És honnan tudhatom én, hogy az
ő gondolatai egyeznek az enyéimmel?
Voltak többen, akik tűrték, hogy urazzam őket, de bolondnak tartottak, és ahol
tudtak kitoltak velem. Közülük legemlékezetesebb számomra Domán Pali és a
komája voltak, akik a Töröklaponyagon
lévő istállóban egy nagyszarvú magyar
ökörrel úgy felrúgattak, hogy még akkor
sem tudtam hogyan kerültem oda, mikor
a másik soron álló tehenek lába alól másztam kifelé. (Valószínűleg a Domán Pali

nevére sem emlékeznék, ha 1973-ban nem
tehenész abban a debreceni téesz-ben,
amelybe én akkor kerültem.)
Kezdetben egy kicsit furcsállották ezt
az „uramozást”, de a többség hamar túltette magát a hóbortomon. Már-már azt
hittem jól döntöttem a megszólítás megválasztásával, de az egyik ember rádöbbentett a tévedésemre. Vasvillát emelt
rám, amikor úrnak neveztem. Kiabálva kikérte magának, hogy úrnak nevezzem,
mert úgy érezte gúnyolódom vele.
A Molnár-tagban esett meg a dolog az
1965-ös száj- és körömfájás járvány idején. Több mint négy hete voltak bezárva
az emberek. A többiek lefogták és szidni
kezdték: Nem veszed észre te hülye paraszt, hogy tiszteletből teszi?” Hát igen,
azokban az időkben, nagyon ritka kivételektől eltekintve, az „úr” a gyűlölendő
gazdagnak, a „paraszt” meg a buta, tanulatlan, műveletlen embernek volt a szinonimája. Pedig milyen sok buta diplomás
emberrel és mennyi intelligens paraszt
emberrel találkoztam én az életem során!
Az eset tanulságaként lassanként elhagytam az urazást, helyesebben megtartottam, de kapott egy kis gunyoros stichet.
Akiket 15-20 év múlva kivételesen úrnak
szólítottam tudhatták, hogy kedvelem őket.
Talán nem járok messze az igazságtól, ha
azt állítom, hogy ez a titulus csak a kedvenceknek járt. Az utóbbi húsz évben, az általánossá váló urazás közben, amikor még
a rablógyilkosokat is lerablóurazzák, újra
nehezen áll a számra az uram megszólítás.
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Ötössel debütált a lelátó
Régen látott nagyszámú közönség

A Létavértes ellen sem volt gond az Akarattal

K. o.-kal kezdtek kéziseink
Márciusban mindkét nem százszázalékos
Új lelátóról, jó időben figyelhették a mérkőzést a nézők
A tavaszi szezon első hazai mérkőzésén a Nádudvaron megszokott pár
tucatnyi nézőnél jóval többen, mintegy százötvenen látogattak ki a Határ
úti sportpályára. Az érdeklődés több
mindennek szólhatott: a szép napos
időnek, az új, ülőhelyekkel felszerelt
lelátónak (melynek felső sorát teljesen megtöltötték a szurkolók), vagy
egyszerűen a megújult összetételű, az
őszhöz képest teljesen más (jobb) arcát mutató hazai csapatnak.
Nem ígérkezett könnyűnek a szezonkezdet, hiszen csupa jó nevű gárdával kellett találkoznia a Gere-legényeknek a megyei másodosztályú bajnokság
Északi csoportjában. Az első fordulóban ugyan a Vámospércs otthonában kikaptak, de az akarás már akkor látszott
a fiúkon. Majd a két debreceni vendégjátékon előbb győztek a DEAC ellen,
majd egy a helyzetek alapján nyerhető
meccsen, de némi játékvezetői „ellenszélben” maradtak alul a dobogós DSCPanini ellen.
Így érthető, ha a 4. fordulóbeli első
hazai derbi előtt bizakodó volt edző, játékos és szurkoló is.
Nem játszott sziporkázóan a csapat,
de több gólhelyzetéből ötöt gólra váltott. A csatárok kitettek magukért: Kiss
Attila mesterhármast ért el (habár a hivatalos jegyzőkönyv szerint öngólnak
jegyezték az elsőt, mi leszünk ennyire
„részrehajlók”, hogy neki adjuk a gólt,
hiszen ő csúsztatta tovább a labdát,
amibe egy védő is beleért), míg a civilben rendőrőrmester Nagy II. Sándor
kétszer talált a sárándiak kapujába.
A teljességhez hozzátartozik, hogy a
vendégek három kezdőjátékosa eltiltás
miatt nem játszhatott (igaz nálunk is
volt a bő keretből mintegy 5 hiányzó),
de a nádudvariaknak ezen a délutánon
valószínűleg ők sem tudtak volna megálljt parancsolni.
A nádudvariak javuló formáját jelzi,
hogy az utóbbi három összecsapáson
csupán egyetlen góllal szereztek kevesebbet, mint az előző 15 fordulóban
együttvéve.
– A fiúk továbbra is teljes intenzitással készülnek a bajnoki mérkőzésekre,
a heti két edzés látogatottsága mintegy
80-85%-os. A csapat bő kerettel rendelkezik, 4-5 játékos távolléte (munkahelyi elfoglaltság vagy sérülés) ellenére is
mindig tudtam 18 játékost nevezni a

mérkőzésekre. Továbbra sem számíthatok Molnár Bence és Tóth László játékára, de pár hét múlva már ők is aktív
tagok lesznek, s nem csak az edzésen.
Egészséges harc folyik a csapatba kerülésért, aki a pályán van, az mindent
megtesz, hogy előre vigye a csapat teljesítményét. Erőnléti problémák még
mindig vannak, technikai tudásukat folyamatosan szinten tartjuk, taktikai repertoárunkat pedig tovább bővítjük.
A srácok nagyon befogadóak az új dolgok iránt, de ennek eredménye még később fog mutatkozni. Az első hat mérkőzésünkből ötöt idegenben játszunk,
úgyhogy taktikánkat is így alakítottuk
ki. Utána jönnek a viszonylag könynyebb mérkőzések, de – mint a Sáránd
elleni derbi is mutatta –a meccsen nem
számolgatunk, hogy jövő héten ki ellen
játszunk, hanem százszázalékosan odatesszük magunkat – ekképpen foglalta
össze az első négy tavaszi játéknap történéseit a felnőtt csapat edzője, Gere
Csaba.
Az utánpótlás csapat talán még nehezebb találkozókon van túl: az első
négy helyezettből hárommal találkozott
az első három körben. A listavezető
DSC kivételével jól helytálltak. A hazai, Sáránd elleni mérkőzésen pedig
magabiztos győzelmet arattak Szkupi
Tibor tanítványai, akik 19 forduló után
őrzik hetedik helyüket a 15 csapatos
mezőnyben. A klubelnöki posztot is betöltő Szkupi Tibor szerint az új felállásban több figyelmet tud fordítani az
utánpótlásra, s ez hosszútávon mindenképpen hasznára válik a nádudvari futballnak.

K. o-kal, azaz kiütéses győzelmekkel kezdtek a megyei bajnokságban
szereplő nádudvari kézilabdacsapatok március harmadik és negyedik
vasárnapján.
23-án előbb a nők hengereltek a
szomszédos Püspökladány ellenében:
helyenként jó játékkal, látványos figurákat bemutatva őrölték fel az ellenfelet. Ehhez stabil kapusteljesítmények is
társultak: Dobi Orsolya és Jurkinya Tímea is számos lövést hárított, köztük
büntetőket is. A végére így tucatnyi találattal többet lőttek ellenfelüknél.
Ahogy a hölgyek levonultak a pályáról, már érkeztek is az erősebbik nem
képviselői, akik szintén kitettek magukért: magabiztosan győzték le a polgáriakat.
30-án is kettős mérkőzést láthattak a
szurkolók. Ismét a szebbik nem tagjai
vették előbb birtokba a pályát, s ha „döcögő” játékkal is, de legyűrték a Komádi csapatát.
A férfiak a még nyeretlen, de őszhöz
képest erősödő Létavértes ellen nyertek
hatalmas, 22 gólos különbséggel. Érdekesség, hogy az eredetileg kapus poszton játszó és az első félidő nagy részében most is a háló előtt vitézkedő Holb
Máté első mezőnybeli gólja után vastapsban tört ki a publikum.
A tabellán a nők a két tavaszi fordulót követően a 4. helyen állnak a 9 fős
mezőnyben, míg a férfiak jelenleg másodikak öt gárda közül.
A Nádudvar Akarat Sportkör elnöke,
edzője, s egyben játékosa: Rásó Tibor
az alábbi módon értékelte a márciusi
eseményeket.
– Mind a női mind a férfi csapat teljesítette a „kötelezőt”, megnyerte mindkét hazai mérkőzését. A hölgyek a vá-

rakozással ellentétben a Püspökladány
csapatát könnyebben, a Komádit nehezebben tudták legyőzni. Biztató, hogy a
Komádi elleni mérkőzésen rossz napot
kifogó csapatunk megküzdött önmagával is a kötelező győzelemért. A férfi
csapat a kellemetlen stílusú Polgárral
kezdett, melyet végül simán le tudott
győzni. Nehezebb mérkőzésre számítottam. Létavértest a várakozásoknak
megfelelően könnyed játékkal győzte le
a csapat.
Eredményeink
Nők
10. forduló: Nádudvar Akarat Sportkör–Kézilabda Egyesület Püspökladány
37–25 (16–14). Góldobóink: Gidai Zoltánné 8, Nemes Nóra 7, Szilágyi Ildikó
7, Boros Anikó 6, Nagy Viktória 4,
Bonczásné Király Regina 2, Balogh
Blanka, dr. Koroknai-Bokor Erzsébet,
Horváth Nikolett.
11. forduló: Nádudvar Akarat Sportkör–Komádi SE 28–26 (13–12). Góldobóink: Szilágyi Ildikó 7, Boros Anikó
4, dr. Koroknai-Bokor Erzsébet 4, Nagy
Viktória 3, Nemes Nóra 3, Gidai Zoltánné 2, Nagy Sándorné 2, Szilágyi Edit
2, Tőzsér Tiborné.
Férfiak
16. forduló: Nádudvari Akarat SK–
Polgár VKSK 35–28 (15–10). Góldobóink: Fülöp Lajos 9, Csirmaz Gergő 8,
Király György Richárd 5, Rásó Tibor 5,
Hodosi Mihály 4, Varga István 3.
12. forduló: Nádudvari Akarat SK–
Létavértes SC 97 SE 47–25 (20–13).
Góldobóink: Király Richárd 17, Fülöp
Lajos 9, Rásó Tibor 6, Varga István 6,
Holb Máté 3, Dudics Tibor 2, Hodosi
Mihály 2, Károlyi László 2.

Eredményeink
16. forduló: Vámospércs–Nádudvari
SE 3–0 (2–0). U 21: 2–1 (1–1). Gólszerzőnk: Darányi Tamás.
17. forduló: Debreceni EAC II–
Nádudvari SE 1–2 (1–1). Gólszerzőink:
Kenéz Norbert, Décsei János. U 21:
2–1 (1-1). Gólszerzőnk: Boros Attila.
18. forduló: Debreceni SC–Nádudvari SE 2–1 (0–0). Gólszerzőnk: Kiss
Attila. U 21: 5–0 (2–0).
19. forduló: Nádudvari SE–Sáránd
5–0 (2–0). Gólszerzőink: Kiss Attila 3,
Nagy II. Sándor 2. U 21: 4–1. Gólszerzőink: Boros Attila, Székely Zoltán 2,
Boros Simon Csaba.

Szöveg és fotók: Marján László

A Püspökladány ellen a védekezés is rendben volt a nőknél
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KEDVENC
KÖNYVEM
– Szívesen olvasom a nádudvari újságot, kedvelem benne a Hólabdát, a
Fakanalat és más írásokat is, üde színfoltja a lapnak a Kedvenc Könyvem rovat. Fontosnak tartom, kell az újságba!
Összegyűjtöm a lapszámokat, elmegyek
a könyvtárba és kihozom elolvasásra az
összes, ajánlott könyvet – ilyen ígéretet
tett magának Sümegi János.
Szívfájdalma, hogy a jó tanuló, humán
érdeklődésű Ákos fia, aki iskolakezdés
előtt már magától megtanult olvasni, mégsem szívesen vesz olvasásra könyvet a kezébe. Úgy érzi, hogy az alábbi vicc – mely
alól az ő fia sem kivétel – hűen tükrözi a
mai valóságot,.
– Nagypapa mi az a hosszú sms, amit
olvasol?
– Ez egy könyv kisfiam!
Még bízik a fiában, hogy meg fogja
szeretni az olvasást és ráérez az ízére ő is,
mert semmihez sem hasonlítható élménytől foszthatja meg magát.
– Egy könyvvel jobban tud azonosulni az
ember, a szereplőkkel és a történettel is,
mintha egy filmet néz. A könyv amellett,
hogy szórakoztat, bőséges tudással és ismerettel jutalmazza meg az olvasóit – vallja.
Szabadidejében gyermekkora óta folyamatosan olvas. A delfin könyvek voltak az első kedvencei, ezek a könyvek különböző kalandokkal szórakoztatták és
akkor el is varázsolták őt. Igazán nincs
kedvenc műfaja és írója sem, nem válogat,
ami jó, azt elolvassa. Talán, ezért is volt
olyan nehéz a választás számára.
Dymphna Cusack:
Ketten a halál ellen.
Nem a klasszikus értelemben vett szerelmi
történet. A japán dzsungelharcot megjárt katonafiú és egy kishivatalnok lány, akiket gyermekkori szerelem köt
egymáshoz, különös története ez a könyv.
Egy fájdalmas küzdelmet vívnak meg a
láthatatlan ellenséggel, a halállal, amely
nem tisztel sem ifjúságot, sem szerelmet.
A lány gyógyíthatatlan (tbc-s) betegsége
a harc elindítója, amely beteljesült álommal ér véget egy halászkunyhóban.
Leon Urin: Exodus.
A zsidóság hiteles történelme, Mózes öt könyve
közül a második. A zsidóság sorsát, megpróbáltatásait, szenvedéseit tárja elénk a történet, és
bemutatja, hogy a szenvedés mennyire összekovácsolja az embereket és
tesz egységessé egy népet. Leírja, hogyan
szabadul meg az egyiptomi szolgaságból
és jut el két évezredes vándorlás után az
ígéret földjére a zsidóság.
Történelmi hitelessége miatt sok ismeretre tesz szert az, aki elolvassa ezt a könyvet.
N. E.

Nádudvari Hírek

Tavaszköszöntő bál
Ünneplő díszekbe öltözött március
22-ére a művelődési ház, hiszen Tavaszköszöntő bálra várta Nádudvar
apraja-nagyját.
A teltházas batyus buli, a szilveszterihez hasonlóan kiválóan jól sikerült.
Az Irigy Hónaljmirigy fele remek hangulatot teremtett, amelyet csak fokozott
a Siskó famíliára épülő NILZEN együttes, akik hajnali kettőig szolgáltatták a
talpalávalót.
Az est vendégeit köszöntötte Beke
Imre polgármester és Bodó Sándor or-

MOZI
18. péntek, 19 óra
RESZKESSETEK KUTYAÜTŐK!
Szinkronizált amerikai családi vígjáték.
Szereplők: Hooligan, Bill Pomeroy.
(Korhatár nélkül megtekinthető!)
25. péntek, 19 óra
SZERELEM A FELHŐK FELETT
Szinkronizált francia romantikus vígjáték.
Szereplők: Ludivine Saigner,
Nikolas Bedos, Jonathan Cohen.

JEGYZETÜNK
A tizedik

Ezúttal is NILZEN-ék szolgáltatták a muzsikát (Fotó: Ulveczkiné Rácz Anikó)

MŰVELŐDÉSI HÁZ
Április 19-én, szombaton 9.00-13.00
óráig az Angyalkert Gyermekház és
Családi Napközi szervezésében: Tavaszi Családi Nap.
Programok:
10.00–12.00 Kézműves foglalkozások
(tojásfestési technikák).
9.00-9.30 Állatsimogató.
9.30-9.45 Húsvéti rajzpályázat eredményhirdetése.
9.45-10.00 Tojáskeresés,
– Játszóház,
– Kreatív alkotó sarok a Ficánkásokkal
(húsvéti dekorációk készítése).

– Arcfestés, csillám tetoválás, lufihajtogató bohóc.
– Bababörze. Használt és új baba- és
gyermekruházat, egyéb ápolással,
gondozással kapcsolatos eszközök,
játékok vására, csereberéje.
A belépés díjtalan.
Májusi beharangozó…
Május 10-én, szombaton 9.00 órától a
Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az
Éveknek” Országos Szövetségének 25.
évfordulója alkalmából, anyák napi ünnepséggel egybekötött műsor.

Amikor az első pásztorünnepet kigondolták, talán maguk sem hitték, hogy ilyen
sikere lesz, és sikerül városnapnyi tömeget
kicsábítani a sportpályára. A pásztoremberek örömén, jókedvén felül láthatták,
hogy sikeres lett a rendezvény, maguk is
jóleső fáradtsággal zárták a napot. Majd
évről-évre újítva, tovább fejlesztve, újabb
és újabb ötletekkel előállva, vitték magukkal a pásztorokat (vagy a pásztorok őket?)
a szervezésbe. Ki gondolta volna akkor,
2005-ben, hogy a jubileumi, tizedik Pásztornap rendezésére is sor kerül? A Nádudvar Turizmusáért Egyesület maroknyi,
de lelkes csapata idén is kihívások elé néz,
mert új helyszínre, az Emőd-tó és a Jókai
út környékére teszik át az egésznapos
programot. De szeretnének egy kis visszatekintést is adni az elmúlt 10 év eseményeiből. Kitartó és alapos munkával, több
száz fotó összegyűjtésével, válogatásával,
összekötő szövegek írásával készültek
szorgosan jubileumi kiadványuk szerkesztésére. A Pásztorok, Pásztorélet, Pásztornapok címet viseli, egyben tartalomjegyzékként is szolgál, mert megtudjuk, hogy
miről is szól a sok-sok képpel illusztrált
füzetecske. Megtisztelő számomra, hogy
az első rendezvényről jelen lap hasábjain
megjelent írásom is szerepel benne. Mire
ezek a sorok megjelennek, már túl leszünk
a tizedik Pásztornapon, remélhetőleg
olyan sikeresen, mint amilyen az előző kilenc is volt. Az új helyszín iránti kíváncsiság, a változatos programok remélhetőleg
még több érdeklődőt vonzanak az Emődre.
Lesz-e folytatás, mi lesz a folytatás? Nos,
ha lesz, az egyesület tagjai 2-3 hónap pihenő után kezdhetik szervezni a jövő évi
rendezvényt.
Dr. Sutus Lenke

NÁDUDVARI HÍREK
Városi közéleti lap
Tóth Istvánt és nejét Szücs Irént március 21-én 50. házassági évfordulójuk
alkalmából köszöntötték két lányuk családjaikkal és testvéreik. Szívből gratuláltak és jó egészséget kívántak aranylakodalmuk alkalmából.

Papp Antal és Papp Antalné K. Nagy
Juliánna házasságának 50. évfordulója
alkalmából köszöntik őket gyermekeik,
családjaikkal. A továbbiakban sok boldogságot és jó egészséget kívánunk!

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Megköszönjük őszinte együttérzését
azoknak, akik szeretett halottunk

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk

NAGY LAJOSNÉ
Nagy Józsefnek és feleségének 50.
házassági évfordulójuk alkalmából jó
egészséget és sok boldogságot kíván lánya férjével, unokáik és dédunokájuk

szággyűlési képviselő, a megyei közgyűlés elnöke is. A résztvevők nagyon
várták a tombolasorsolást, amelyre
mind a városvezető, mind a parlamenti
képviselő értékes ajándékkosarat adományozott, csakúgy, mint a nádudvari
Privát Max üzletek vezetője, Feketéné
Czibere Erika. A házigazda Ady Endre
Művelődési Központ és Városi Könyvtár is kitett magáért: egy tabletet ajánlott fel tombolaajándéknak. A fődíj ezúttal a Nagisz Zrt. felajánlása volt, egy
70 ezer forint értékű kétszemélyes belföldi hosszúhétvége.

2014. április

ID.

ERDŐS MIHÁLY

Sárközi Ágnes
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mélységes bánatunkban osztozva
utolsó útjára elkísérték.

temetésén megjelentek, ravatala elé
koszorút, virágot helyeztek,
mélységes
bánatunkban részvéttel osztoztak.

A gyászoló család

A gyászoló család
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