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Tízezer euró az EU-tól
Ezúttal az Európa a polgárokért
(Europe for citizens) című kiírásra
nyújtott be sikeres pályázatot Nádudvar Város Önkormányzata.
A program a testvértelepülések
polgárainak találkozóját támogatja,

amely az idei városnapunkhoz szervesen illeszkedik. A támogatás összege
10 000 euró (kb. 3 000 000 Ft), ami
mellé önerőt nem kell hozzátenni.
A kedvező döntésről július utolsó
napján értesítették a városvezetést.

A Sport éjszakája
Az V. Nádudvari Strandfesztiválon ismét az ország számos településéről
érkeztek vendégek a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek”
Országos Szövetsége szervezésében. Az augusztus 9-i összejövetelen Beke
Imre polgármester és Bodó Sándor országgyűlési képviselő is köszöntötte
a résztvevőket. Képünkön a közönség. Bővebb beszámolót
szeptemberi számunkban láthatnak, olvashatnak

Államalapítónk ünnepén
Nádudvari programok augusztus 20-a alkalmából
Augusztus 17-én, vasárnap 10 órától ünnepi istentisztelet a református
templomban: az új kenyér megáldása, megszentelése.
Augusztus 19-én, kedden városi ünnepség Államalapító Szent István király ünnepe alkalmából, az Emőd-tónál.
19.45-től a 45. Debreceni Virágkarneválon fellépő olasz zászlóforgató
csoport fellépése.
20.15-tól sztárvendég: Sipos F. Tamás.
20.45-tól ünnepi beszédet mond Beke Imre, Nádudvar város polgármestere.
21.00-tól Tűzijáték.
Támogató: Nádudvar Város Önkormányzata

Megtörtént a Kossuth utcai, 1. számú Napfény Tagóvoda műszaki átadása
július utolsó napjaiban (képünkön). Az Európai Uniós támogatással
megújult és kibővült épületbe már augusztus elsején vidáman tértek vissza
az egyhónapos nyári szünet után a gyerekek

A strandkézilabdázók nagy csatákat vívtak
Reméljük, továbbélő hagyomány
lesz abból a nagyszerű kezdeményezésből, amelynek magjait július 12-én
„vetették el” a Sport éjszakája rendezvény szervezői.
Az egy héttel korábbi cudar idő miatt július második hétvégéjén várták
a mozogni vágyókat egy hangulatos
dzsemborira a nádudvari strandfürdőbe.
A Bögyő presszó jóvoltából csocsóval, Lövei Sándor és Modrovics Zoltán
szervezésében ping-ponggal, míg Rásó
Tibor játékvezetése mellett strandkézilabdával kezdődött az est. Utóbbiban
még egy „sztárjátékost” is láthattunk
homokra lépni. Az egyik csapat kapujában Bódi Ádám a DVSC ifjú kiválósága
próbálta útját állni a lövéseknek, aki pár
nappal később már Bajnokok Ligája selejtezőn vitézkedett a Nagyerdei Stadionban. A keményebb küzdelemre vágyók a Rácz Kick-boxing Teamnek köszönhetően kick-boxba is belekóstolhattak.
A gyermekfutás totális családi sikert
hozott: a Majoros gyerekek egymás
közt döntötték el az első három hely
sorsát.
A kivetítőn látható vízilabda meccs

előtt Örvendi Sándorné Edit melegítette
be az izmokat egy kis vízi és vízparti
fitnesz keretében.
Az úszóversenyen K. Nagy Lajos vezénylete mellett gyerekek és felnőttek
is kipróbálhatták vízbeli gyorsaságukat.
A felnőttek éjféli, 2,5 km hosszú futását követően közösen csobbantak
egyet zárásként a „zongorában”.
– A Sport éjszakáján sokszor hallottuk: ilyen még nem volt, meg kellene ismételni. Szuper volt, ahogy többen a
zongora medencében is fitneszeztek.
Megőrizzük a szeretetmondatokat. Felejthetetlen élmény marad, ahogy a futók suhantak a tó körül. Még hosszú
ideig emlékszünk majd a ping-pongosok és a csocsósok biztató szavaira:
csapd le, lődd be! Reméljük, jól esett
megdolgozni az izmokat a strandkézin,
kick-boxolni és úszni a fürdő csöndjében – összegezte az estet Majoros
György, a főszervező Nádudvari Nonprofit Kft. munkatársa. – A résztvevők
fantasztikusak voltak, hogy eljöttek és
jól érezték magukat. Köszönjük nekik!
Adjuk tovább mindenkinek: a sport
buli! – tette még hozzá lelkesedve.
További, képes beszámolónkat lapunk 7. oldalán láthatják!
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ÜLÉ SEZET T A TESTÜ LE T

Napelemes energia jöhet
Júliusban, 8-án tartotta rendkívüli ülését Nádudvar Város Önkormányzatának
képviselő-testülete. Első napirendi pontként az önkormányzat és intézményei
2014. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítását tárgyalták. A módosítást az
idei év első félévében kapott állami támogatások átvezetése, a költségvetésbe való
bevételezése tette szükségessé. A testület
a rendeletet megalkotta.
Második napirendi pontként az önkormányzati rendkívüli támogatási igény benyújtását tárgyalták meg a képviselők.
A korábbi években ennek az önkormányzatok működését támogató forrásnak az
elnevezése ÖNHIKI volt. Az önkormányzat támogatási igénye 508 002 000 Ft.
A támogatási igény az alábbi jogcímekből
tevődik össze: viziközmű beruházáshoz
kapcsolódó hitellel összefüggésben az önkormányzatnál beváltott garancia- és kezességvállalás tárgyévi összege, élelmiszer-beszállítókhoz kapcsolódó fizetési
kötelezettség, iskolaműködtetés. A képviselő-testület a támogatási igény benyújtását elfogadta.
Harmadik napirendi pontként az ön-

kormányzat idei közbeszerzési tervének
módosítását vitatták és szavazták meg.
A módosítást az tette szükségessé, hogy a
KEOP-2014-4.10.0/N szám alatti pályázati kiírás lehetővé teszi önkormányzatok
számára napelemes rendszerek kiépítését,
amelyekkel a megújuló energiaforrások
használatának növelését célozza meg.
A támogatás intenzitása 100%.
E hónapban második rendkívüli ülését
18-án tartotta a testület. Ezen két napirendi pont szerepelt. Elsőként a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni tankerülete által a Hajdú-Bihar
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói megbízására beadott pályázatokat véleményezték a nemzeti köznevelésről
szóló törvény által biztosított jogkörében
eljárva.
Második napirendi pontként a testület
kezdeményezte, hogy egy a magyar állam tulajdonában levő belterületi ingatlan
az állami vagyonról szóló törvény által
biztosított lehetőségként ingyenesen kerüljön át a nádudvari önkormányzat tulajdonába.
Dr. Sós Csaba

N Á D U D VA R I N É P S Z O K Á S O K
Borsodi Nagy János jóvoltából ezúttal
a pásztorkodás szokásaival és hiedelmeivel ismerkedhetünk meg a Barna Gábor
szerezte Néphit és népszokások a Hortobágyon című könyv alapján.
Pásztor fogadás
A gazdák és a pásztorok közötti kapcsolat megteremtésének alkalma, a pásztorok
megfogadása volt, amelynek menetét a hagyomány és a rendelet együttesen alakították
ki. A pásztorok: a gulyás, a csikós, juhász és
a kondás megfogadásainak a Hortobágy környékén hagyományosan kialakult formái
voltak. A számadó pásztorok és a bojtárok
megfogadása között különbségeket találunk,
amelynek elsősorban a pásztori munkaszervezetben rejlő okai voltak. A számadó pásztorokat a gazdák, falvak, községek alkalmazták, a bojtárokat pedig maguk a számadók keresték s fogadták meg a jelentkezők
közül. A nádudvari pásztorok szerint a számadó és a bojtár közti párbeszéd így zajlott le:
„– Akarsz e katona lenni?
– Akarok.
– Mennyit kérsz?
– Ennyit.
– No, gyere, igyunk egy pohár bort!”
Ez után a szóbeli egyezség után írásban is
megkötötték a szerződést. Az áldomást mindig a számadó fizette.
Kihajtás
A legtöbb pásztorember munkája a tavasz érkeztekor márciusban és áprilisban
kezdődött. Az első nagyobb munka a kiverés, a kihajtás volt. A naponta kijáró nyájak
első tavaszi kihajtása is erre az időszakra
esett. A nyájak közül legelőször a juh ment
ki. A juhok kihajtásának szokásos hagyományos napja változatos képet mutat. A Hortobágy környékén helyenként elég nagy eltéréseket tapasztalhatunk. Nádudvaron a közös
juhnyájak kihajtása április elsején vagy legkésőbb április közepén volt, ám ezek a legkésőbbi időpontot jelölték. Ha ugyanis az
időjárás megengedte, már március tizenötödikén, a fias juhokat pedig április elsején kihajtották. A nádudvari juhnyájak április elején a búzát járták, ritkították a sűrű vetést.
Ez a kiverési gyakorlat maradt meg egészen a termelőszövetkezet megalakulásáig.
A gulya kihajtásának a Szent György napot
említik Nádudvaron is, amelytől azonban az

időjárás miatt mindig volt egy kis eltérés. Jó
idő esetén a nádudvari gulya már április kilencedikén, tizedikén kiment a legelőre. Nádudvaron a kihajtást mindig az első gazda házánál kezdték. A nádudvari gulyásbojtárok munkába állásának is a kihajtás volt a napja. A ménes kihajtása sokban hasonlított a gulyáéhoz,
de a nádudvari ménes általában április ötödikén ment ki a huszadik század első felében.
Bélyegzés, herélés, farkalás
A jószágok bélyegzésével a gazdák azt
akarták elérni, hogy tulajdonukban lévő állatokat könnyen felismerjék, másrészt pedig
el akarták kerülni, hogy a pásztorok könnyen
adják-vegyék, cseréljék a kezükre bízott jószágokat. A juhokat minden kihajtás előtt,
nyírás után bélyegezni kellett. Minden gazdának volt billogvasa, amit a kováccsal csináltattak. Nádudvaron kátránnyal nyomták a
jelet és az új szaporulatot jegyezték meg a
gazdák fülbilloggal a kihajtás előtt. A kihajtás utáni melegebb áprilisi, májusi napokban
történt a juhok herélése és farkalása. A farkalás Nádudvaron nagypénteken volt. Ilyenkor többen összejöttek a juhászok és közös
munkával elvették a farkát nemcsak a jerkebárányoknak, hanem az akkor kiválasztott
mag kosnak is. A lecsavart farkakat összegyűjtötték, megperzselték, megabálták és vagy
pörköltnek készítették el, vagy pedig tojást sütöttek hozzá. Bor mindig került az asztalra
ilyenkor. A munka végeztével az összegyűlt
juhászok tartottak egy kisebb mulatságot. Másutt a farkalás összekapcsolódott a heréléssel,
de nem kötődött nagypéntekhez.
Nádudvaron is így volt. A bárányoknak a
kis tökit a pásztorok megabálták, zsírt, tojást
tettek rá és megsütötték. Pálinka mindig volt
hozzá. Nagypénteken billogozták a szarvasmarhákat Nádudvaron, ezt követte a herélés,
amelyet mind az uraságnál, mind a gazdáknál a miskároló végezte el. A miskároló
helybeli vagy idegenből jött pásztor vagy paraszt specialista volt.
Nyírás
A Hortobágyra a környékbeli falvakból
jártak nyírni. A híres kömlői asszonyok is eljutottak ide. Nádudvaron kevés helyi nyíró
volt, ezek is csak alkalmilag vállaltak munkát. Itt főleg kömlői és balmazújvárosi specialista nyírók dolgoztak. A nyírás május
második felében volt általában.
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Az adományozásról
Olyan ember megsegítésére is gyűjtöttek adományokat nem helybeli személyek a közelmúltban utcáról utcára járva
Nádudvaron, aki már sajnos nem is él.
A kegyeletsértő csalás okán kereste meg
egyik olvasónk szerkesztőségünket: írnánk-e arról, hogyan, kinek érdemes adományozni, ha azt szeretnénk, „jó kezekbe” kerüljön a támogatás. Körbejártuk
a témát.
Elsődleges, mint az élet szinte minden
területén, hogy legyünk körültekintőek!
Hogyan, kinek és mit adományozzunk?
Figyeljünk arra, hogy az adományozást
ne tekintsük lomtalanításnak! Csak olyan
dolgot adományozuznk tovább, amit mi
is szívesen elfogadnánk! Ne feledkezzünk meg arról, hogy az adomány csak
akkor valódi adomány, ha azért semmilyen ellenszolgáltatást nem várunk el!
Szerintem az a legjobb, ha saját magunk személyesen adjuk át a rászorulónak azt az adományt, amivel segíteni szeretnénk. Ez az adományozási forma
ritkább, pedig ez a legbiztosabb, hogy
amit adunk, az valóban oda kerül, ahol
szükség van rá.
Az adománygyűjtés szabályairól a
350/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 3.
pontja ad útbaigazítást. E szerint az adományozás önkéntes. Az adománygyűjtés
nem járhat mások zavarásával. Zavarásnak minősül, ha valakit korábbi kifejezett
elutasítása ellenére is megkeresik e célból. Az adományozott köteles tájékoztatni
az adományozót az adománygyűjtés céljáról és az ismert adományozót az adomány felhasználásáról.
Az atlathatosag.eu weboldalon tudunk
tájékozódni az etikus, vagyis azon szervezetekről, akik minél átláthatóbbá teszik
tevékenységüket.
Magáningatlanban adománygyűjtés
csak az ingatlan használójának előzetes

hozzájárulásával végezhető. Napjainkban
inkább szervezeteknek, alapítványoknak
elterjedtebb, hogy átadjuk a „szeretetcsomagunkat”. Nagyon körültekintően kell
kiválasztanunk, hogy melyik szervezetnek, alapítványnak adakozunk, nehogy
csalók kezére kerüljön adományunk.
Mindig ellenőrizzük, az adománygyűjtő személyt, az utcait, a házhoz menőket stb: az adományt gyűjtő civil szervezet nevében eljáró személy (legyen az
a szervezet munkatársa vagy az adománygyűjtésre felkért közvetítő) mindig
köteles igazolni magát és azt a szervezetet, akinek a nevében gyűjt. Minden esetben rendelkeznie kell egy felhatalmazással, melyet a szervezettől kapott, és egy
törvényszéki nyilvántartásból származó
hiteles kivonattal. Mindezeket köteles
magánál tartani és az adományozónak kötelessége ezekbe betekintést engedélyeznie. Kötelessége tájékoztatni az adományozót arról, hogy mi az adománygyűjtés
célja, és hol tud az adomány felhasználásáról tájékozódni. Mindig nézzünk utána,
hogy adományunk valóban a rászorulókhoz kerül. Pl. az adományozó szervnek
többek közt fotóval ellátott dokumentálása által, illetve személyesen is részt vehetünk, ha pl. rendezvény keretében kerül sor az adományok átadására.
Adományt gyűjthetnek interneten és
telefonos adománygyűjtő számokon keresztül is. Ilyenkor legalább az adományozott és az adományszervező nevét,
székhelyét, valamint – amennyiben ezekkel rendelkezik – telefonos elérhetőségét
és webcímét kell megjelölni.
Egy a lényeg, hogy tudatosan és körültekintően adományozzunk, mindig kövessük nyomon, hogy célba ért-e az adományunk, és ha tudunk, munkánkkal
önkéntesként is segédkezzünk.
M. L.

N Á D U D VA R I E M L É K E K
Immár a tizedik Pécsi Samu visszaemlékezést olvashatjuk lapunk hasábjain.
Egyiptomiak
A feleségem Nádudvarra költözése
után még néhány hetet albérletben laktunk, mert várnunk kellett, míg Paczolayék átköltöznek. Novemberben aztán
megsokasodtak körülöttünk az események. Kiürült a jövendő lakásunk. Boncás Sanyival bementünk Ladányba megvenni a bútorainkat, a menyasszonytáncból erre a célra félretett pénzünkből.
Az akkor divatos variabútorból állítottunk össze egy lakásra valót: egy háromajtós és egy kétajtós szekrényt, két heverőt, egy ágyneműtartót, egy asztalt
négy székkel, egy dohányzóasztalt két
fotellel, egy könyvszekrényt és egy cipőtartót foglalt magába a bútorunk. (A
pénzünkből csak az alapbefizetés futotta,
a többit részletre vettük.) Hideg csípős
szél fújt. A lovak tudták a dolgukat, mi
pedig az út nagy részét a kocsi után ballagva, beszélgetve tettük meg. Mire hazaértünk a feleségem újra áttakarította az
üres lakást, ami mai szemmel alig volt
lakásnak nevezhető, de akkor nekünk
maga volt a tökéletesség. Ez volt az első
lakásunk a falu Püspökladány felé eső
végén álló, a helybeliek által Rásónak
mondott, nagy házban. A ház eredetileg
egy gazdag paraszt családé, a Rásó családé volt. Az állami tulajdonba vétel után
a házban két lakást alakítottak ki. A mi
lakásunk két szobából, valamint az üve-

ges verandán kialakított konyhából és
előszobából állt.
Már rég nem laktunk Nádudvaron,
amikor mind a ketten (a feleségem és én
is) a kórházban találkoztunk a család
egy-egy tagjával. A Rásóék lánya volt a
szülésznő Tamás fiúnk születésénél, engem pedig az unoka ápolt a Bartók kórház belgyógyászatán. Mindketten megkérdezték tudjuk-e, hogy az ő házukban
laktunk. Nem szemrehányóan kérdeztek,
csak egyszerűen közölték: az a ház,
amelyben laktunk az övéké. Mi meg vonogattuk a vállunkat, valahol nekünk is
lakni kellett.
De most, hogy visszagondolok azokra
az időkre, elborzadok. Kicsinyes, aljas és
bűnös dolgok kiagyalói és végrehajtói,
haszonélvezői és elszenvedői voltunk, tudatlanul vagy tudatosan, valamennyien,
akik akkor éltünk. Elvették az emberek
házát és mi természetesnek vettük, hogy
beleköltözünk. Természetesnek vettük,
hogy nem a tehetség és rátermettség szerint kapjuk az állásunkat, hanem aszerint,
hogy ki az apánk. Nekünk a rendszerváltás után a pusztában kellene bujdosnunk
negyven évig, mint Mózes népének az
egyiptomi szabadulás után. Én úgy gondolom, hogy a rendszerváltás előtt KeletKözép-Európában született emberek valamennyien egyiptomiak, és az új
világnak nincs szüksége az egyiptomiakra. Csak az a bökkenő, hogy nekünk,
magyaroknak a puszta és az ígéret földje
ugyanaz a 93 ezer km2, ugyanaz a maradék pici Magyarország!

2014. augusztus

Nádudvari Hírek

Javítják az ivóvíz minőségét
Magyarország vállalta, hogy 2006.
december 25-ig műszaki beavatkozást
végez azokon a településeken, ahol a
bór, fluorid és a nitrit határértéke magasabb a megengedettnél, vállalta továbbá az ammónium, valamint a 10
μg/l-nél magasabb arzén értékek határértékre történő csökkentését is. A
kormány a fenti célok elérése érdekében ivóvízminőség-javító programot
dolgozott ki, melynek megvalósulását
uniós előírások és források biztosítják
a bevont települések esetében.
Az Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás tagtelepüléseinek
mindegyike, így Nádudvar is, rendelkezik
a komponensek valamelyikének határérték
feletti előfordulásával a szolgáltatott ivóvízben, ezért részt vesz megoldást adó
KEOP 1.3.0. Ivóvízminőség-javítása
konstrukció megvalósításában.
A projektben megfogalmazott helyzetértékelés szerint Nádudvar vízműve által
szolgáltatott ivóvíz minősége arzén tekintetében nem felel meg a 201/2001. (X.
25.) Kormányrendeletben meghatározott
vízminőségi paramétereknek.

A helyzetfelmérés és a nyertes pályázat alapján Nádudvaron ez évben megkezdődtek a kivitelezési munkák. A kivitelező vízműtelep rekonstrukciójának
megkezdéséhez megkapta a szükséges
vízjogi létesítési engedélyt, a hálózati rekonstrukció megkezdéséhez az engedély
folyamatban van.
Hamarosan, a kiviteli tervek jóváhagyását követően, megkezdődik a kutak
felújítása, majd a víztisztítás új technológiai elemeinek beépítése, megtörténik
a gépészeti berendezések, szivattyúk
korszerű és automatizált irányításának
üzembe helyezése.
A településen jelenleg közműfeltárások és tolózárcserék folynak. Az új tolózárak beépítése elengedhetetlenül fontos
a vízhálózat karbantartása, szivacsos mosatása, a hálózat egyes csomópontjainak
lezárása érdekében. A technológiai elemek leszállítása még július hónapban
megtörtént.
A munkálatok következményeként előfordulhatnak rövid ideig tartó vízkimaradások. A várható üzemszünetekről a kivitelező minden esetben szórólapon előre
tájékoztatja a lakosságot.

Már a vízműtelepen várják a beépítésüket az új szűrőtartályok

Jubiláló bőrös tábor
Huszadik alkalommal rendezték meg
az országos bőrös tábort, melynek immár
hatodjára Nádudvar adott otthont. Augusztus 2-án a szakiskola közösségi helyén, a Szín-térben dr.Takácsné Baranyai
Etelka igazgató köszöntötte a tábor résztvevőit és számolt be az iskola eddigi eredményeiről. A városi önkormányzat nevében dr. Sós Csaba aljegyző üdvözölte a
megjelenteket, egyben örömét is kifejezte,
hogy hatodik alkalommal lehet házigazdája a település a tábornak. Reméli, hogy
a most itt alkotók jó hírét viszik a városnak, népművészetének és jövőre újra településünk vendégei lesznek. Hubert Erzsébet a Hajdú-Bihar megyei Népművészeti
Egyesület elnöke emlékezett a tábor létrejöttéről és eddigi történetéről. Anno a Magyar Művelődési Intézet és Kölcsey művelődési központ országos pályázatot
hirdetett bőrművesek részére, melynek
zsűrizett alkotásait ki is állították, majd
egy konferencia jelentette a folytatást. Ekkor javasolta Borbély Jolán etnográfus,

Dr. Sós Csaba köszöntője

hogy szervezzenek egy tábort, ahol meg
lehet mutatni, hogy országosan mi az elvárás a bőrös alkotásokkal kapcsolatban.
A javaslatot tett követte, és így lehetnek
most már huszadjára együtt az alkotók,
oktatók. A Hagyományok Háza a képzők
képzőjének is nevezi, hiszen a résztvevők
többségét az alkotókon kívül muzeológusok, oktatók, néprajzosok képezik, akik az
ország minden tájára elviszik az itt tanultakat, hallottakat.
Húsz év alatt minden évben más tematika szerint dolgoztak, így megismerkedhettek a bőr kikészítésével, táska, doboz,
lábbelik, fejfedők, pásztorkészségek, sallang, öv, zacskó, erszény, kesztyű, mellény készítésével, foglalkoztak szűcsmunkákkal, könyvkötéssel, a reneszánsz és az
afrikai kontinens hatásaival a bőrművességre.
A tábor vezetője, Torma László (a Néprajzi Múzeum nyugalmazott vezető-restaurátora) elmondta, hogy idén az eszkimó
bőrkészítmények álltak a középpontban,
elsősorban a magyar bőrművességgel közös és eltérő vonásokat vették sorra, megpróbálván az eszkimókéhoz
hasonlatos anyagokat és eszközöket használni.
A tanuláson és alkotómunkán kívül hortobágyi kirándulás is színesítette a táborozók napjait, majd az itt
készített tárgyak bemutatásával búcsúztak Nádudvartól.
Szöveg és fotó:
dr. Sutus Lenke
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Alapítványi támogatások
Nádudvar Város Művelődéséért és
Sportjáért Alapítvány kuratóriuma
idén az alapítók – Nádudvar Város
Önkormányzata, Nagisz Zrt.; Kite
Zrt.; Hage Zrt. – által az idei évben
biztosított támogatás felhasználására
tavasz elején írta ki szokásos év elejei
pályázatát.
A jelentkezési határidő március 31ig egy hónap volt. A kuratórium április
elején döntött arról, hogy mely civil
szervezetek, milyen programok, milyen
rendezvények, kapnak támogatást. Az
azóta eltelt időben a támogatott rendez-

vények, események közül több megvalósult s tette lehetővé egyesületek működését, gazdagította a város polgárait,
tette könnyebbé a családok számára a
gyerekek nyári elhelyezését.
A húsz támogatott pályázat összesen
2.190.000 forint támogatásban részesült.
A kuratórium ezúton is köszöni az
alapítóknak az általuk évente adott támogatást, amelyet a nádudvari sport és
közművelődés terén működő civil szervezetek programjaihoz juttathat el.
Juhász Sándor
elnök

Nádudvar Város Művelődéséért és Sportjáért Alapítvány által adott
2014. évi támogatások
Támogatott szervezet

Támogatás összege

Támogatott rendezvény

Ady Endre
Művelődési Központ
és Városi Könyvtár

100 000 Ft

Kutyabarát tábor

Ady Endre
Művelődési Központ
és Városi Könyvtár

100 000 Ft

2014. évi Idősek
Világnapi rendezvény

Nádudvari Edit Fitness
és Aerobik Egyesület

100 000 Ft

Versenyek nevezési,
utazási költségei

Nádudvari Ficánka
Kiemelkedően Közhasznú
Egyesület

110 000 Ft

2014. évi Családi nap
és a 2014. évi Gyermek nap,
Télapó ünnepség

Galamb- és Kisállattenyésztők
Egyesülete, Nádudvar

100 000 Ft

Nádudvaron kiállításszervezés

Jövő Nemzedékéért
Alapítvány

150 000 Ft

Erima
gyermek kézilabda bajnokság nevezési,
utazási költségeinek fedezésére

Nádudvari
Kéknefelejcs Citerazenekar
Közhasznú Egyesület

150 000 Ft

A kaszinóudvartól a színpadig
c. kiadvány kiadása

Liszt Ferenc Kórus Alapítvány

100 000 Ft

Fellépő ruhák készítése

Mozgáskorlátozottak
Hajdú-Bihar Megyei
Egyesülete

100 000 Ft

2014. évi Kukoricafesztivál

Mindent a Családért
Nádudvari Nagycsaládosok
Egyesülete

105 000 Ft

2014. évi Nyári Alkotótábor

Nádudvari Akarat Sportkör

105 000 Ft

VII. Jótékonysági Labdagála

Nádudvari Sport Egyesület

150 000 Ft

A felnőtt és korosztályos
labdarúgó csapatok felkészítésére,
versenyeztetésére

Sporthorgász Egyesület
Nádudvar 1960

100 000 Ft

2014. évi versenyek
lebonyolítási költségeinek fedezése

Nádudvari Sakk Sport
Egyesület

100 000 Ft

A FIDE-versenyek nevezési, utazási
költségeinek fedezése

Nádudvar Turizmusáért
Egyesület székhelye

150 000 Ft

2014. évi Pásztornap

Nádudvari Polgárőr
Közhasznú Egyesület

100 000 Ft

Polgárőr bál

Rácz Kickboxing Team Kaba
Sportegyesület

50 000 Ft

2014. évi kick-box versenyek
utazási költségeinek fedezése

Szülőföldünk Nádudvar
Öröksége és Jövője
Alapítvány

150 000 Ft

Fazekas Lajos népi iparművész,
a Népművészet Mestere
életmű kiállításának megszervezése

Vadvíz 2009 Sporthorgász
Egyesület Nádudvar

70 000 Ft

2014. évi Családi nap

Vidám Évek Alapítvány
a Nádudvari Óvodásokért

100 000 Ft

Kézműves tevékenységek, óvodás műsorok
óvodapedagógusok báb és
színjátszó csoportjának mesejátéka,
ovi-mozi, aerobic bemutató,
mazsorett bemutató
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KÉK HÍREK
Nádudvaron a 2014. július 1. és július 31. közötti időszakban 6 bűncselekmény és egy lopással és orgazdasággal megvalósított tulajdon elleni
szabálysértés történt.
Július 3-án 09.15 órakor egy nádudvari nő kerékpárjával a Fő utcai kerékpárúton közlekedett Püspökladány irányából Hajdúszoboszló irányába. Közlekedése során azt észlelte, hogy vele
szemben egy számára ismeretlen férfi
kerékpározik, akit megpróbált balra
kormányzással kikerülni, ami nem sikerült és így az ütközést elkerülni nem
tudta, aminek következtében mindketten elestek. A baleset után a férfi a kerékpáros hölgyet felsegítette, majd annak ellenére, hogy annak vérzett az
orra a helyszínről eltávozott anélkül,
hogy intézkedett volna a sérült egészségügyi ellátásáról. A baleset során a
kerékpáros nő súlyos sérülést (orrcsonttörés) szenvedett. Az ügyben a
rendőrség az ismeretlen nádudvari férfit felkutatta, akivel szemben segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt
büntetőeljárás indult.
Július 7-én 17.30 és 18.00 óra közötti időben egy nádudvari nő a Csillag
utcai lakásában előzetes szóváltást követően püspökladányi lakos élettársát a
kezében lévő késsel megvágta. A sértett
a vágás következtében könnyű sérülést
szenvedett. Az ügyben súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt büntetőeljárás indult.
Ismeretlen tettes július 10-én 20.00
és 22.20 óra közötti időben a Fő utcán
lévő Nemzeti Dohánybolt előtti kerékpártárolóból eltulajdonított egy lezárt
állapotban leállított kerékpárt. A rendőrőrs rendőrei, Mészáros László r. törzsőrmester körzeti megbízott és Tóth
László r. zászlós járőrvezető, Harsányi
László polgárőrrel közösen a bejelentést követő rövid idő alatt felderítették
a lopás elkövetőjét, és a 48 éves nádudvari férfit előállították a rendőrőrsre, a
lakásán tartott házkutatás során előkerült az eltulajdonított kerékpár, mely lefoglalásra, majd a sértett részére viszszaadásra került. Az elkövetővel szemben lopás vétség elkövetése miatt büntetőeljárás indult.

Július 12-én 14.15 órakor egy nádudvari nő a Debrecenből Nádudvarra
közlekedő 4446/535 járatszámú busszal
közlekedett, ahol ellenőrzés alá vonták
a volán ellenőrei, melynek során egy
másik személy részére kiállított utazási
utalvánnyal igazolta a kedvezményes
utazásra vonatkozó jogosultságát, így a
745 Ft-os menetjegy helyett 75 Ft-os
menetjegyet vásárolt. Az elkövetővel

szemben közokirat-hamisítás bűntette
miatt büntetőeljárás indult.
Július 7-re virradóan ismeretlen személy a külterületen lévő – BÜTE – sertéshizlalda területére bement és onnan
21 darab sertést tulajdonított el. Az
ügyben lopás bűntette miatt büntetőeljárás indult.
Július 16-án 12.00 óra körüli időben
egy nádudvari férfi a Fő utcán lévő
Szociális Szolgáltató Központ kerékpártárolójából eltulajdonított egy ott lezáratlanul elhelyezett 15 éves bordó
színű női kerékpárt. Az elkövető a kerékpárt az eltulajdonítását követő rövid
időn belül értékesítette egy nádudvari
férfinak, akinek tudomása volt arról,
hogy a kerékpár lopásból származik.
A sértett a lopást követően a kerékpár
keresésére indult, melyet a Seregélyes
utcán látott meg, de az új tulajdonosa
annak visszaadását megtagadta, ezért
bejelentést tett a rendőrőrsre. A bejelentést követően Szabó László rendőr
főtörzsőrmester körzeti megbízott és
Rásó Tibor rendőr őrmester járőrök a
kerékpárt a Szabadság utcán megtalálták, lefoglalták, majd a sértett részére
visszaadták. A kerékpár új tulajdonosát
és a kerékpárt eltulajdonító személyt
elfogták, a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságra előállították, ahol kihallgatásukat követően szabálysértési őrizetbe kerültek. Velük szemben lopással
és orgazdasággal megvalósított tulajdon elleni szabálysértés miatt eljárás
indult.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KREATÍV FOGLALKOZÁSOK EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL
Földes, 2014. július 11.
A földesi Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ
25 091 970 forint uniós támogatást nyert a „Építő közösségek” 3. ütem
– A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alap‐
kompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában
című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv és az Európai Szociális Alap
társﬁnanszírozása keretében. „A tanulás mesterfogásai” elnevezésű,
TÁMOP‐3.2.3./A‐11/1‐2012‐0069 számú projektben négy kreatív terü‐
leten valósultak meg kompetenciafejlesztő foglalkozások, 20 hónapon
keresztül a projekt megvalósítási időszakában 2012. 12. 01. és 2014.
07. 31. között.
A tanulás mesterfogásai című 20 hónapos projektünk keretében a pályá‐
zatban meghatározott kreatív területek közül képzőművészet, kézműves‐
ség, előadóművészet és elektronikus sajtó területén 10 foglalkozás‐soroza‐
tot valósítottunk meg. A szövő, fazekas, gitár, hangszeres népzene, festő,
graﬁka, báb, elektronikus újságírás, rádiós újságíró és népi dramatikus játék
foglalkozásokon több mint 100 gyermek vett részt.
A projekt megvalósítása során elsődleges célunk volt megalapozni a gyer‐
mek és ifjú korosztály körében a kreativitást, az önkifejezés kibontakozta‐
tását. Az életben való boldoguláshoz elengedhetetlen, hogy minden ember
folyamatosan fejlessze, képezze magát. Szeretnénk, ha ezek a képesség‐ki‐
bontakoztató foglalkozások már gyermekkorban elindítanának olyan folya‐
matokat, amelyekre építve gyermekeink könnyebben boldogulnak majd a
munkájukban, az életükben. Ezen kívül a hagyományápoláshoz kapcsolódó,
az esélykülönbségek mérséklését elősegítő kulturális alkalmak szervezésé‐
vel szerettünk volna hozzájárulni a kulturális vidékfejlesztéshez.
A projekt során a kreatív területekhez kapcsolódó alkotó közösségekben a
résztvevőknek lehetőségük volt az elméleti információgyűjtés mellett ter‐
mékek, produkciók előállítására, az alkotás örömének megízlelésére, a tu‐
dásvágy kielégítésére is. Az élethosszig tartó tanulásra való igény kialakulá‐
sát a kreativitásra, önkifejezésre épülő foglalkozások szolgálták. A szakkörök
vezetői jól felkészült, szakterületükön kiemelkedő munkát végző szakem‐
berek voltak, akik kreativitásukkal, saját stílusjegyeikkel fűszerezve mutatták
meg a résztvevő diákoknak az egyes kreatív területek szépségeit.

Ismeretlen tettes július 15-én 08.30
óra körüli időben a Baksay utcán található ABC üzlet előterében a kosarak
mellé a polcra letett és őrizetlenül hagyott szatyrot, a benne lévő élelmiszerrel, személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával és készpénzzel együtt
eltulajdonította. Az ügyben lopás vétség elkövetése miatt büntetőeljárás indult.

„A tanulás mesterfogásai” című projekt során a négy kreatív területen –
képzőművészet, kézművesség, előadóművészet és elektronikus sajtó – 10
foglalkozás‐sorozat 377 foglalkozási órában került megvalósításra 105 gyer‐
mek részvételével.
Bővebb információ: Balázsiné Bíró Valéria projektmenedzser

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

Nádudvaron ifjabb Fazekas Istvánnál is jártak
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Nagy élmény volt a LEGO-tábor: robotokat programoztak
A National Instruments (NI) támogatásával két turnusban összesen 50 gyereket
táboroztathatott napközis jelleggel a
LEGO robotépítő táborban az Ady Endre
Művelődési Központ és Városi Könyvtár.
Ezen újszerű kezdeményezés nagyon
kedvező fogadtatásra talált a gyerekek

körében, hiszen a nagy érdeklődésre
való tekintettel az eredetileg tervezett
egy turnus helyett, kettőt kellett indítani.
A táborozók Rácz Csaba, Varga Márk
és Nagy Richárd mentorok szakmai irányítása mellett alkothatták meg saját ro-

A gyerekek a KITE buszával utaztak az NI gyárába

botjaikat. Ehhez a Kövy Sándor általános
iskola biztosította a számítógépeket, míg
a KITE Zrt. – Búvár Géza vezérigazgató
jóvoltából – a buszt a National Instrumnets-es gyárlátogatáshoz. A szülők és a
gyerekek egyaránt elégedettek voltak a tábor végén.

Tóthné Budaházi Judit művelődési ház
igazgató kiemelte: sokan nem is tudták,
hogy mire jelentkeztek, azt gondolták itt
a gyerekek legózni fognak, de ez ettől lényegesen több volt, hiszen a megépített
Lego robotokat a gyerekek maguk programozták.

Az első turnus legósai; előttük alkotásaik

Nem érezték kutyául magukat a Morzsi táborosok sem
A leghűségesebb négylábú állattal ismerkedhettek a Morzsi Kutyabarát Tábor résztvevői július 21. és 25. között az
Ady Endre Művelődési Központ és
Könyvtárban.
A terápiás kutyák „kezességéről” már
az első napon képet kaphattak a gyerekek
a Hajdúsági Vakvezető- és Segítőkutya
Képzésért Alapítvány terápiás bemutatón.

A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság
munkatársai is aktív résztvevőként működtek közre ezen a héten: kutyás és bűnügyi
technikai bemutatót, valamint KRESZ vetélkedőt is tartottak a diákoknak.
A leginkább várt programelem a
rendőrkapitányság két szolgálati kutyájának, Nílusnak és Nesztornak a szereplése volt. A művelődési ház előtti füves
területen az esős idő ellenére a táboro-

Látványos és érdekes volt a rendőrkutya bemutató
Férjem és nővére révén (akik agyagművességet oktattak) harmadjára vehettem részt a Kallós Zoltán Alapítvány
válaszúti családos táborában. Az idei év
„nagy dobása” egy égető kemence építése volt, mely az új fazekas műhely működését fogja szolgálni. Lelkes felnőttek
és gyerekek segítségével építette meg Fazekas Ferenc, melyben a tábor végén az
addig készített munkákat ki is égették.
Most mégsem az alapítvány által működtetett iskoláról és kollégiumról, a
messze földön híressé vált népzene és néptánc táborokról szeretnék írni, hanem Erdély egyik gyöngyszeméről, Torockóról.
A település a Nagyvárad, Bánffyhunyad,
Kolozsvár, Torda, Nagyenyed útvonalon
érhető el, Nádudvartól bő 300 km-re fekszik. Itt bányászták és dolgozták fel
Európa legjobb minőségű vasércét a XX.
század elejéig, 300 vasbánya és 14 vasolvasztó működött, az arany- és ezüstbányászat mellett. Az út végső szakasza hegyek
és sziklák között, az Aranyos folyó völgyében halad, majd Borrévnél (Buru) letérve, nemsokára megpillanthatjuk a Szé-

zók mellett más érdeklődők is megtekintették a bemutatót. A rendőrkutyák
különböző gyakorlatokon keresztül bizonyították fegyelmezettségüket, majd
rátermettségüket is, mikor a „csibész”
vezényszóra megmutatták, milyen ügyesen bánnak el a „rosszfiúkkal”.
A bemutató után saját életkoruknak
megfelelő KRESZ-totót töltöttek ki a táborlakók. Ezután megismerkedhettek olyan

rendőri védőfelszerelésekkel, mint a testpáncél és a pajzs, s fel is próbálhatták azokat. A bűnügyi helyszínelők megmutatták,
hogyan is kell ujjnyomot keresni, majd a rabosítás menetét is megismerhették.
Az ötödik nap végén senki sem érezte
kutyául magát, mindenki élményekkel térhetett haza családjához, a Nádudvar Város Művelődéséért és Sportjáért Alapítvány által támogatott táborból.

Terápiás foglalkozás képzett ebekkel

Ahol kétszer kel fel a nap
kelykő impozáns, de kissé félelmetes szik- ismét előbukkanjon. Kizárólag vezetővel,
láit. Közel látszik, de mégis távol van az vagy a kijelölt úton érhető el a csúcs, ahol
úttól, Torockó jelképe ez a hegy, 1128 mé- piros-fehér-zöld zászló lengedez. Nagy a
ter magas. Régen vár állott rajta, melyet az szikla- és kőomlás veszélye. A faluba érve,
aranyosszéki székelyek védtek 1241-ben a mintha egy mesebeli világba csöppentünk
tatárok ellen. Több hónapon át ellenálltak volna, takaros fehérre meszelt, zöld ablaa támadásoknak, majd a visszavonuló el- kos házak fogadják a látogatót. A közlenségtől 6 ezer foglyot kiszabadítottak. pontban lévő medencénél egy idősebb
Vitézségükért adonéni éppen szőttesemányként megkapták
ket mosott. Így volt
a várat és környékét,
ez régen is, a csurgó
a vár falai ma már
legfelső, legtisztább
alig látszanak. Hatalmedencéjéből itatták
mas barlangok bejáaz állatokat, a követratai, kőlapba fúrt, rikezőben mostak és
asztásra szánt puskaöblítettek, majd a legporos lyukak, a Kőalsót lehetett csak
kert a faluból is látszőnyegmosásra
ható. Úgy tartják, itt
használni. 1702-ben
kétszer kel fel a nap,
és 1704-ben az osztmert a feljövetelét
rák hadsereg megtákövetően eltűnik a
madta a falut, mert a
sziklák mögött, hogy Első égetés a válaszúti kemencében, lázongó torockóiak a
Fazekas Ferenc keze alatt
nem sokkal később
jobbágyság eltörlését,

szabadságot követeltek. A véres támadások emlékére az utcai ablakkereteket vörös színűre festették (ma is látható). A Kárpát-medence legöregebb gerendaháza
1668-ban épült, az 1870-es nagy tűzvészt
is túlélte. A tűz után már kőházak épültek,
mértani pontossággal jelölték ki az utcák,
a főtér helyét. Megcsodáltunk egy gyönyörűen felújított épületet, a Duna-házat,
mely, még ha lehet, a többi épületnél is vakítóbb fehér – a tévében már hallottunk
róla. Hétfő lévén a múzeum és kocsma
zárva volt, de egy alkotó tábor képeit megcsodálhattuk, valamennyi a falut ábrázolta.
Kedvcsinálónak szántam írásomat, akinek lehetősége adódik, utazzon el, győződjön meg a saját szemével a természet
és az ember alakította csodákról. Beszélgessenek torockóiakkal, sok érdekes történetet, mondát mesélnek, néha fogvacogtató történeteket osztanak meg velünk.
Menjenek be a Forrás Borozóba, – mely
egyben a Székelykő megmászóinak egyetlen hitelesítő hivatala – jóféle áfonya pálinka mellé helytörténeti érdekességeket is
„tálalnak” a tulajdonosok.
Szöveg és fotó: S. L..
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Két pár bokszkesztyűvel kezdődött, válogatottságnál járnak
A Bodnár-fivérek már sikert sikerre halmoznak, pedig csak öt éve versenyeznek
dősportok többsége sem. A fizikai állóképesség és az ügyesség mellett a
fifikás, gyors gondolkodás is a siker
kulcsa.
A kyokushinkai hosszú távon kitartásra, önfegyelemre az emberek (ellenfél) tiszteletére nevel, emellett sportbarátságok is születnek a versenyek alatt.
Mindezek miatt szüleik egyetlen befektetett percet és forintot sem sajnálnak,
amit gyermekeik sportolására fordítanak.
Sokan gratuláltak nekik azután is,
hogy lapunk áprilisi címlapján közhírré
tettük remeklésüket.

Bodnár Józsefet és öccsét Bodnár
Norbertet az eredményeik „ajánlották” a Helyi Hólabda rovatba. Beszélgetésünk során kiderült, sokkal
többről szól e sportág, mint az eredményekről.
A két fiú között mindössze két év
van Jocó „javára”. Ezért nem meglepő,
hogy már kiskorukban szerettek bunyózni. Édesapjuk is látta bennük a
küzdőszellemet, s nyolc éve karácsonyra bokszkesztyűt hozott nekik a
Jézuska. Hogy az ajándék ne csak
díszként lógjon a falon, apjuk barátjához kezdtek járni thai boksz edzésekre,
ám ez a lehetőség fél év után megszűnt.

A kyokushinkai karatéról

Nem adta fel
A nyári szünet így jó részt egymás
közti „harccal” telt, ám a kisebbik fiú
meglátott egy plakátot, miszerint kyokushin karate oktatás indul Nádudvaron. 2007 szeptemberétől így heti egy
edzéssel beálltak kyokushinkáknak.
Egy év után már Kabára jártak tréningezni hetente háromszor. Pár hónap
alatt elsajátították az alapokat. Jocó már
az első versenyeken is jól szerepelt, míg
Norbinak nem jöttek az eredmények.
Fél évet követően edzője már nem is
akarta versenyekre vinni, mondván
úgysem ér el semmit. Ekkor kapcsolt rá
igazán a tízéves kisfiú: „nehogy már ezt
is abba kelljen hagynom fél év után” –
gondolta; akaraterejének köszönhetően
hamar fordult a kocka, s egyre jobban
kezdett szerepelni. Három sikeres verseny után a gyermek mini Európa-bajnokságon ötből öt győzelemmel nyerte
meg a viadalt, 2010 utolsó versenyén.
A következő esztendőben rendre dobogón végzett, de a legfényesebb érem,
az arany ekkor még nem jött össze.
2012-ben kezdődött a komolyabb sikerszéria: a diákolimpiai selejtezőben
küzdésben (kumitéban) első, kátában
(formagyakorlatban) harmadik, ugyanezen sorozat országos döntőjében
mindkét versenyszámban második lett.
Utána nemzetközi viadalon kátában
nyert, küzdésben ezüstérmet szerzett.
2012-ben az év legeredményesebb gyerek versenyzője lett a kabai klubban.
Beindult a „szekér”
2013-ban átigazoltak Hajdúszoboszlóra. Norbinak innentől jöttek a legjobb
eredmények. Utánpótlás bajnokságon
2. lett küzdésben, 1. kátában. Diákolimpiai selejtezőben kátában második,
küzdésben első helyen végzett. 2013
októbere óta veretlen küzdésben, kátában pedig idén február óta nem talált legyőzőre. Előbbiben ez 25, utóbbiban 15
győztes találkozót jelent megszakítás
nélkül. Nem is csoda, hogy most országos szinten ranglistavezető mindkét
versenyszámban.
Norbi a küzdést jobban szereti, mert
ott húsvér ellenfél van, minden csata
más és más, míg formagyakorlatban el-

A Bodnár-fivérek (balra Norbert, jobbra József)„megharcolt”
trófeáik, érmeik társaságában
képzelt ellenféllel szemben küzdeni,
nem annyira változatos.
Szeret a megszerzett trófeáival foglalkozni: mind a 22 kupájáról tudja, hol,
mikor, milyen körülmények között
nyerte. Olyan mindegyik, mint egy képzeletbeli indítógomb: ránéz s elindul a
„mozi”.
Tudja, mit akar
Már most, 13 évesen is határozott elképzelése van az életéről (ami nem
meglepő, hiszen beszélgetésünk alatt is
rendre ő vitte a szót, pedig bátyja is
ügyesen nyilatkozott eddigi karrierjükről). A középiskolát tiszti előképzőben
szeretné kijárni, majd irány a rendőrtiszti főiskola, amit még megfejelne egy
jogász doktori címmel is. Tudja, hogy
ezen helyek mindegyikére nehéz bejutni, de ezért tesz is, hiszen színötös tanuló. Tavaly és idén is megkapta a megyei jó tanuló, jó sportoló címet, illetve
ez évben a „Magyarország jó tanulója,
jó sportolója” címmel is gazdagodott,
ahogy erről múlt hónapban hírt is adtunk. Megismerve őt, egyáltalán nem
tűnik lehetetlennek. hogy mindezt végbe is viszi.
Már válogatott
2010-ben kezdtek versenyezni, a nagyobbik testvérnek, Jocónak egyből jöttek a sikerek: dobogón debütált. Harmadik lett, de még nem nagyon értette
a csíziót. A dobogóra mindig feljutott,
de ahhoz, hogy a legtetejére jusson két
évet kellett várnia. Bár voltak nemzetközi versenyeken elért első helyei, de
legnagyobb sikerének a magyar válogatott tagjaként a tavaly romániai Eb-n
elért 5. helyét tartja. Januárban vette át
a „Hajdú-Bihar Megye Diákolimpiai
bajnoka” címmel járó oklevelet, kupát
és ajándékot.
Nagyon sajnálta, hogy fiatal kora miatt a májusi bakui Európa-bajnokságon
nem indulhatott még korkedvezménynyel sem. Főleg azért fájó a kényszerű

távolmaradás, mert az Azerbajdzsánban
induló magyarokat itthon mind legyőzte. Ezért is vág neki minden eddiginél nagyobb becsvággyal a szeptemberben Cegléden rendezendő válogató
versenynek, amely fontos felmérő lesz
a jövő évi litvániai Eb előtt. Aki itt jól
teljesít, közelebb kerülhet a kontinensviadalon való részvételhez. Ekkor már
Norbi is elég idős lesz ahhoz (betölti
14. életévét), hogy ő is kiharcolhassa
magának a válogatott tagságot.
Vébére vágyik
Jocó szeretne már világbajnokságon
is szerepelni, de azt csak négyévenként
rendezik, s legalább húszévesnek kell
lenni az ott induló kyokushinkáknak.
A hajdúszoboszlói Hőgyes Endre
Gimnáziumban első évesként jó eredménnyel végző Jocónak is a küzdés a
kedvesebb száma a testi kontaktus végett, de hát az ilyen mozgékony fiatalembereknél ez teljesen érthető is.
Nyáron is formában
Nyáron maguknak edzenek, egymással küzdenek, sosem akarnak a másiknak sérülést okozni, de kisebb balesetek előfordulnak, akárcsak edzésen,
vagy versenyhelyzetben, de – mint
mondják – ezzel csak keményednek.
Küzdés közben egyébként nem éreznek
fájdalmat, csak a mérkőzés végét jelző
gong szó után jönnek elő a „bibik”.
Édesanyjuk, aki férjével minden versenyre elkíséri őket, féltő gondoskodással szurkol a küzdőtér mellől.
A „kicsi” korábban sokat hőbörgött
egy-egy tévesnek vélt bírói döntés
után, azonban mára higgadtabb lett, s ő
is elfogadja az ítéleteket. Ezért szeretnének a későbbiekben bírók is lenni,
méghozzá jó döntéseket hozó ítészek,
erre azonban legalább 18 éves korukig
várniuk kell, mivel az az alsó korhatár.
Egyes közhiedelmekkel ellentétben a
kyokushin karate nem az agyatlan
csihi-puhiról szól, mint ahogy a küz-

Az egyik legkeményebb küzdősport, hiszen a karate kyokoshinkák kesztyű nélkül küzdenek, szemben például a kick-bokszosokkal.
Ugyanakkor nem a másik megsemmisítésére irányul, hiszen 14 év alatt
például kötelező a protektor használata, ami védi a törzset és a gerincet
egyaránt.
14 éves kor alatt pontozásos versenyek vannak legfeljebb kétperces
menettel, ha nincs döntés a 120 másodperc alatt, akkor plusz egy a ráadás. Ha továbbra is döntetlenre állnak a felek, bírói döntés következik.
Itt a küzdelmek hat pontig, vagy
azonnali k.o.-ig tartanak, s csak a
protektor a támadható felület. Norbi
azonban legutolsó versenyén megmutatta: még így is padlóra lehet
küldeni az ellenfelet idő előtt: k.oval győzött. Különleges rúgástechnikájával olyan erővel vitte be az érvényes találatot, hogy a másik a
földre rogyott és két másodpercnél
tovább ott is maradt.
A 16 éves Jocó már testpajzs nélkül küzd, s szinte az egész testfelület támadható, három kivételével: az
ágyék, a gerinc, és a fej szemből tiltott terület. A teljes erőből bevitt rúgások ezeken a helyeken akár maradandó egészségkárosodással is járhatnának. Náluk két percet küzdenek két pontig, vagy kiütésig, ha
nincs döntés, két perc hosszabbítás,
utána még egy, majd mérlegelés: ekkor, ha egyikük legalább 10 kilóval
könnyebb, ő nyer. Ha nincs meg a
differencia újabb egyperces ráadás
vár rájuk.
Rúgás, ütés, állásfajták tömkelege fedezhető fel a sportágban –
ezeket korosztálytól függően lehet
használni a versenyeken.
A kyokushin karate jelenleg nem
olimpiai sportág, de a Nemzetközi
Olimpiai bizottság már korábban
fontolóra vette, hogy beemelje a világ legnagyobb eseményének sportágai közé. Ha szerencséjük lesz,
akár olimpiai résztvevők is lehetnek
a Bodnár-fivérek.
Szöveg és fotó: Marján László
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Sorsoltak fociban
A 2014/2015-ös idényben is a HajdúBihar megyei másodosztályú labdarúgó
bajnokság Északi csoportjában játszik
a Nádudvari Sportegyesület felnőtt, s
persze az utánpótlás csapata. Az
augusztus elsején megtartott sorsolás
eredményeként hazai pályán kezdenek
fiaink. Az első öt forduló sorsolását
alább közöljük. A 3. körben csapatunk
erőnyerő a páratlan számú nevező
miatt.

A csocsó verseny is vidáman zajlott

A gyermekúszás után, büszke szülőkkel

– A felkészülést július 10-én kezdtük.
Heti négy alkalommal találkoztunk, ebből
a későbbiekben három edzés és egy edzőmeccs, majd két edzés és egy edzőmeccs,
utolsó héten pedig egy-egy edzőmeccs és
edzés volt a program. Ennek a hétnek a
végén elindul a november 23-ig tartó menetelés, mégpedig egy idegenbeli kupamérkőzéssel, amit az első forduló előtt
még lebonyolítanak. Biharnagybajomba
megyünk, természetesen a továbbjutás a
cél. A bajnokságot nagyjából a tavaszi kerettel kezdtük. Két-három játékosra nem
tartunk igényt, hiszen nemcsak edzésre,
de még mérkőzésekre sem igazán tudtak
rendszeresen eljárni. Viszont van egy új
igazolásunk a Hajdúszoboszló II. csapatából igazolt Czidor Gábor személyében
(képünkön), aki immáron Nádudvaron lakik. Továbbá az ifjúsági csapatból is szeretnék felhozni egy-két érettebb játékost,
de ott eléggé létszámhiányban szenvedünk, hisz onnan is megváltunk egy pár
lógós játékostól. Jelenleg a felnőtt és az ifi
is együtt edz, remélhetőleg hamarosan

A nők megalakulásuk óta a legjobb
idényüket zárták tavasszal, azzal, hogy
a negyedik helyen végeztek a tabellán.
A férfiak ezüstérmesként kiharcolták a jogot az NB II-ben való indulásra, de mivel
utánpótlás együttest nem tudtak volna indítani, így nem vállalhatták felelősséggel
a magasabb osztályt.

1. forduló, augusztus 16., 17.00: Nádudvar–Görbeháza. U 21: 15:00.
2. forduló, augusztus 23., 17.00: Debreceni SC–Nádudvar. U 21: 15.00.
4. forduló, szeptember 6., 15.30: Hajdúhadház–Nádudvar. U 21: 13.30.
5. forduló, szeptember 13., 15.30:
Nádudvar–Ebesi S.B.K.E. U 21: 13.30.

Mindkét csapatban lesznek változások,
melyek főként a nőket érinti.
A sportkör célja a sportélet fenntartása
városunkban, melyhez szükség lenne a
fiatalok bevonására az aktív sportéletbe.
Az edzésekre szeretettel várják a sportolni
vágyókat.
– Az U 12-es fiú csapattal is megkezdtük az edzéseket, hogy becsülettel felkészülhessünk a szeptemberben rajtoló Erima
kézilabda bajnokság küzdelmeire – tudatta
lapunkkal Rásó Tibor sportköri elnök.

Még egyszer a VII. Labdagáláról
Az immár 7. alkalommal megrendezett Labdagála ismét okot és lehetőséget biztosított Nádudvar sportszerető
lakóinak, hogy közösen ünnepeljenek
egy kicsit.

Villanyfénynél pattogtak a pingponglabdák

Az első meccsek

Megyében indulnak kéziseink
A Nádudvari Akarat Sportkör
mindkét gárdája a megyei kézilabda
bajnokságban indul szeptembertől.

Bódi Ádám kapuját is megzörgették párszor

pont kerül az utánpótlást felkaroló edző személyére, mint
ahogy az egyesület
vezetésében is beavatkozás szükséges, még ha csak
időlegesen is – tudhattuk meg Gere
Csaba vezetőedzőtől.
Az utánpótlás gárdánál az edző betegsége miatt az alapozás nehézkesebben indult, átmenetileg őket is Gere Csaba készíti fel az idényre.
– Sajnos idén már biztosan nem ülök a
kispadon, leghamarabb januárban térhetek vissza. A napokban fogok egyeztetni
egyesületünk legnagyobb támogatójának,
az önkormányzatnak képviselőjével, Beke
Imre polgármesterrel, hogy miképpen
tudjuk áthidalni az őszi szezont az én aktív közreműködésem nélkül – tájékoztatatta lapunkat az U21-es csapatot eddig
edző és a klubelnöki posztot is betöltő
Szkupi Tibor.

- A rendezvény évről-évre sokakat
megmozgatott, hogy a pályán játékkal,
vagy a pálya széléről szurkolóként hódoljon kedvenc sportjának. Ez évben sem történt másként. Remélem, hogy nem csak
szervezői szemmel nézve tarthatjuk sikeresnek a 2008-ban útjára indult a kezdeményezést – bizakodott dr. Koroknai-Bokor Erzsébet.
- Nem is számítottam rá, hogy szerény
ötletem hagyománnyá válik. Ehhez persze

az évek során sok segítőre volt szükség.
Segítség a lelkes önkéntes szervezőmunkában és segítség a rendezvény anyagi
hátterének biztosításában. A rendezvény
költségeinek egy részét szinte minden alkalommal pályázati forrásból teremtettük
elő. Idén a Nádudvar Város Művelődéséért és Sportjáért Alapítvány pályázatán
nyertünk 105 000 forintot, melyet a VII.
Labdagála rendezési költségei felének
finanszírozására költöttünk el. Ezúton is
köszönjük az alapítványnak a támogatást.
Továbbá köszönet mindenkinek, aki a hét
év során valamilyen formában segített
bennünket – nyilatkozta a Labdagála szervezőinek nevében dr. Koroknai-Bokor Erzsébet.

Utólag is fényes a siker
Aerobikosaink közelmúltbeli sikereit
júliusi számunkban sorra vettük, ám
két fényes eredmény akkor véletlenül
kimaradt. Most pótoljuk.

Vízben és vízparton is hódított a fitnesz

Az Aerobik Magyar Bajnokságot,
amely egyben a Magyar Kupa II. fordulója is volt, május utolsó hétvégéjén rendezték Nyíradonyban. Itt az Edit Fitness
SE UP 3 korcsoportban induló egysége

step kategóriában a dobogó tetejére, míg
challange kategóriában a dobogó harmadik fokára állhatott. A csapat tagjai: Boldizsár Adrián, Kiss Bianka, Kovács
Kinga, Mónus Ditta, Székely Boglárka és
Vizsnyai Zsuzsa. Míg step UP I-es csoportunk a gyakorlatával a bronzérmet
vívta ki. Az egység tagjai: Barát Bernadett, Boldizsár Niké, Burkovits Dóra és
Kiss Viktória.

8

Nádudvari Hírek

KEDVENC
KÖNYVEM
Olvasás, mely a mesével, meséléssel
kezdődik. Egy meghitt bensőséges kapcsolatteremtés két ember között és a
szeretetátadás egyik fajtája is.
- Mai napig szeretem a meséket. Még
mindig elvarázsol, mert minden lehetséges benne, csodákkal, varázslatokkal átitatott világa van és csak a fantázia szab
határokat. A mese igazán valóságra nevel,
emberi értékeket ad át és segít az emberré
válásunkban – óvónőként, személyesen
megélt tapasztalatait – osztja meg velünk
a meséről, s olvasásról alkotott gondolatait Varga Éva.
A mesék fontos szerepet töltenek be a
gyermekek életében. Olyan értéket adnak,
amelynek alapját gyerekkorban, ha megkapunk, kialakít bennünk egyfajta értékítéletet és ez majd segít később a rangsorolásban, mert megtanítja ki a tisztességes,
ki a becsületes, ki a hazug, a bátor, ki a
gyáva, a hős, ki a jó és a rossz. Megtanít
olyan fogalmakat, hogy tisztelet és szeretet. Viselkedési mintát ad, a gyermekek erkölcsi ítéletalkotását formálja és illemre
nevel.
A meséknek ok-okozati összefüggése
van, mi és miért következik be, ezért
nagymértékben fejleszti a logikus gondolkodást is.
A képzeletnek nem szab határokat és
szabadon szárnyalhat.
Nagyon fontos mesélni a gyermekeknek, hogy értsék a mesét, a hallott szöveget, ne csak vizuális képet kapjanak, mely
korlátozza fantáziájukat. Ha értik a szöveget, akkor érzik a szó ízét, érzik a benne
rejlő érzéseket és akkor ráéreznek a szavakban megbújó humorra vagy iróniára is.
Ha megszeretik a mesét, megértik és
élvezik, így szerettetjük meg velük a
könyveket, és alakul ki később az igényük
is az olvasásra.
Bár, szereti is a meséket, most mégis
egy „felnőtt” könyvet ajánl figyelmünkbe
Varga Éva.
Azoknak ajánlja, akik szeretik az
őszinteséget, az egyszerű, de csodálatos
gondolatokat. Az író meseszerűen, egyszerű és mégis csodálatos szavakkal ír a
természet és az ember varázslatos kapcsolatáról, remek, sajátos humorral fűszerezve.
Wass Albert: Tizenhárom almafa!
1953-ban íródott,
klasszikus történelmi
regény, melynek története a II. világháborúban játszódik,
Tánczos
Csuda
Mózsiról és családjáról szól, akik a Székelyföldi Kommandó
hegyen laknak.
Mózsi egy egyszerű székely paraszt, akit megáldott az
úristen furfanggal, ügyességgel és ezt a
képességét különböző élethelyzetekben
nagyon ügyesen a saját maga és embertársai javára fordítja. Valóban elmondható
róla, hogy józan, székely paraszti ésszel
bír!
N. E.

„Ballag már a vén diák"

VERSSAROK

Sándor, Virágh Sándomé és Szathmáriné
Asztalos Julianna fogadták el meghívásunkat.
Az 1963-64-es tanévben a két iskolában öt osztály végzett, 184 tanuló. osztályfőnökök voltak: Fényes Zoltánné, Dé50 év! Egy fél évszázad! Ennyi idő kán Jenő, Juhász János, Virágh Sándorné,
alatt megéltük az emberi élet legfontosabb Tóth György. Sajnos többségük már nem
történéseit: tanultunk, pályát választot- él. Szomorú, de már 32 társunk is megtunk, családot alapítottunk (mára már halt. A 184 diákból 102-t sikerült felkugyermekeink is kirepültek, unokák, sőt tatni, ebből 65-en elfogadták a meghívást.
dédunokák születtek), több évtizeden át A ballagási ünnepségen Boros Lajosné
dolgoztunk, majd nyugdíjba vonultunk. igazgató asszony köszöntőjében örömmel
állapította meg, hogy
Kívánjuk, hogy a most
most jöttünk el legballagó nyolcadikosok
többen és egyre népis sikeresen járják vészerűbb a városban
gig ezt a szép, de nem
ez a ballagás. Megkönnyű utat. 50 évvel
hatottan vettünk részt
ezelőtt mi is ugyanaz ünnepségen, mert
ilyen gondtalan, viéreztük a meleg fodám, terveket, álmokat
gadtatást, a mindenre
szövő lányok és fiúk
kiterjedő figyelmesvoltunk, mint a mostaséget. A ballagók neniak.
vében Vida Sándor
Az 1963-64-es tanköszönte meg a megévben voltunk nyolcahívást és elmondta,
dikosok. Ekkor nyihogy jó volt nádudtotta meg kapuit az
vari diáknak lenni.
emeletes iskola, vagy,
Hasznos tanácsokat
ahogy a köznyelvben
adott a most ballagó
neveztük „új iskola",
A jubileumi ballagáson
fiataloknak is a jöhivatalos nevén II. sz.
(Fotó: Apagyiné Kocsis Éva)
vőre nézve. Az ünÁltalános Iskola. Pálfi
nepség után egy fiLajos igazgató úr irányította. Akik a Fő utca azon oldalán lak- nom ebédre invitáltak bennünket, ahol a
tak, vagy napközisek voltak oda jártak is- város polgármestere és jegyzője is megkolába, a Fő utca másik oldalán lakók a tisztelt minket jelenlétükkel egy rövid
Petőfi úti iskolában tanulhattak. Ez volt az időre. Itt néma főhajtással emlékeztünk
I. sz. Általános Iskola, Pichler Géza igaz- meg 32 elhunyt társunkról és tanárainkról.
gató úr irányította. Emlékszem, mi Petőfi Dr. B. Kiss Miklós társunk emlékezett a
útiak mennyire irigykedtünk az „új isko- régi diákévekre, tanárainkhoz fűződő éllásokra" a szép, modern, emeletes, köz- ményekre, a fiatalsággal együtt járó boponti fűtéses, tornatermes iskolájuk miatt, hémságainkra. Az ebéd után kötetlen, felahol még váltócipőt is kellett viselni. A mi szabadult beszélgetés folyt.
Izgatottan figyeltük társainkat, keresiskolánkban pedig még olajos padló volt
és télen Hodosi bácsi szénnel tüzelt a vas- tük az emlékeinkben élő tekinteteket, mosolyokat, mozdulatokat. Öt évtized után
kályhába, hogy meleg legyen.
Ez a tanév még arról is nevezetes volt, bizony előfordult, hogy nem ismertük
hogy ekkor jöttek létre az első koedukált meg egymást. Nagy volt az öröm, miután
osztályok, azaz lányok és fiúk egy osz- felfedtük kilétünket. Felejthetetlen órákat
tályba kerültek. Megszűntek a fiú- és töltöttünk együtt, címeket, telefonszámokat cseréltünk, fényképeket készítettünk.
lányiskolák.
Kedves jövendő 50 éve ballagók! SzeA Kövy Sándor Általános Iskola vezetősége és szülői munkaközössége már retném tanácsolni nektek, hogy fogadjáötödik éve hívja ballagásra az 50 éve vég- tok el az iskola meghívását, ne sajnáljátok
zett I. és II. számú Általános Iskolák ta- az időt a társak felkutatására, mert ilyen
nulóit. Köszönjük nekik, hogy ilyen fe- élmény csak egyszer adatik az életben.
lejthetetlen, szívet-lelket melengető él- Mindenekelőtt tartsátok szem előtt Babits
ményben lehetett részünk. Ugyanúgy bal- Mihály gondolatait: „amint fogy a jölagtunk, mint a nyolcadikosok; virággal, vendő, egyre-egyre drágább lesz a múlt."
ballagó tarisznyával, volt tanáraink vezeJuhász Sándorné Petrovics Mária
tésével. Dr. Kóti Ferencné, Korcsmáros
50 éve ballagó diák

VARGA JULIANNA
3. a osztály
Kövy Sándor Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola
Nádudvar

Június 14-én, szombaton, a nádudvari Kövy Sándor Általános Iskolában
a ballagásra hívó csengő nem csak a
nyolcadikos tanulóknak szólt, hanem az
50 évvel ezelőtt ballagó diákoknak is.

MŰVELŐDÉSI HÁZ
Augusztus 17-én, vasárnap 9.00-19.00
óráig II. Vízifoci, Teke, Ping-pong
Kupa. Jelentkezés vízifocira: 5+1 fős
csapatoknak 1500 Ft/csapat áron a
művelődési központban. Ping-Pong
Bajnokság: nevezési díj: 100 Ft/fő.
Teke Bajnokság: jelentkezés: 4 fő/
csapat. Nevezési díj: 400 Ft/csapat.
Jelentkezés augusztus 14-én, 12.00
óráig!

Mezőgazdasági
alkatrész ismerettel

RAKTÁROST
keresünk
nádudvari munkahelyre.
Tel:30-9580-915

2014. augusztus

Vízifoci
(Fotó: M. L.)

A nap programjai:
10.00-11.00 óráig ingyenes lakossági gimnasztika Örvendiné Edittel.
11.00-11.30 óráig torna korhatár
nélkül.
13.45 órától a 45. Debreceni Virágkarneválon fellépő Ady Endre
Művelődési Központ és Városi
Könyvtár mazsorett csoportja.
14.00 órától BMX ügyességi verseny. (BMX-re a nevezés a helyszínen, ingyenesen.)
Augusztus 22-én, pénteken Lanparty.
Részletek külön plakátokon.
Szeptemberi beharangozó…
Szeptember 5-én, pénteken 9.00 órától
Baba-Mama Nap.
Szeptember 20-án, szombaton Nádudvar Napja.

A HAZÁD
A hazád olyan, mint az édesanyád.
Akármilyen gyermeke vagy: mindig hazavár.
Lehetsz akármilyen bölcs, együgyű vagy balga,
Anyádnak s hazádnak te vagy az aranya.
Ezért hát úgy szeresd szép hazád s anyád,
Mint a mennybéli az Isten egyetlen fiát.
Őrizd, szeresd, féltsd, mert mindent kaphatsz
kétszer,
De hazát és anyát csak egyetlen egyszer!
Itt születtél, ez a föld téged mindig visszavár,
Itt értik nyelved szavát, érzik bajod zaját.
Segítő kezek itt mindig feléd nyúlnak, utolérnek,
Hegyek, völgyek, vizek, rétek veled búsulnak
vagy örülnek.

MOZI
15. péntek, 17 és 19 óra
PELLE, A KIS RENDŐRAUTÓ
AKCIÓBAN
Korhatár nélkül megtekinthető!
22. péntek, 17 és 19 óra
GLADIÁTOROK GYÖNGYE
Szinkronizált olasz animációs vígjáték.
29. péntek, 19 óra
ISTENEK KALAPÁCSA
Angol akciófilm
Szereplők: Charlie Bewley,
Clive Standen, James Cosmo.
NYÁRI AKCIÓ:
Minden film 200 Ft-os áron
tekinthető meg!!

BATYUS BÁL
2014. augusztus 19-én,
kedden, 21.30 órától.
Zenél a nádudvari NILZEN!
Tombola: értékes ajándékokért!
Tánc hajnalig! Belépő: 1200 Ft
Helyszín: Ady Endre Művelődési
Központ, Nádudvar, Ady tér 10.
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