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Méltón a honi hősökhöz
Megújult a Kossuth téri első
világháborús emlékmű. A hősök
neve nem merült a feledés homályába.
2014-ben volt centenáriuma az
első nagy világégés kezdetének, ennek apropóján a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz pályázott Nádudvar Város Önkormányzata a hősi emlékmű renoválására.
Az elnyert 700 ezer forintos támogatáshoz az önkormányzat még
ugyanennyit tett hozzá, hogy méltó
mementó maradhasson az utókornak.
Az 1927-ben avatott emlékmű
Horváth Géza alkotása. A kétala-

kos, kétszeres életnagyságú, süttői
kemény mészkőből készült szobor
egy Hortobágy környéki pásztoröltözetben lévő apát jelenít meg,
aki haldokló fiát fogja fel, tartja
karjával.
A szoborkompozíció szélsőséges
időjárásnak kitéve, közel egy évszázada hirdeti a gyászt. A nagyon
megkopott műkő talapzaton az elesett hősök nevei olvashatatlanok voltak már.
Újravésését, festését (a méretek
miatt) ebben az anyagban már nem
lehetett szépen megcsinálni. Kivéve
a főfeliratot. Győrfi Lajos szobrászművész a talapzatot átcsiszolta, a
hősök nevét három oldalon, új mészkőtáblákba újravéste.

A megújult emlékmű megújult környezetben (Fotó: Marján László)

Ára: 99 Ft

Lengyel Lászlóné MOL-díjat kapott
Kiemelkedő szakmai munkáját jutalmazták
Kilenc pedagógus, köztük a nádudvari matematika-kémiatanár vehette át kiemelkedő tehetséggondozó
munkájáért a MOL Tehetséggondozásért Díjat.
Az elismeréseket a MOL vezetői, az
Új Európa Alapítvány kurátorai, Ónodi
Eszter színművésznő az alapítvány jószolgálati nagykövete, valamint Szilágyi Áron olimpiai bajnok kardvívó adták át március 18-án, Budapesten a
példamutató munkát végző tanároknak.
A MOL Új Európa Alapítvány 2006
óta támogatja a fiatal tehetségeket, és
a velük foglalkozó pedagógusokat.
A 2014-ben beérkezett közel 400 jelölt
közül a kuratórium választotta ki azt
a három művésztanárt, három természettudományos szaktanárt és három utánpótlás edzőt, akik átvehették
a díjat.
A természettudományos szaktanárok
egyike Lengyel Lászlóné 1975-ben a
nádudvari Kövy Sándor Általános Iskola elődjében kezdte meg több évtizedes tanári pályafutását matematika-kémia szakos tanárként. Lelkiismeretességének, kimagasló munkabírásának és
töretlen lelkesedésének köszönhetően
feladatait mindig maradéktalanul ellátta. Kezdettől fogva szívügye volt a
tehetséggondozás, az új módszerek elsajátítása érdekében különböző továbbképzéseken vett részt. Tanítványai a
megyei, az országos matematika és kémia versenyek helyezettjei voltak. Kiváló tanári munkáját több kitüntetéssel
ismerték el. A tanárjelöltek kötelező
külső tanítási gyakorlatukon szívesen
választották vezetőtanáruknak. 2013
szeptemberétől nyugdíjas, de továbbra

is figyelemmel kíséri volt tanítványait,
a Curie Tehetséggondozó Alapítványban mai napig aktív. Ezen túlmenően
pályázati szakértőként, versenyfeladatok lektoraként is tevékenykedik. Sőt a
helyi általános iskolába is visszatért korábbi osztályához: akiket 5-6. évfolyamon tanított, most végzősként pallérozódnak tanárnőjük keze alatt.
– Felfedezni egy gyermekben a tehetséget, majd elindítani őt az úton,
amely során tehetsége kibontakozhat,
felelősségteljes feladat. A ma elismert
pedagógusok nemcsak meglátják a fiatalokban rejlő kivételes képességet, de
inspirálják és kitartásra is ösztönzik
őket. Minden szülő azt szeretné, ha
ilyen kiváló pedagógusok oktatnák
gyermeküket – méltatta az ünnepelteket
Ferencz I. Szabolcs, a MOL Társasági
Kapcsolatok ügyvezető igazgatója, az
Új Európa Alapítvány kurátora.
– Meglepetés volt ez az elismerés.
Nem tudtam, hogy jelöltek. Mikor telefonon értesítettek, nem is akartam elhinni, amíg elektronikus levélben meg
nem kaptam a hivatalos értesítést –
mondta a nádudvari ünnepelt, tanítványai Margó nénije. Mint mondja: semmi sem változott, de egy kellemes élménnyel mindenképpen gazdagabb,
hiszen 400 jelölt közül elnyerni ezt a kitüntetést nem mindennapi alkalom.
Tanítványai csupán az elmúlt két
évet tekintve 13 országos matematika
versenyen értek el értékes helyezéseket.
Az elismerései között, előkelő helyet
foglal el ez a mostani díj, de büszke
minden korábbira is: Kövy-díj, Miniszteri Elismerés és a Curie alapítvány
„Tehetséges Gyermekekért” díja szerepel még az elismerések glédájában.

Pásztornap: porondon Sárrétudvari
Az ez évi Pásztornapunkon vendégünk lesz Sárrétudvari települése.
A település bemutatkozik az április
17-én rendezendő kiállításon és a tóparti rendezvényen is. A kiállítás
megnyitóján szakemberekkel beszélgetünk arról, hogy milyen változáson ment keresztül a tej feldolgozása, a tehenek tartása és mitől méltán híresek a nádudvari tejtermékek.
Valamint ugyancsak e helyen megemlékezünk a múlt évi Pásztornap
óta elhunyt pásztorainkról, Molnár
Jánosról és Kovács Lajosról.
18-án, szombaton eddig még nem
látott élményben lesz részünk, hiszen közel ötszáz birkát terelünk a
Szőnyi tanyáról a helyszínre reggel
8.30 órai indulással, ahol a nap folyamán egy nyíróbrigád fogja meg-

nyírni őket, majd a gyapjút szekérre
rakjuk, és este ismét lehet segíteni a
visszaterelésben bárkinek, aki ehhez
kedvet érez. Várjuk a civil szervezeteket, baráti társaságokat a szokásokhoz híven főzésre-sütésre, idén
főleg túróval, tejföllel készült ételeket szeretnénk kóstolni és kóstoltatni
a résztvevőkkel.
Bízunk benne, hogy az égiek kegyeibe fogadnak minket és gyönyörű időben tölthetünk el együtt ismét
egy felejthetetlen napot. Szeretettel
várjuk a város minden lakóját.
A Nádudvar Turizmusáért
Egyesület tagjai
(A XI. Pásztornap részletes programja lapunk hátsó borítóján olvasható. – a szerk.)

Lengyel Lászlóné átveszi a díjat Ferencz I. Szabolcstól
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TESTÜLETI ÜLÉS

600 milliós hulladékfejlesztésre pályáznak
Március 20-án tartotta rendkívüli ülését a testület.
Első napirendi pontként az ún. településrendezési eszközök módosításáról hoztak döntést. Az időközben bekövetkezett
jogszabályi változásoknak megfelelően a
helyi építési szabályzat és a szabályozási
terv került módosítás révén összhangba a
magasabb szintű jogszabályokkal.
A Napfény Óvoda és Bölcsőde Alapító
Okiratában egy elírás került pontosításra.
A pontosítás után az alapító okirat úgy
rendelkezik, hogy 370 főt vehet fel az intézmény.
A Hortobágyi Leader Akciócsoport kérelmét a működési költségek megelőlegezésére a képviselő-testület ezen ülésén
nem támogatta.
A testület arról is döntött, hogy a Fő u.
52. sz. alatti ingatlant megvásárolja.
Március 26-án tartotta a képviselő-testület soron következő rendes ülését.
Első napirendi pontként a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói
Járási Hivatala Járási Munkaügyi Kirendeltségnek vezetője Bökönyi-Fórián Éva
Anett tartott tájékoztatót a tavalyi évi munkaerő-piaci helyzet nádudvari alakulásáról. Ahogy az ország gazdasági teljesítőképessége javul s csökkennek a válság
hatásai, úgy egyre több ember foglalkoztatására nyílik lehetőség. A közmunka
program szervezését a minisztérium saját hatáskörben tartja változatlanul, a kirendeltség a már elosztott keretszámokkal
tud gazdálkodni. A gazdasági élet szereplőit arra kérte a kirendeltség-vezető aszszony, hogy jelezzék számára, milyen területeken kellene igényeik szerint képezni
a munkaerőt annak érdekében, hogy tartós
munkáltatásra legyen esélyük a közmunka
programban résztvevő személyeknek. A
képviselő-testület a tájékoztatót elfogadta.
Második napirendi pontként az Orvosi
Ügyelet Nonprofit Kft. tájékoztatóját vitatta meg a testület. Az ügyeletet ellátó
gazdasági társaság, ahogy év elején is jelezte, a többletráfordítás eredményeként,
amelyet év elején szavazott meg a testület, tudja azt garantálni, hogy lesz helyben
mindig orvos az ügyeleti időszakban.
A képviselői felvetésekre azt a tájékoztatást adta dr. Jancsó Zoltán a kft. stratégiai
igazgatója, hogy a kért adatokat beszerzik
az Országos Mentőszolgálattól például
arra vonatkozóan, hogy akik a diszpécserszolgálatot hívták, azok közül hány esetben kaptak tanácsadást, vagy ment ki a
bejelentésre a mentő. A többletforrás felhasználását tételesen ki fogják mutatni a

képviselő-testület számára. Amennyiben
a betegek kérdésre közlik, a jövőben azt is
gyűjteni fogják, hogy melyik háziorvos
betegei, hány alkalommal keresik fel az
ügyeleti ellátást. A képviselők a tájékoztatót elfogadták.
Harmadik napirendi pontként a városvezetés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról szóló 21/2014.
(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról döntött. A módosítás értelmében a
korábbi százalékos arány helyett az azzal
megegyező számszaki megfogalmazást
építette be rendeleti szabályozásába.
Negyedik napirendi pontként a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról, valamint
a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 5/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelete módosítását fogadta el a testület. A módosítással az új,
úgynevezett intézményi térítési díjak kerültek meghatározásra, valamint a rendelet alkalmazását könnyítő szabályok kerültek megállapításra.
Ötödik napirendi pontként Nádudvar
Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét vitatták meg s fogadták el
képviselőink.
Hatodik napirendi pontként az Ady
Endre Művelődési Központ és Városi
Könyvtár közművelődési intézményegysége 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót és az idei munkatervet tárgyalták. A képviselők megállapították, hogy
tavaly sok olyan esemény került megrendezésre, megszervezésre, amelyek vonzották a közönséget. Örvendetes, hogy a
korábbi évek után idén már öt alkalommal
fog színházi előadást tartani a ház. Az intézményekkel harmonikus, jó kapcsolatban dolgozik a művelődési ház.
Különfélék között a ,,Nádudvar és
Kaba települések hulladékgazdálkodási
rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan hoztak meg döntéseket a képviselők.
A pályázat révén várhatóan közel 600 milliós fejlesztés valósulhat meg a szemétlerakó telepen és a gyűjtés, szállítás eszközparkjának fejlesztésére is lesz lehetőség. A testület a hiánypótlás során úgy
nyilatkozott, hogy az üzemeltetési koncepciót ismeri, az önerő biztosítását vállalja, a konzorciumi szerződést aláírja
Kaba Város Önkormányzatával, a pályázat során adott adatok, megtett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.
Dr. Sós Csaba

Társulási ülésekről jelentjük
A Nádudvari Mikrotérségi Szociális
és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó
Társulás Tanácsa április 1-jén tartotta soron következő ülését. A tanács Nádudvar
és Tetétlen települések vonatkozásában
5%-os élelmezési normaemelést fogadott el.
A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás Tanács március
25-én tartott ülésén a Signum Alfa Team
Kft.-vel kötött 1. számú kivitelezési szerződés esetén benyújtott 3. sz. követelés
elfogadásáról és a szerződés véghatáridejének módosításáról tárgyalt. A szerződés Hortobágy és Hortobágy-Szásztelek településeken biztosítja az ivóvízminőség-javítását. A kivitelező és az üzemeltető Tiszamenti Regionális Vízművek
Zrt. között az ún. törésponti klórozás tekintetében alakult ki eltérő álláspont. Az

üzemeltető nem szüntetné meg a vonatkozó kormányrendelet előírásaira tekintettel a víz kezelését, míg az üzemeltető
álláspontja szerint az ún. használati víz,
megfelel az előírásoknak s a próbaüzem
elkezdéséhez meg kellene szüntetni a törésponti klórozást. A benyújtott dokumentumok alapján a mérnökszervezet és
a közbeszerzési szakértő állásfoglalása
alapján a szerződés meghosszabbítása
indokolt, az akadály fennállásától, 2014.
december 1. napjától az akadályoztatás
megszűnéséig terjedő időtartammal (az
akadály jelenleg is fennáll). A tanács felhatalmazta Bakó István társulási elnököt
arra, hogy a szerződés hosszabbítását
írja alá. Ezzel a döntéssel a kivitelező
követelését elfogadta a megrendelő társulás.
Dr. Sós Csaba
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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 2015. április 30ig a Polgármesteri Hivatal portájára, 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 nö-

vénykiültetés 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 19-én, 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

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
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.
Nevezési kategóriák:
● Balkon:
erkélyen kialakított.
● Mini:
10–50 m2.
● Normál:
50 m2 felett.
● Zártkert 1.: zöldség.
● Zártkert 2.: gyümölcsös.
● Zártkert 3.: vegyes (zöldség és gyümölcs).
● Közösségi: csoportok, szervezetek által megművelt kertek.
Jelentkezési határidő: 2015. április 30.
csütörtök 16.00 óra.
Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap
kitöltése és leadása.
Jelentkezési lap kérhető és leadható:
A Nádudvari Polgármesteri Hivatal új
épületének portáján (Fő út 119.).
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, a
madárbarát kert kialakítása: található
benne madáretető, madáritató, és madárodú. (A kertet madárbaráttá lehet minősíteni – de nem kötelező – a www.mme.hu
oldalon található útmutatás alapján.)
8. Külön előnyt élvez, ha a kertben minél
több féle fűszer és gyógynövény található.
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
Örökség díjas 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-től augusztus 31-ig) történik előzetes időpont egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: Nádudvar Napján,
várhatóan szeptember 20-án, szombaton.
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!
Beke Imre
polgármester
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Óvodai beíratás
Értesítjük a szülőket, hogy a 2015/
2016-os nevelési évre az óvodai beíratás 2015. április 20-tól 24-ig tartó napokon lesz, naponta 8-17 óráig.
Óvodába az a gyermek iratható be,
aki a harmadik életévét 2016. március
1-ig betölti, és felvételét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi.
Az óvodai nevelési év 2015. szeptember 1-jén kezdődik, és 2016. augusztus 31-ig tart. Az újonnan jelentkező
gyermekek fogadása az óvodai nevelési
évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követően. Az
óvoda felveheti a körzetében lakó két és
féléves gyermekeket is, ha a hároméves
és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette, és van szabad férőhelye.
A jelentkezéskor be kell mutatni:
– a gyermek személyazonosítására
alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót (születési anya-

könyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),
– a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát), TAJ
kártya,
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
(személyi igazolványt és lakcímkártyát).
Az óvodai felvétel tárgyában hozott
döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló
szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be az óvoda vezetőjénél.
Mészárosné Sárközi Erika
Napfény Óvoda és Bölcsőde
vezetője

Iskolai beiratkozás
Értesítjük az érintett szülőket,
hogy az általános iskola első évfolyamára, a 2015/2016 tanévre történő
beiratkozás 2015. április 15-16-17-én
8.00 órától 17.00 óráig lesz. A leendő
elsősöket és szüleiket kérjük, hogy
hozzák magukkal:
– a gyermek személyazonosítására
alkalmas, a gyerek nevére kiállított
személyi azonosítót,
– születési anyakönyvi kivonatot,

– lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
– iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást,
– szakértői szakvéleményt – ha
van ilyen,
– a diákigazolványhoz szükséges,
okmányirodában kapott adatlapot,
– a gyermek TAJ kártyáját,
– szülői értekezleten kapott nyilatkozatokat!
Iskolavezetőség
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Érmesek lettünk. Köszönjük!
Tizennyolcadik évünket betöltve – felnőttkorba lépve – idén, nemzeti ünnepünkön újságunk kollektívája Pro Urbe éremben részesült. Olyasfajta elismerés ez,
mely azt tükrözi, hogy nyomon követik és
megbecsülik munkánkat, sokan olvassák
az újságot.
Felelős szerkesztőnk úgy vélekedett erről múlt havi jegyzetében, hogy bizony ez

továbbra is nagy felelősséggel jár számunkra. Egy kitüntetés mindig ösztönző,
bizalmat is jelent a következőkre. Köszönjük a sok-sok személyes gratulációt,
jókívánságot, Facebooklájkolást és megosztást. Töretlen, vagy még nagyobb lendülettel folytatjuk munkánkat, Önök pedig olvassák továbbra is a Nádudvari
Híreket!

A szerkesztőség tagjai a Pro Urbe emlékéremmel és oklevéllel (Fotó: Csató Tünde)

Helyreállítják a szennyvizes utakat
A nádudvari szennyvízprogram előrehaladásáról tartottak fórumot március 31én a művelődési házban.
Határidőre befejeződnek a szennyvízberuházás 3. ütemének munkálatai – állította a kivitelezők képviselője, a Nádép
Kft. ügyvezető igazgatója Pavluska Péter.
A csatornahálózatra rákötni csak előzetes
értesítés és szemle után lehetséges.
A rendszerbe már most is került szennyvíz a portákról illegálisan, szivattyúzások
révén, amely amellett, hogy szabálytalan

megnehezíti a munkavégzést is. Ezeket
erősítette meg Ludman Lajos a Nádudvari
Nonprofit Kft. ügyvezetője is, aki beszélt
még többek között az érintett utcák helyreállításáról is. Beke Imre polgármester is
hangsúlyozta, hogy az előírás szerinti sávos helyreállítás nem lenne elégséges az
útalapos utak esetében, ezért plusz 100
millió forint forrást biztosítva jó minőségű
útalapokat fognak építeni, amelyek a közbeszerzési eljárási kötelezettség miatt leghamarabb nyárra valósulhatnak meg.

Az önkormányzat civiltámogatásai
Nádudvar Város Önkormányzatának
Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottsága márciusi ülésén
sorra vette mindazon támogatásokat,
amelyeket az önkormányzat nyújt a településünkön működő civil szervezetek
részére.
A város kasszájából származó 11
millió forintnyi készpénztámogatáson
túl összesen 10 335 541 forint természetben nyújtott dotációval (terembérlettel, helyiséghasználattal) segítik a helyi egyesületek, alapítványok és egyéb
civil tömörülések munkáját.
A természetbeni juttatások részletes
kimutatása alább olvasható. A civil-

szervezetek neve után a támogatás mértékét tüntettük fel.
Őszirózsa Nyugdíjas klub
1 632 946 Ft.
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 348 491 Ft.
Nagycsaládosok Egyesülete
265 989 Ft.
Kéknefelejcs citerazenekar
291 836 Ft.
Nádudvar Turizmusáért Egyesület 108 014 Ft.
Sakk Sportegyesület
4 645 304 Ft.
Sporthorgász Egyesület
83 997 Ft.
Polgárőr Egyesület
256 489 Ft.
Alkotókör
379 984 Ft.
Vöröskereszt
294 488 Ft.
Liszt Ferenc kórus
623 979 Ft.
Edit Fitness és Aerobik Egyesület 498 051 Ft.
Galambászok
700 573 Ft.
Ficánka Egyesület
205 400 Ft.

A fórumon. Kérdőívet is tölthettek ki az érintettek
Fiatal népművészek Nádudvaron. A Szülőföldünk Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány, az MMA és a kézműves szakiskola szervezésében április elején ifjú
kézművesek táboroztak Nádudvaron. Egymás munkáinak megismerésén túl lehetőség volt műhelymunkára és látogatásra, daltanulásra és közös éneklésre, táncolásra.
Harangozó Imre etnográfus és Makoldi Sándor festőművész előadásait nagyszámú
hallgatóság kísérte figyelemmel.

A szebb városért, környezetünk tisztaságáért dolgoznak
A Nádudvar Város Önkormányzatának
tulajdonában lévő Nádudvari Nonprofit
Kft. közfoglalkoztatás keretein belül megkezdte a tavaszi munkákat.
– A bio- és megújuló energia termelési
program keretében mintegy 5 hektáros te-

rületen energianyár ültetvényt gondozunk
– kezdte sorolni az aktuális feladatokat a
kft. műszaki ügyintézője, Majoros György.
– Fontosnak tartjuk a gazos területek megtisztítását, amit folyamatosan végzünk.
A szépen felújított parkokat is rendezetten

és tisztán tartjuk. Az illegális hulladéklerakók felszámolása is fontos, amit szintén célul tűztünk ki 2015-ben (bal oldali képünkön). A belterületi utakon való biztonságos
közlekedés egyik feltétele, hogy az út melletti fák ágai ne hajoljanak be sem az útra,

sem az út melletti padkára. Ezért parkgondozóink megkezdték a tavaszi gallyazást
(középső képen). Belvíz elvezetési munkák
során az árkok tisztítását, tűztük ki célul
(jobb oldali képünk szól erről) – összegezte
a többi teendőt is a szakember.
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KÉK HÍREK
Nádudvaron a 2015. február 28.
és március 30. közötti időszakban
6 bűncselekmény jutott a rendőrség
tudomására.
Február 28-án 17 óra 30 perc körüli
időben egy nádudvari férfi az Alkotmány utca egyik lakóházában előzetes
szóváltást követően tettleg bántalmazott
egy férfit, akit a kezében lévő cigarettatöltővel elkezdett szurkálni, illetve több
alkalommal fejen ütötte. A nádudvari
sértett a bántalmazás következtében az
elsődleges orvosi vélemény szerint
könnyű sérüléseket szenvedett. Az ügyben súlyos testi sértés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult.
Március 1-jén 02 óra 45 perc körüli
időben egy nádudvari férfi az Ady
Endre téren a művelődési ház előtt
előzetes szóváltást követően bántalmazott egy férfit, akit ököllel arcon ütött.
A nádudvari sértett a bántalmazás következtében az elsődleges orvosi vélemény szerint súlyos sérüléseket szenvedett. Az ügyben súlyos testi sértés
bűntettének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult.
Ismeretlen tettes március 6-án 20 óra
körüli időben a Fő utca egyik lakása
előtt a parkolóban leállított Opel Corsa
típusú személygépjárműről a bal oldali
visszapillantó tükröt letörte. Az ügyben
kisebb kárt okozó rongálás vétségének
megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult.
Ismeretlen tettes 2015. január 11. és
március 11. közötti időszakban, főleg
az esti időpontokban, rejtett számról, telefonon folyamatosan hívogatta, zaklatta a nádudvari sértettet, s ezzel min-

dennapi életvitelébe önkényesen beleavatkozott. Az ügyben zaklatás vétségének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult.
Március 10-én 16 óra 45 perc körüli
időben egy gyermekkorú fiú az Ady
Endre utcán összetalálkozott általános
iskolai osztálytársával, akit előzetes
szóváltást követően egy száraz gallyal,
több alkalommal a lábán megütött.
A gyermekkorú sértett a bántalmazás
következtében az elsődleges orvosi vélemény szerint könnyű sérüléseket szenvedett. Az ügyben védekezésre vagy
akaratnyilvánításra képtelen személy
sérelmére elkövetett könnyű testi sértés
bűntettének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult.
Ismeretlen tettes március 20-án 23
óra 50 perc körüli időben a Kárpát utca
egyik lakóházának utcafronti falát
barna színű festékkel összekente. Az
ügyben rongálás vétségének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult.
Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a
rendőrség munkáját, s amennyiben az
előbbi 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.
Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak minden
szerda 16.00 és 18.00 óra közötti időben a rendőrőrsön fogadóórát tartanak.
Dr. Gali Sándor r. alezredes
kapitányságvezető

Bevezető utak figyelése
Kiépítette és az önkormányzat részére átadta használatra a kivitelező azt
a kültéri kamera rendszert, amely jelenleg a városba ki- és bevezető utakat
pásztázza. Jelenleg mind a négy határtáblánál - tehát Kabára, Hajdúszoboszlóra, Püspökladányba és Balmazújváros
felé menő utakon - található ilyen megfigyelő készülék. A rendszerfigyelés az
erre a célra kiképzett és megbízott meg-

bízható nádudvari polgárőrök feladata
lesz.
Ahogy Beke Imre polgármester elmondta, a terveik szerint a hamarosan
az általános iskolában kiépítendő videokamera rendszerrel is össze lesz kötve.
Sőt, a lehetőségekhez igazodva, a város
több forgalmas pontján megjelennek
majd a biztonságérzetet is fokozó mozgókép-közvetítő egységek.

2015. április
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Napfényfürdő: káros vagy jó?
Itt a tavasz, egyre többet süt a nap.
A Nap az éltető erő, amely mindenki által
hozzáférhető és recept nélkül kapható.
A napfénynek számtalan kedvező élettani
hatása van. A napfény fokozza a bőrlégzést. A Nap melege által kiváltott izzadás
tovább fokozza a káros anyagok távozását. Az izzadás által megindított nagyobb
anyagcsere-forgalom növeli a test ellenálló-képességét. A napfürdő jó hatással
van a gyógyuló sebekre, gyorsítja a regenerációt. A napfény hatására a bőrben Dvitamin keletkezik, mely az anyagcserében és a csontfejlődésben is komoly
szerepet játszik. A napfény javítja továbbá
a vérkeringést, a szívműködést. A Napnak
fertőtlenítő, baktériumölő hatása is van.
Mindezeken kívül a napsütés derűssé tesz,
oldja a szorongásokat, csökkenti a félelmeket és a depressziót.
De károsító hatása is van. Az UV-B sugárzás az, amely erősen gyulladáskeltő, ez
néhány órával a napozás után erős bőrvörösséget okoz, sőt, ha túl nagy dózis érte a
bőrünket, a gyulladás hólyagképződéssel is
járhat. Ennek a következményei a hámlás
után keletkező erős nagy barna szeplőfoltok, amelyek semmilyen módszerrel nem
halványíthatók, és örökre megmaradnak.
A napozás nem ajánlott magas láz és
súlyos idegrendszeri problémák esetén.
A magas vérnyomással, szív- és keringési
betegséggel küzdő emberek fokozottan
figyeljenek arra, hogy mértékletesek legyenek a napozásban.
Milyen a bőr típusa? Ha ismeri, könynyebb a válasz arra is, hogy mennyire
bírja a napsugarakat.
Alapvetően hat bőrtípust ismerünk:
1. A világoskék vagy szürke szemű,

szőke vagy vörös hajú, nagyon fehér bőrű,
szeplős emberek. Ne napozzanak és kerüljék a szoláriumot, mert mindig megégnek!
2. A világos- vagy középszőke hajú,
kék, zöld vagy szürke szemű, fehér bőrű
emberek. Csak kissé barnulnak, és könynyen leéghetnek.
3. A sötétszőkétől a gesztenyebarnáig
sötétülő hajszínű, szürke, zöld vagy barna
szemű, bézs színű bőrűek: szépen barnulnak, de le tudnak égni.
4. A barna hajú és szemű, kreol bőrű emberek, szépen barnulnak és ritkán égnek le.
5. A sötétbarna haj-, szem-, és bőrszínűek. Nem érzékeny a bőrük és nem égnek le. Ilyenek pl.: az indiai emberek.
6. A nagyon sötétbarna bőr- és szem
színű, barna vagy fekete hajú, néger emberek. Soha nem égnek le.
A mérsékelt lebarnulás védelmi szerepet tölt be – olyan, mintha napszemüveget
tennénk a bőrünkre. De meg kell ismernünk saját tűrőképességünket. Világos
bőrű és vörös hajú embereknek talán csak
öt percig szabadna napfürdőzniük. A sötétebb bőrűek kezdhetik napi 10-15 perccel. A legtöbb ember esetében körülbelül
30 perc a maximum, ameddig kiteheti magát a nap sugárzásának.
Soha, de soha ne égjünk le! Viseljünk
védelmül szolgáló ruházatot, szemvédőt,
használjunk naptejet, napolajat. Legyünk
különösen óvatosak hó és víz közelében
és a felhős napokon! (A bőrünk nem felejt.
Az élet során elszenvedett káros hatásokra
emlékszik és a hatások összegződnek. Nem
véletlen, hogy Nagy-Britanniában már betiltották a 18 éven aluli személyek szoláriumozását – orvosszerk.)
Dr. Sipos Tímea

Orvosi ügyeleti rend
2014. május 1-je óta az orvosi ügyelet
délután 16 órától reggel 8 óráig tart a Fő
út 141. alatti rendelőben.
Ezen időtartam alatt személyesen fogadják a rendelőben a betegeket, vagy telefonon az OMSZ-al közös megyei diszpécserszolgálatot kell hívni az 52/
311-104-es számon, esetleg a 104-es segélyhívón. A korábban ismert mobilszám
az ügyeleti időben már nem hívható.
Rendelés 15 és 16 óra között:
hétfőn és csütörtökön az Ady tér 7.,
kedden és szerdán a Fő út 141. alatt,
pénteken felváltva a két rendelőben,

melyet mindig közzéteszünk a Nádudvari
Hírekben és a rendelőkben.
Naponta minden orvos a saját rendelőjében hívható rendelési idejében, a rendelési időn kívül pedig 8-tól 16-ig +36/30380-5206-os készenléti számon.
Péntek délutáni készenléti
rendelések helyszíne júniusig
Ady téri rendelő: április 24., május
8., 22., június 5., 19.
Fő utcai rendelő: április 17., május
1.: munkaszünet, május 23., június 12.,
26.

Ötéves lett a Ficánka családi napközi – ünnepeltek
Bulival tették emlékezetessé a szervezők a Nádudvari Ficánka Kiemelkedően
Közhasznú Egyesület családi napközijének 5. születésnapját.
Bekéné Lovász Andrea egyesületi elnök köszöntötte mindazokat, akik az el-

múlt fél évtizedben segítették a munkájukat. Ennek nyomatékot adva névre és
szívhez szóló emléklapot is kaptak az önzetlen támogatók.
A Kéknefelejcs citerazenekar ezúttal
is tiszteletét téve játszott a lelkes kö-

zönségnek. Kiss Virág pedig a tavasz
jegyében fakadt dalra, s ezzel meg is
táncoltatta a kicsiket és a nagyobbakat
egyaránt.
A szülinapi torta elfogyasztása után
Szentirmai Péter bohóc és bűvész

show-val kápráztatta el a gyerekeket.
A húsvétra hangolódás jegyében Katonáné Kalmár Teréziával tojást festhettek, mézeskalácsot és míves dekorációkat készíthettek a fiúk és lányok
egyaránt.

Előbb a Kéknefelejcs citerazenekar szolgáltatta a talpalávalót, majd Kiss Virág énekére perdültek táncra az ünneplők
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Találtam valamit! Mit tegyek?
Önök mit tesznek, ha a buszon, iskolában, avagy a boltban találnak valamit? Megkeresik a gazdáját, értesítik az illetékest vagy simán „zsebre
teszik”?

Húsvéti játszóház a művelődési házban. A tavaszi szünet második napján jó
hangulatban kézműveskedhettek a gyerekek a húsvétra hangolódás jegyében.
A tojásfestésben Katonáné Kalmár Terézia népi iparművész segédkezett
a lurkóknak, akik közül senki nem tért haza üres kézzel és üres pocakkal
– állítják a szervezők. Volt még díszrajzolás, nyuszi süti és -simogatás is

Suli-sikerek sorokban
Az 5. Országos Vakond Vágta Matematika Csapatversenyen I. helyen végzett
a 4.a osztály két csapata. Számkirálynők:
Mészáros Zsófia, Őz Anna Petra, Őz Éva
Gréta, Varga Julianna és a Focisták:
Csontos Péter, Boldizsár Adrián, Kiss
Norbert, Széles Tibor Milán. Felkészítőjük: Gál Ilona. A Bárdos Lajos Általános
Iskolában megrendezett Népdaléneklési
Versenyen II. helyezést ért el a 4.a osztályos lánycsapat: Őz Éva Gréta, Őz Anna
Petra, Varga Julianna. Felkészítőjük:
Szűcs Henriett.
A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági
Akadémia XVI. nyelvÉSZ tanulmányi
versenyének megyei fordulóján VI. helyezést ért el Széles Patrícia 3.d osztályos
tanuló. Tanítója Czibere Anna Mária.
A Babszem Jankó Országos Baptista
Népmesemondó Versenyen Petrusz Péter
3.d osztályos tanuló II. helyezést ért el.
Felkészítette Czibere Anna Mária, Mészáros Zsófia 4.a osztályos tanuló különdíjas lett és meghívást kapott a Csokonai
Színház gyermek színjátszó csoportjába.
Felkészítette Gál Ilona.
Szolnokra utazott a Piglets csapat,
hogy a Let’s Play English 2015 vetélkedőn megmérethesse tudását. Ez igen jól
sikerült, a versenyen II. helyezést értek el.
A csapat tagjai: Csontos Ádám, Egri
Luca, Fejes Aliz, Fejes Bálint, Karsa Zsófia, Szathmári Luca 5.c és Nagy Pál, Vizsnyai Zsuzsa 5.d osztályos tanulók.
Ugyanitt Szathmári Benedek 7.c II. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Fejesné
Csűrös Kinga. Vizsnyai Zsuzsa még az
Árpád Vezér Ált. Isk. Költészet világnapja alkalmából rendezett irodalmi versenyén Kovács Kincső Csenge 6.c osztályos tanulóval I. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Deák-Czibere Ildikó.

Ugyanezen a versenyen Kiss Bianka Mária 5.d és Molnár Dániel 6.b osztályos tanulók V. helyezést értek el. Őket DeákCzibere Ildikó és Czirbuszné Szkupi Éva
készítette a versenyre. A 7-8. évfolyamosok közül ugyancsak ezen a versenyen
Vida Nikolett 7.c és Varsányi Vivien 8.c
I.; Lember Lili 7.c és Szűcs Noémi 8.c
osztályos tanulók V. helyen végeztek.
Felkészítő tanáruk Deák-Czibere Ildikó
és Czirbuszné Szkupi Éva.
Czina Eszter 6.c a „Madarak és fák
napja” országos verseny területi döntőjén
IV., a Langwest 2015 Országos Tehetségkutató német tanulmányi versenyen VI.
helyezést ért el. Felkészítő tanára: Cziberéné Nagy Katalin. Farkas Lajos, Gábor
Rea Fruzsina és Szathmári Benedek
Márk 7.c a lakitelki országos „Nagyságos
fejedelem” Kárpát-medencei történelmi
versenyen IX. helyezést értek el. Felkészítő tanáruk Tóthné O. Nagy Judit. Papp
Kitti Mária 8.a és Czina Péter 8.b a „Madarak és fák napja” országos verseny területi döntőjén IV. helyezést értek el.
Szatmári Gergő a Langwest 2015 Országos Tehetségkutató német tanulmányi
versenyen V. helyezést ért el, s ezzel alapfokú nyelvvizsgát szerzett. Felkészítő tanáruk Cziberéné Nagy Katalin.
A leány kézilabda csapat a Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség által
szervezett III. korcsoportos Kézilabda
Diákolimpia megyei elődöntőjén II. helyezést ért el. A csapat tagjai: Szathmári
Dóra 5.c, Szathmári Luca 5.c, Karsa Zsófia 5.c, Egri Luca 5.c, Szendrei Regina
5.d, Nagy Nelli 6.b, Majoros Alexandra
6.a, Czina Eszter 6.c, Varga Zsófia 6.c.
Edzőjük: Kiss Dóra.
V. I.

A Lurkó Tanoda felvételt hirdet a 2015/2016-os nevelési évben. 6-14
éves korú gyermekek részére tanulószobai ellátásra, bölcsődés korúak gyermekfelügyeletére, iskolaérlelő foglalkozásokra, korrepetálásra.
A beiratkozás helye, ideje: Nádudvar, Görbe u. 3. szám. Április 13-tól
21-ig, 13 és 18 óra között. A beiratkozáshoz szükséges:
• a gyermek TAJ kártyája, lakcímkártyája, anyakönyvi kivonata,
• a szülők személyi igazolványa, lakcímkártyája.
Tanodai árak. Tanulószobai ellátás: 900 Ft/délután, bölcsődei gyermekfelügyelet: 700 Ft/délelőtt, iskolaérlelő foglalkozás: 700 Ft/60 perc, korrepetálás: 700 Ft/60 perc.
Sok szeretettel vár minden lurkót Anita néni és Éva néni! Telefon:
+36-30/443-1990. E-mail: info@lurkotanoda.hu.

Magam sem gondoltam, hogy a talált
tárgyakról a Polgári Törvénykönyv külön rendelkezik, szabályozza azt. Találással történhet tulajdonszerzés, feltéve,
ha a találó megtett mindent annak érdekében, hogy a tulajdonos a dolgot viszszakaphassa, vagy a dolog tulajdonosa
a találástól számított egy éven belül (élő
állat esetén három hónapon belül) a dologért nem jelentkezik.
A megtalálónak van kötelezettsége,
mely szerint a találástól számított
nyolc napon belül köteles a talált tárgyat elvesztőjének, tulajdonosának
vagy a találás helye szerint illetékes
jegyzőnek átadni. Utóbbi esetben a találó köteles nyilatkozni arra nézve, hogy
igényt tart-e a dolog tulajdonjogára; erről az igénybejelentésről a jegyző igazolást ad.
Amennyiben az átadott dolog átvételére jogosult személye megállapítható,
a jegyző késedelem nélkül átadja a dolgot a jogosultnak. Ha nem állapítható
meg az átvételre jogosult személye, a
jegyző az átadástól számított három hónapon át a dolgot megőrzi. Ha ez idő
alatt a jogosult nem jelentkezik, a dolgot – ha ennek tulajdonjogára az átadáskor igényt tartott – a találónak ki
kell adni. Fontos tudni, hogy a találó a
neki kiadott dolgot állagának sérelme
nélkül használhatja, azonban azt nem
idegenítheti el, másnak használatra nem
adhatja át. Amennyiben a jogosult nem
jelentkezik a dologért az átadástól szá-

mított három hónap alatt, és a találó
sem tartott igényt rá, a jegyző a talált
dolgot értékesíti. Az értékesítés a közigazgatási végrehajtás keretében lefoglalt vagyontárgyak értékesítésére vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően
történik.
A közönség számára nyitva álló épületben, helyiségben, közforgalmú közlekedési és szállítási eszközön talált
dolgot a találó köteles az üzemeltető alkalmazottjának késedelem nélkül átadni. Az ilyen dolog tulajdonjogára a
találó nem tarthat igényt. Ha a dolog átvételére jogosult személye megállapítható, az üzemeltető őt értesíti és átadja
számára a dolgot. Ha nem állapítható
meg, három hónapig megőrzi a dolgot,
vagy, ha erre nincs lehetősége, nyolc
napon belül átadja azt a jegyzőnek. Ha
a jogosult három hónapig nem jelentkezik, az üzemeltető vagy a jegyző értékesíti azt.
Ha az értékesítés után jelentkezik a
dolog tulajdonosa, akkor az értékesítésből befolyt összeget ki kell fizetni
neki, elveszti viszont a dolog tulajdonjogára vagy az értékesítés során befolyt összegre való igényét, ha a találástól számított egy éven belül nem
jelentkezik.
Külön kitétel a kincstalálás. Ha valaki olyan értékes dolgot talál, melyet
ismeretlen személyek elrejtettek, vagy
amelynek tulajdonjoga feledésbe ment,
köteles azt az államnak felajánlani.
Amennyiben ez a védett kulturális javak körébe tartozik, annak tulajdonjoga
az államot illeti meg. Ha az állam a dologra nem tart igényt, annak tulajdonát
a találó szerzi meg.
Dr. Sutus Lenke

Talált tárgyak „osztálya”
Olykor elveszítünk valamit. Egy tárgyat, ami bár fontos, a mindennapi rutinunk része, így nem is figyelünk oda,
hol tettük le utoljára. A gyerekek sincsenek ezzel másképp. Ráadásul a kisebbeket még a szüleik öltöztetik, talán
nem is figyelik miben indultak el a suliba reggel.
Az általános iskolában már évek óta
van egy szekrény a földszinten, ahol a
gazdáira váró ruhadarabokat gyűjtik.
A szekrény kulcsa a portán található,
könnyen visszaszerezhető az elveszett

cipő, ruha. Erre azonban ritkán kerül
sor. A legtöbb – gyakran márkás – talált tárgyat soha többé nem keresi
senki.
Ezek, a szekrény megteltekor rászoruló családokhoz kerülnek a gyermekjóléti szolgálat segítségével. A ruhaneműkön kívül a kulcscsomók is „veszélyben vannak”. Nekik is van gyűjtőszekrényük. Ez is a portán található. Érdemes megnézni, ha valaki elvesztette
a lakás- vagy lakatkulcsát.
V. I.

Talált tárgyak szekrénye, két héttel
az ürítés után

Kulcsok – gazdira várva
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Straubi poén-csokor Nőnapra
Straub Dezső önálló estjével köszöntötte Nádudvar városa és a művelődési ház a hölgyeket március 7-én.
Beke Imre polgármester ünnepi szavait követően a Jászai Mari-díjas színművész szórakoztatta a közel egy órában az érthetően, zömmel a szebbik
nem tagjai alkotta publikumot.
Straub (képünkön) megemlítette,
hogy a sárbogárdi kolbásztöltő fesztiválról érkezett, s siet is
vissza Pestre, mert barátját, Böröndi Tamást,
a Vidám Színpad igazgatóját éppen a 60. születésnapján igyekeztek
aznap este meglepni.

A versek, sanzonok, veretes poénok
alkotta egyveleggel sikert aratott a komikus, aki rendszeres vendége a nádudvari színpadnak, hiszen a Bulvárszínház társulatával évente többször is
járnak nálunk.
Nem is felejtette el megemlíteni,
hogy a nádudvari egy jó közönség, ahol
élénk kulturális élet folyik. Ugyanakkor
szóvá tette, hogy ezúttal a nézőtér
olyan, mint az anyósa: erősen foghíjas.
Valóban érthetetlen, hogy az ingyenesen megtekinthető nőnapi előadáson
miért csak félig töltötte meg a közönség
a házat.
Talán a többiek már korábban elindultak Böröndi szülinapi partijára …

Nádudvari Debreceni Hősök
Több nádudvari fiatal tagja is van a
Debreceni Hősök néven szereplő csoportnak. Sőt, hősök lettek azok is, akik
március 20-án ellátogattak Debrecenbe
a Simonffy utcai ifjúsági házba, hogy
jótékonysági estjükön részt vegyenek.

Az esten fellépett a két nádudvari tagot
– a dobos Domán Csabát és akusztikus
gitáros, énekes Jakab Tamást – is soraiban tudó The Orange Sofa zenekar is.
Az est bevételével a gyermekklinika
leukémiás kis betegeit támogatták.

Jelmezkészítők. Előző lapszámunkban beszámoltunk a Jókai4 Sportcentrumban
tartott rendezvénysorozatról, amelynek része volt a farsanghoz kapcsolódó
jelmeztervező és -készítő verseny is. A felnőtt verseny győztes csapata képünkön
látható. Tagjai, balról: Apagyi Györgyné, Békési Sándorné, Kálmán Sándorné,
Lovász Simonné

Alkotóházak hétvégéje
Az Európai Művészet és Kézművesség Napjához kapcsolódóan került sor a
Népi Kézműves és Alkotóházak és Műhelygalériák II. Országos Hétvégéjére.
A rendezvény célja a helyi kézműves
termékek középpontba állítása, a tradi-

cionális mesterségeket tovább-örökítő
alkotók bemutatása. Március 27-én a
Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola
és Kollégium, 28-án Fazekas Ferenc és
ifj. Fazekas István fogadta településünkön az idelátogatókat.

K Ö N Y VA J Á N L Ó
Magyarországon a költészet napja
április 11, József Attila születésnapja,
melyet 1964 óta ünnepelünk. A jeles

A legszebben olvasók. A március 12-én lezajlott városi olvasási verseny
dobogósai láthatók a képen. A második, harmadik és negyedik évfolyam
tanulói részére rendezték meg a tudásfelmérőt. A névsor évfolyamonként:
1. Pinczés Brigitta 2.b, 2. Beke Janka 2.c, Sándor Kinga 2.b.
1. Széles Patrícia 3.d, 2. Kiss Diana 3.d, 3. Patai Gréta 3.a.
1. Széles Tibor Milán 4.a, Majoros Balázs 4.a, György Attila 4.c.

Tavaszi horgászverseny
Március 29-én a Hortobágy folyón,
versenyükkel a tavaszt köszöntve
21 horgász nevezett be a Vadvíz 2009
Sporthorgász Egyesület által szervezett versenyre.
A horgászok ismét összemérték halfogó tudásukat, melyeknek, mint eddig is,
csak a versenyszabályok szabtak határt.
A szerencsés haljárás ismét elkerülte
a folyó azon szakaszát, ahol a verseny

zajlott, amint ezt a fogási eredmények
is mutatják.
1. helyezett: Nagy Sándor 1935
gramm.
2. helyezett: Ugrai Csaba 1125
gramm.
3. helyezett: Jakab Sándor 730
gramm.
A legnagyobb halat Hermann Zoltán
(496 gramm), a legtöbbet Czibere
László (6 darab) fogta.

A verseny 21 résztvevője, a díjazottak ajándékaikkal

nap tiszteletére április 14-én, Nádudvaron író-olvasó találkozót rendeznek (erről májusi lapunkban beszámolunk),
melynek meghívott vendége Jókai
Anna, Kossuth-díjas író. Ehhez a naphoz kapcsolódik könyvajánlatom is.
Jókai Anna: Ne
féljetek. Az öregedés
és a halál regénye,
határozott véleménynyilvánítás mindenkit
érintő kérdésben; az
életünk
minősége
összefügg halálunkkal!
Őszinte megfigyelések mozzanatok a
lepusztuló létről, a fizikum hanyatlásának
fokozatairól, vigasz az igazi Én-tudatért
küzdő ember számára.
„A fiatal lehet szétszórt és a maga
szintjén mégis eredményes, az öregnek
azonban szüntelenül összpontosítani kell.
Az öregség nem nyugalom, hanem megfeszített akarat.”
Két asszony és két férfi története a regény, de gyermekeik, unokáik és őseik
története is, bár a legjelenebb jelenben
végződik, az egyes sorsok múltja is megelevenedik.
Négy különböző tulajdonságokkal felruházott személyiség, egyikükben biztos
megtaláljuk önmagunkat, magunkra ismerhetünk.
Valójában már megtapasztalom, hogy
ötven éves kortól, ha betegség nem töri
meg az öregedés folyamatát, így élünk,
mint a regényben. Szinte saját sorsunk
elevenedik meg a könyv lapjain, sorsunk
krónikáját olvassuk.
Az emberi élet minden szakaszának
megvan a sajátossága, így az öregedésnek
is. Ez az életünk egy olyan szakasza,
melyre tudatosabban figyelünk, hisz az elmúlás közeledtével, valahogy tartalmat kí-

ván még beleönteni az ember. Hasznára
akar lenni környezetének és még boldogságot is kíván az élettől.
Öniróniával, bátorsággal élünk és mindennek a mozgatója a szenvedés.
„Magot nevelünk a hervadásban”. Van,
akinek sikerül!
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni:
Napló 1935-1946. Gyarmati Fanni, Radnóti Miklós felesége és múzsája 1935. januárban néhány nappal a költővel kötött
házassága előtt kezdett naplót írni; tizenkét éven át sokszor napi rendszerességgel,
hogy nyoma maradjon mindannak, ami
kettőjükkel történt.
Megrázó és páratlan értékű két kötetet
irt, melyben megelevenedik a Radnóti házaspár szűkebb élete és környezete, a magyar irodalmi és művészeti élet korrajzi
hitelességgel.
Gyarmati Fanni mélyen tisztelte és rajongott férjéért, hitt költői tehetségében.
Az évek múltával a háború mind nehezebbé tette a házaspár mindennapjait, az
erőszak, a nélkülözés, a kiszolgáltatottság
és az embertelen törvények, melyek férje,
Radnóti Miklós elkerülhetetlen tragédiájához vezetett.
Szentmihályi Szabó Péter: Gellért.
A regény sokak szerint a szerző életművének legkiemelkedőbb alkotása, Szent
Gellért püspök elképzelt önéletírása.
Az író nagy anyagismerettel és kitűnő
jellemformáló erővel eleveníti meg ezt a
kivételes embert és a körülötte szerveződő
új világot.
Az idő a XI. század: Szent Istvánnak
sikerül-e megszervezni a nyugati mintájú
keresztény-feudális országot, vagy menthetetlenül széthull az amúgy is bomlófélben lévő törzsszövetség.
A nyugati keresztény és az ősmagyar
gondolkodásmód kerül egymással szembe, melynek a szent életű bencés rendfőnök – akit Szent István választ fia, Imre
herceg nevelőjéül –, mártírja lesz ennek a
harcnak. A Vatta-féle pogánylázadáskor a
Kelen-hegyről kocsiján a mélybe taszítják.
N. E.
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Aerobik eredmények
Két rangos márciusi megmérettetésen is nagy létszámmal, szép sikereket
elérve szerepeltek Örvendiné Edit és
Örvendi Cintia edzette aerobikosaink.
Előbb, 7-én az aerobik Diákolimpia
Keleti fordulóját rendezték meg Makón.
Step UP III. korosztályban I. helyezést
értek el: Beke Janka 2.c, Boldizsár Adrián
4.a, Mónus Ditta 3.c, Rácz Lorina 3.c,
Székely Boglárka 3.a, Kovács Kinga 5.a.
Ugyanebben a kategóriában és korosztályban bronzérmet szerzett: Balla
Ágota 2.b, Karacs Rella 2.c, Kovács Miletta 2.b, Sándor Kinga 2.b.
Ugyanebben a versenyszámban és kategóriában IV. helyezettek lettek: Deák
Mirjam 3.c, Hirzics Renáta 4.d, Rácz
Janka 4.b, Mészáros Szabina 4.b, és Nagy
Vilma 4.b osztályos tanulók.
Challenge UP IV. kategóriában II. helyezést ért el: Balla Ágota 2.b, Karacs
Rella 2.c, Kovács Miletta 2.b, Sándor
Kinga 2.b, Varga Flóra 1.c osztályos tanulók.
A Challenge UP III. kategóriában III.
helyezést értek el: Beke Janka 2.c, Boldizsár Adrián 4.a, Deák Mirjam 3.c, Hirzics
Renáta 4.d, Rácz Janka 4.b és Rácz Lorina 3.c osztályosok. Basic Aerobik UP
III. TRIÓ egységünk a II. helyezést érte
el: Mónus Ditta 3.c, Székely Boglárka 3.a
és Kovács Kinga 5.a. Valamint Basic Aerobik UP II. TRIÓ számban V. helyezést
ért el a Barát Petra 7.a, Rácz Amarilla 7.c
és Vizsnyai Zsuzsa 5.d felállású egység.
Step UP II. korosztályban a dobogó tetejére állhatott: Balla Edina 8.b, Barát
Petra 7.a, Kiss Melinda 7.c, Majoros Laura 6.b, Minegász Kitti 7.c és Székely
Gabriella 7.a.
Míg a II. helyezettje ennek a kategóriának: Burkovics Virág 5.b, Kocsis Alexa
7.c, Nagy Krisztina 7.c, Moravetz Laura
8.a, Vizsnyai Zsuzsa 5.d és Rácz Amarilla
7.c összeállítású csoport.
A Challenge UP II. kategóriának bajnok csapata lett: Balla Edina, Burkovics
Virág, Kiss Melinda, Kocsis Alexa, Majoros Laura, Minegász Kitti, Moravetz Laura, Nagy Krisztina és Székely Gabriella.

A hó végén, 28-án, a Magyar Kupa
első fordulójának Pécs városa adott otthont. A nádudvariak lentebb olvasható
eredménysorából kiderül, hogy sok érem
és értékes helyezés került a „húsvéti kosárba”.
Felnőtt STEP kategória: Nagy Babett,
Tóth Dóra, Tóth Gréta és Tóth Zita 3. helyezés.
UP I. STEP kategória: Kiss Viktória,
Pinczési Anna, Boldizsár Niké és Burkovits Dóra 3. helyezés.
UP II. STEP kategória: Barát Petra,
Kiss Melinda, Majoros Laura, Minegász
Kitti, Moravetz Laura és Székely Gabriella 2. helyezés.
UP II. STEP kategória: Burkovics Virág, Kocsis Alexa, Varga Nóra, Rácz
Amarilla, Nagy Krisztina és Vizsnyai
Zsuzsa 4. helyezés.
UP III. STEP kategória: Boldizsár Adrián, Kovács Kinga, Székely Boglárka,
Mónus Ditta, Rácz Lorina és Váradi Valéria 2. helyezés.
UP III. STEP kategória: Balla Ágota,
Karacs Rella, Kovács Miletta, Pétervári
Judit és Sándor Kinga 4. helyezés.
UP I. Challenge kategória: Balla
Edina, Pinzési Anna, Boldizsár Niké és
Burkovits Dóra 5. helyezés.
UP II. Challenge kategória: Varga
Nóra, Kiss Melinda, Kocsis Alexa, Nagy
Krisztina, Minegász Kitti, Székely Gabriella, Burkovics Virág, Majoros Laura és
Moravetz Laura 3. helyezés.
UP III. Challenge kategória: Boldizsár
Adrián, Beke Janka, Rácz Lorina és Váradi Valéria 4. helyezés.
UP III. Challenge kategória: Balla
Ágota, Karacs Rella, Kovács Miletta, Pétervári Judit és Sándor Kinga 5. helyezés.
UP I. női egyéni kategória: Kiss Viktória
12. helyezés. UP II. trió kategória: Barát
Petra, Rácz Amarilla és Vizsnyai Zsuzsa
14. helyezés. UP III. trió kategória: Kovács Kinga, Székely Boglárka és Mónus
Ditta 11. helyezés.
Következő versenyük Diákolimpia
Döntő lesz április 25-én, a Pécshez közeli
Pellérden.
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Értékes érmek kick-boxban
Fényes kick-box érmeket szerzett a
Rácz Kickboxing Team SE nádudvari
tagozata országos versenyeken!
A Sziget Küzdősport Akadémia Kupa
meghívásos tornán négy nádudvari fiú
küzdött január 31-én, Szigetszentmiklóson. Egy arany, három ezüstérem lett a termés az idei év első versenyén. – Látszott
is az idény eleji forma mindenkin, de láttam szép dolgokat mindenkitől. Küzdeni
akarásból újra jelesre vizsgáztak, jól teljesítettek – értékelte a történteket edzőjük,
Rácz Krisztián. A dobogó legfelső fokára
Nagy Tamás (Cadet I. korcsoport, 28 kgos súlycsoport) állhatott. Ezüstéremmel a
nyakban térhetett haza Erdei Benjámin
(Cadet I., 32 kg), Tarcsi Lóránt (Gyerek,
28 kg), Tarcsi Gergő (Gyerek, 25 kg).
A 4 Fight kupa országos kick-boksz
verseny első fordulójában február 14-én,
Budapesten az alábbi eredmények születtek: Tarcsi Gergő (Gyerek, 25 kg) 2. hely,
Tarcsi Lóránt (Gyerek, 28 kg) 3. hely, Erdei Benjámin (Cadet I., 32 kg) 2. hely,
Csecsődi Dániel (Junior, 63,5 kg. 2. hely,
Váradi Roland (Cadet II., 47 kg) 2. hely.
A harmadik régiós ökölvívó pofonpartin a DVSC ökölvívó csarnokában Erdei
Benjámin második helyen zárt, március
21-én.

A 4 Fight kupa második körének Esztergom városa adott otthont március 28-án.
Az egyesületből öt nádudvari utánpótláskorú fiatal lépett tatamira. Edzőjük különkülön értékelte őket. – A mindössze nyolcesztendős Tarcsi Gergő alig féléve kezdett
el edzeni nálunk. A legjobb négy közé sikeresen beverekedte magát, majd az elődöntőben beszedett egy mélyrúgást így a
bronzmeccsre sem tudott kiállni. A negyedik helyen végzett.Tarcsi Lóránt akárcsak
öccse, Gergő fél éve jár edzeni és hasonlóan tehetséges ő is. Három meccséből kettőt győzelemmel fejezett be így a 3. helyen
végzett. Nagy Tamás nagy harci kedvvel
küzdött az egész versenyen, aminek meglátszott az eredménye, hiszen a dobogó legfelső fokára állhatott fel a fárasztó nap végén. Kijárt már neki ez a szép tornagyőzelem. Pszichésen sokat fejlődött. Erdei Benjámin ismét egy győzelemmel felérő ezüstéremnek örülhetett, ugyanis a súlycsoport összevonások miatt egy ötkilóval
nehezebb ellenfél jutott neki a döntőben, de
így is csak megosztott pontozással bukta el
a finálét a majd két fejjel magasabb vetélytársától. Kéztechnikája rengeteget fejlődött
az ökölvívó meccsek miatt, előbb utóbb a
szerencse is mellé fog szegődni és csillogni
fog a legfényesebb medália a nyakában. –
zárta gondolatait Rácz Krisztián.

A nádudvari kis harcosok edzőjükkel

Amatőr pingpong verseny a Jókai4-ben! Páros asztalitenisz versenyre várják
a sportág kedvelőit április 26-án, a Jókai4 Sportcentrumban. Jelentkezni ugyanitt
április 19-ig, 1000 Ft-os nevezési díj ellenében lehet.
A kezdés pontos – a nevezők számától függően délelőtti vagy délutáni – időpontjáról a Jókai4 Sportcentrum Facebook oldalán olvashatnak majd. Telefon:
06/54/480-025. Nyeremény: kupa, pingpong ütő, oklevél, emléklap.

V. Rotary Futófesztivál

Aerobikosaink a pécsi kupafinálé után érmekkel, oklevelekkel

Kispályás foci a Jókai4-ben
Már az új pályán, a Jókai4 Sportcentrumban zajlik az idei szabadtéri kispályás focibajnokság. Az 1.
fordulót lapzártánk után, de megjelenésünk előtt rendezték április 12én. Erről és a többi találkozó eredményéről is beszámolunk legközelebb.
A következő két körben az alábbi párosítások lesznek.

2. forduló, április 19. vasárnap:
Urak–Best Of 14.00.
Titánok–Joker 15.00.
Baromfiudvar 2002. Kft.–Varga Színesfém Kft. 16.00.
3. forduló, április 26. vasárnap:
Joker–Urak 14.00.
Best Of–Varga Színesfém Kft. 15.00.
Baromfi Udvar 2002. Kft.–Titánok
16.00.

Egyre több ember ébred rá a mozgás
fontosságára, az egészség megőrzésében
betöltött szerepére és kezd el rendszeresen sportolni. A futás minden évszakban felfrissít, energiával tölt fel, jobb
lesz a futó erőnléte és a hangulata.

lett, és futott még Varga Szilvia a félmaratonon.
Acsádi Lajos 1 héttel előtte a Balaton körüli 194,6 km távú Spuri Balaton Szupermaraton versenyen vett részt, melyet négy
nap alatt kellett az indulóknak teljesíteni.

Tavaszindító síkpályás futófesztivált
rendeztek a debreceni Nagyerdőn 5. alkalommal március 29-én 11 órai kezdettel.
A rajt és a cél Gyulai István Atlétikai Stadionban volt.
A futók körében egyre nagyobb népszerűségnek örvend ez a verseny, évrőlévre 4-5000 futó áll a rajthoz. Egymást
biztatva, lelkesítve vágtak bele a 42,195
km-es maraton, a 21,097 km-es félmaraton és a 10,5 km-es negyedmaraton
egyéni számok mellett az 5 és 2 fős félmaraton váltónak.
Több földink is benevezett a futófesztiválra és dicséretes eredménnyel részesei
voltak az eseménynek: Acsádi Lajos,
Csoma Dávid, Csukáné Décsei Anikó,
Győrvári Viktor, Kovács Herman, Lapos
László, Márvány Attila, Nagy Adrienn,
Szőnyi János,Varga Szilvia, Váradi Niko-

Márvány Attila kisfia szalad üdvözölni a
papát a célban (Fotó: magánarchívum)
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FA K A N Á L S TA F É TA

Tortatüneményt alkottak
Hogy az édességkészítés tudománya
nem kor kérdése, azt remekül példázza
a karácsonyi süteménysütő verseny
ezüstérmes duója.
A több évtizedes rutinnal bíró munkájukban és háziasszonyként is naponta
sütő-főző hölgy zsűritagok is megcsodálták azt a mutatós küllemű tortatüneményt,
amelyet – mint utóbb kiderült – két általános iskolás lány készített. Balázs Veronika és Nagy Viktória epres, joghurtos,
tejszínes karácsonyi tortája nem csak finom volt, de akár menyasszonyi tortának
is megállta volna a helyét díszítettségével.
Veronikától megtudtuk, hogy bár tudták, hogy jól sikerült a finomságuk, de féltek: megállja-e helyét a felnőttek alkotásai
között? Nos, aggodalmuk alaptalan volt,
hiszen a második legjobbnak lenni ennyi
sütiremek közt, több mint jó helytállás.
Itt jegyeznénk meg, hogy a versenyre
nevezett többi torta is mind mutatós,
egyedi motívumokkal ékített volt.
Epres, joghurtos,
tejszínes karácsonyi torta

Nagy Viktória (balra) és Balázs Veronika
Így készítjük: 7-8 tojásból piskótát sütünk (kerek kapcsos formában).
Ha kihűlt, lapjában kettévágjuk, és az
alábbi összetevőkből készült krémmel
megtöltjük: 2 dl Hulala tejszín, 2 kisdoboz
gyümölcs joghurt, 2 csomag vaníliás cukor, 2 csomag tortazselatin (ezt 8 kanál
vízbe kell melegíteni).
A krémkészítés menete: egy tálba felverjük a tejszínt, hozzáadjuk a joghurtot,
vaníliás cukrot, a langyos zselatint és ezt
jól összekeverjük. Ezt a tortaformában
lévő kettészelt piskóta közé töltjük és
2 órára hűtőbe tesszük.
A hűtés után a tortát kivesszük a formából, majd 2 dl felvert tejszínnel körbevonjuk.
A tetejére nyomózsák segítségével, tejszínből formákat nyomunk. Végül az
egész tortát színes tortadarával megszórjuk. Majd jóízűen elfogyasztjuk!

N Á D U D VA R I E M L É K E K
Pécsi Samu az alábbi írásával köszöni meg az olvasók 2013 novemberétől tartó figyelmét.
Búcsú az olvasótól
Egy kicsit szomorú vagyok. Abba kell
hagynom. Az életem során sokszor kezdtem nagy reményekkel valamibe, és sokszor hagytam abba dolgokat. Valamit abbahagyni nemcsak azért lehet, mert nem
tudja az ember elvégezni a dolgot, hanem
azért is, mert elfogyott a teendő, a dolog el
van végezve. Úgy gondolom, most a második eset fordult elő. Illendő elköszönnöm olvasóimtól, akik csaknem másfél
éven keresztül követték történeteimet. Kifogytak a nádudvari emlékeim, visszaadtam azoknak, akiktől kaptam. Arra törekedtem, hogy a hetvenöt éves öregember
lerója azt az adósságot, amit a huszonöt
éves kezdő állatorvos kapott. Ha néha adtam egyiküknek-másikuknak egy-egy derűs pillanatot, vagy egy tovább fontolni
való gondolatot, akkor nagyon örülök.
Utólag felmerülhet a kérdés: Miért
kezdtem Nádudvarról írni? Miért éppen
azokról az emberekről, azokat a történeteket írtam? E kérdések egy részére a bemutatkozó írásomban választ adtam. Ott ismertem meg egy falut belülről, és ott
ismertem meg a falun élő nagyszerű parasztembereket. Ott ismertem meg a Hortobágy „mellyékén” élő emberek sajátos,
csavaros gondolkozását. Ott kezdtem igazi
állatorvossá válni. (Az egyetem csak az
alapot adja.) Ott volt az első elletésem, az
első miskárolásom (felsorolhatatlan, hogy
az állatorvoslás mennyi szakmai részfel-

adatát ott csináltam először). Ott tanultam
meg valamelyest lovat hajtani. Ott laktam,
amikor az első gyerekem megszületett. De
nem ez a teljes igazság. Elárulom, hogy
nem Nádudvarról akartam írni. A négy
gyerekemnek, meg a hét unokámnak az
épülésére kezdtem el írni az életemről. És
mert igazi felnőtt éveim ott indultak, Nádudvar és az akkor ott élő emberek az
életem meghatározó részévé váltak. Amikor az életemről írtam, róluk, Nádudvarról
és a nádudvari emberekről is írnom kellett.
Ezeket a történeteket az ötven éve ott élt
emberekről írtam, és azért róluk, mert ők
alakítottak, ők hagytak bennem nyomot.
Egy a XVIII. században élt rabbi, Baal
Sem Tov azt tartotta: ha a szeretteink történeteit tovább meséljük, ők nem hagynak
el sohasem bennünket. Ha tetszettek, meséljék tovább gyerekeiknek, unokáiknak a
hajdan volt nádudvari emberek történeteit,
hogy velünk maradjanak!
Én tulajdonképpen nem szeretek búcsúzkodni, jelen esetben meg feleslegesnek is tűnik. Az öreg kártyások mondása,
mely szerint: az asztal alatt van még a lábunk, most is érvényes. Még élünk, és az
élet megy tovább. Sohasem lehet tudni
nem találkozunk-e még. Így nem marad
más, mint megköszönni a szerkesztőségnek, hogy teret adtak a történeteimnek, az
olvasóknak pedig azt, hogy az idejükből
rájuk szántak néhány percet.
Dr. Pécsi Tamásnak, szerzői nevén Pécsi Samunak ezúton is köszönjük az érdekes visszaemlékezéseket. Örömmel adtunk
helyet írásainak!
A szerkesztőség

2015. április

Újra szól a nóta Nádudvaron
Megalakulásuk óta minden Pásztornapon zenél a nádudvari Szabó Antal és
zenekara. Így tesznek az idein is. Ez alkalomból a vezető cigányzenei visszatekintését „vetettük papírra”.
Ha a hetvenes években végigment az
ember Debrecen főterén, csaknem minden
étteremből cigányzene hallatszott ki.
Könnyű, hangulatos aláfestést adott a vacsorázó vendégek számára, nem ritkán az
ebédelőknek is. Nemcsak a felkapott belvárosi helyeken, hanem kiskocsmákban és
vendéglőkben is zenekar muzsikált. Külföldön és belföldön is nagy igény volt rá,
valódi, értékes hungarikumnak bizonyult,
habár akkor még nem így nevezték.
A harmincas évektől a háborúig szinte
egyetlen magyar film sem készült cigányzene nélkül. Erre a zenére mulattak az emberek örömükben, ez volt a gyógyír bánatukra. Úgy tűnt, a népszerűsége töretlen és
törhetetlen. Bizony, nem volt ez másképp
Nádudvaron sem! Az idősebb generáció
tagjai közül ki ne emlékezne a legendaként (sajnos, már ő sincs közöttünk) emlegetett Farkas Béla bácsira és zenekarára.
Arra a zenekarra, amelynek tagjai Rónai Zoltán cimbalom, Farkas Zsigmond
nagybőgő, Farkas Gyula brácsa és természetesen Farkas Béla prímás vezetésével
hosszú éveken át, egészen 1975-ig szórakoztatták a nagyérdemű közönséget az akkori „nagycukrászdában”. Ez év közepétől átalakult a zenekar. Ekkor már Rónai
Zoli bácsi helyett Jónás Mihály lett a cimbalmos, Farkas Zsigmond helyett Illés Lajos nagybőgőzött, Farkas Gyula brácsás
mellett Kiss László volt a segédprímás.
Ezzel a felállással szólt a muzsika 1987ig, a mindannyiunk számára ismert Rezesben.
A következő időszak, amelynek a végét az 1991-es év jelentette, már a Nefelejcs étteremben zajlott, ahol sajnos már
csak egy négytagú zenekar, Farkas Béla,
Jónás Mihály, Farkas Gyula és Kiss Lajos
tevékenykedett. Szomorúan kell tudomásul vennünk, hogy ők már a történelmet, a
múltat jelentik. Kik voltak, milyenek voltak valójában ezek az emberek? A válasz
egyszerű. A cigányzenészek hivatásos
muzsikusok voltak, akik ünnepnapokon,
táncalkalmakon, mint amilyenek a helyi
bálok és a lakodalmak voltak, hivatásszerűen muzsikáltak. Olyanok, akik nemcsak
a helyi muzsikát ismerték, hanem ennél
sokkal nagyobb repertoárral rendelkeztek,
és gond nélkül tudtak alkalmazkodni
mind a megrendelő, a vendéglátó, mind
pedig a vendégek elvárásaihoz. A cigányzenekarok ezen az úton indultak el a

professzionális vendéglátás és a szórakoztatás irányába, vidéken és a városokban egyaránt.
A cigányzene és a magyar nóta évszázadokon keresztül nemcsak népszerű
és kedvelt szórakozásnak számított, de
egyben hordozójává vált egyfajta magyarságtudatnak. Ezt felesleges lenne tagadni. Vagyis a kérdésfeltevésnek, hogy
valójában az autentikus népzene az igazi
magyar zene, vagy a cigányzene, nincs
sok értelme. Mert tudományos értelemben
az előbbi természetesen, de a határainkon
túl vitathatatlanul a cigánymuzsika a magyar muzsika, és tegyük hozzá, az itthon
élő magyarok jelentős része sem gondolja
ezt másképp. A mai kor nemzedéke, a tizen – és huszonévesek – hacsak az otthoni
környezetben nem hallottak a műfajról, illetve nem ismerkedtek meg vele – nem ismerik sem a nótákat, sem a cigányzenét.
Ennek oka, hogy a különböző csatornák,
a kultúra pénzközpontúvá, üzletté válása
miatt felgyorsították a cigányzene népszerűség-vesztését. A fiatalság pedig nem
is keresi, mert nem is tudja, mit kell keresnie, s, hogy egyáltalán van ilyen. A műfajt nem divatos hallgatni, ciki. Hagyományőrzésben tanulhatnánk más országoktól, akik időt, pénzt nem sajnálnak
nemzeti kultúrájuk ápolására, népszerűsítésére. Gondoljunk csak a világon – s nálunk
is – rendkívül nagy sikernek örvendő ír táncokra, zenékre. A magyar nóta ma patthelyzetben van. Vajon mit hozhat számára a
jövő? Járóka Sándortól idézve: ,,Nem úgy
szól a nóta a szép Magyar honban. / Nincs
aki húzassa, vagy nincs aki húzza.”
„Hát húzd rá cigány csak azért is, / Ha
mindjárt az ingemért is, hadd szóljon a
nóta. / A szép magyar nóta.” – a Járókai
sorok folytatását két nádudvari zenésznél
tett is követte: öt évvel ezelőtt Jónás Mihály és Szabó Antal három hasonló szellemben gondolkodó debreceni kollégájukkal összefogtak, s közel 20 évnyi csend
után az elődökhöz méltó zenekar révén
újra felcsendült a hegedűszó városunkban,
a helyi nótakedvelők örömére.
Szinte hetente próbálnak, repertoárjukba elkezdték a klasszikus darabokat is
beemelni. Egyre több helyen sikerül nekik
a cigányzene jó hírnevét öregbíteni, határainkon belül és kívül egyaránt. Nyáron
például Münchenben a Magyarok házában is szerepelnek és a grazi Magyar Napokra is elfogadták a felkérést.
Mottójuk: „Így mulattak régen szép
Magyarországon, / Estétől hajnalig húzták
a cigányok / Hát mutassuk meg csak azért
is, / Hogy belőlünk a magyar érzés nem
halt ki azóta, / Szóljon hát a nóta.”

A mai banda: Horváth Attila prímás, Jónás Mihály cimbalmos, Rácz Béla nagybőgő
és Szabó Antal tangóharmónikás. A képről hiányzik Horváth Tibor brácsás
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Március végi győzelmek
Márciusban megkezdődnek, s májusig tartanak a megyei kézilabda bajnokság tavaszi időszakának küzdelmei. Pályára lépett a Nádudvari
Akarat Sportkör mindkét gárdája.
A férfiak március 29-én „hazai” pályán a püspökladányi Gellér Sándor
Sportcentrumban fogadták a Földes
KSE alakulatát. A vége 38–22 lett ide,
de már félidőben eldőlt a győzelemért
járó két pont sorsa, mivel ekkor 21–11
volt az állás. Góllövőink: Horváth Imre
12, ifj. Rásó Tibor 9, Molnár Tamás 7,
Bangó Tamás 5, Király György Richárd
2, Erdős Csaba, Nagy Sándor Zsolt,
Rásó Tibor.
A nők már két fordulót is letudtak az
első tavaszi hónapban. Március 22-én
Nádudvari ASK–Téglás VSE 26–30
(16–19) Góllövőink: Szilágyi Ildikó 6,
Gidai Zoltánné 6, Rásó-Zoványi Szilvia
4, Bonczásné Király Regina 3, Szilágyi
Edit 3, Sallai Réka, Komáromi Tímea,
Boros Anikó.
Egy hétre rá pályaválasztóként a vendégek otthonában: Nádudvari ASK–Püspökladányi KE 24–18 (11–11). Góllövőink: Szilágyi Ildikó 13, Gidai Zoltánné 4, Komáromi Tímea 3, Szilágyi
Edit 2, Sallai Réka, Nagy Sándorné.
– Az új, Jókai úti pályának még vannak hiányosságai, amit meg kell csinálni,
hogy versenyengedélyt kapjunk rá. Elsődleges a kispadok és a köztük lévő hi-

vatalos zsűriasztal (ahol a jegyzőkönyvet írják) megléte. Amíg ez el nem készül, kénytelenek vagyunk Püspökladányban játszani a mérkőzéseinket.
Edzésre pedig ezt az új pályát béreljük –
vázolta fel a jelen helyzetet Rásó Tibor
sportköri elnök.
A NASK korosztályos szinten is érdekelt még tavasszal az Erima Gyermekbajnokságban. A négycsapatos régiódöntőbe jutó fiú U12-es csapat márciusban a Debrecen első és második gárdájával, valamint a Fehérgyarmat első
gárdájával mérkőzve a negyedik helyen
végzett.
Dr. Koroknai-Bokor Erzsébet, a csapat egyik edzője, az alábbiakban értékelt.
A március 14. napján játszott mérkőzéseken a csapatmorál siralmas volt,
tisztelet a kivételeknek. Meg kell tanulniuk még a srácoknak, hogy a csapatért
mindent meg kell tenni. A március 22-én
játszott mérkőzésekre már egy egészen
más arcát mutató együttes ment ki a pályára. Lelkesek voltak és elszántak, aminek meg is lett az eredménye. Fehérgyarmat gárdája felett diadalmaskodtunk. Pontazonossággal, de sajnos roszszabb gólkülönbséggel nem jutottunk az
országos elődöntőbe.
A csapat még április közepétől három
játéknapon keresztül játszik hat mérkőzést a hétcsapatos mezőnyben a Kulcsár
Anita régió bajnoki címért.

Nádudvari pingpong hírek
A Bihartorda csapatát fogadta a
Nádudvari Asztalitenisz SE március
elején, s mivel csak 3 fő jött el a vendégektől, a mieinktől mindenki nyert egy
mérkőzést és még egy párost is behúztak. A végeredmény így 13-5 lett a tordaiak javára. Játékosaink: Baranyai
Antal, Budaházi Attila, Csendes Ferenc, Pergéné Nagy Szilvia.
Idén már ötödik alkalommal rendezték
meg Egerben a Hungarian Open nemzetközi para-asztaliteniszversenyt március közepén, amely egyik állomása a sportág Világkupa-sorozatának, s egyéni világranglista verseny is. A 18 magyar induló között
volt a nádudvari Pergéné Nagy Szilvia is,
aki eredetileg 8. kategóriában indult volna.
Ám a verseny előtt kategóriavizsgálatot
tartó szlovák orvos átsorolta a 9. kategóriába. Ráadásul a 9. kategóriát összevonták a

10-sel, így nem sok esély maradt Szilviának a győzelemre. Először a világranglista
10. helyén álló holland majd egy fiatal, de
erős szlovák, végül a világranglista 7. helyén álló lengyel versenyző verte meg, s
nem került az elődöntőbe. Csapatversenyben is asztalhoz állt, de szintén erős volt a
nemzetközi mezőny. – Kicsi a valószínűsége, hogy kijutok a 2016. évi riói olimpiára, ugyanis az átsorolás után új kategóriában a világranglista 7. és 10. helyén lévőtől kikaptam, s csak az első nyolc vehet
részt a legnagyobb versenyen.
Forradalmi Emlékversenyen március
22-én a DABE Egyesület a Debreceni
Egyetemen rendezett tornáján három nádudvari indult. Boldizsár Adrián 4. osztályos tanuló az Újonc kategóriában bronzérmet, Perge Fanni lánykategóriában
ezüstöt szerzett. A felnőttek között Pergéné Nagy Szilvia a 12 közé jutott.

Lássuk, mit mutat az eredményjelző!

Tekés sikert hozott az I. Jókai4 Bowling bajnokság. A tucatnyi versenyző március
22-én mérte össze tudását, illetve pillanatnyi formáját a sportcentrumban.
Ezúttal Szabó András gurított a legjobban, megelőzve Kiss Sándort és Papp Imrét
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Elérhető a hatodik hely

A megyei csapat szép győzelmet aratott Ladány ellen
Nem lesz könnyű, de megszerezhető
az áhított 6. hely a Nádudvari Sakk SE
számára az NB II. Barcza csoportjának
2014/2015 idényében.
A nemzeti bajnokságban szereplő első
csapatunk a 10. fordulóban március 22-én
egy ponttal győzött hazai környezetben, a
művelődési házban: Nádudvari Sakk SE
Mezőkövesd SE 6,5–5,5. A szoros győzelemhez Deák Sándor FIDE-mester, Zoltán
Lajos, Nagy Tibor és Magi Tibor 1-1, míg
Mészáros András nemzetközi mester, Kun
Imre, Pinczés Gyula, Lovas Péter, Molnár
Tibor 0,5-0,5 ponttal járult hozzá.
Így egy körrel a vége előtt a nádudvariak az 5. pozícióban tanyáznak 65,5 megszerzett egységgel, néggyel többet gyűjtve
a jelenlegi 6. Debreceni Sakkiskolánál.
A dobogótól mindössze 3,5 pont választja
el a mieinket, így elméletileg a harmadik
hely is elérhető. Ám a 11. játéknapon, április 26-án a toronymagasan listavezető
DVTK-EMSE látja vendégül a Nádudvari
Sakk SE-t illusztris környezetben a lillafüredi kastélyszállóban.

– Nagyon nehéz lesz minden egyes
pont megszerzése a már első osztályú
miskolciak ellen – vélekedett Baranyai
Antal klubelnök. Ráadásul minden megszerzett pontnak jelentősége lehet, hiszen
a kilenc ponttal jelenleg hetedik Kazincbarcika is befuthat a legjobb hat közé egy
huszáros hajrával. Erre ugyan kicsi az
esély, s bízunk a mieink jó helytállásában!
A megyei első osztályban induló második számú nádudvari gárda a 9. fordulóban Derecskét látta vendégül, s a vizitálók örülhettek a végén, mivel nyolc
ponttal gazdagabban távoztak, s csupán
kettőt „hagytak” itthon. A következő körben a szomszédvári vizit már jobban sikerült a nádudvariaknak, hiszen a Püspökladány otthonában legyőzték 5,5–4,5
arányban a hazaiakat. Ezen a találkozón
egész pontot szerzett: Lovas Péter, Dudics
Zoltán, Komáromi Tibor, Baranyai Antal,
fél-fél egységgel gyarapította a „csapatkasszát”: Molnár Tibor, Györfi Péter és
Szűcs Erzsébet.

Továbbjutás a Magyar kupában
A Magyar Kupa megyei selejtezőjének 2. fordulójában győzelmének köszönhetően a következő körbe jutott a
Nádudvari Sportegyesület felnőtt férfi
labdarúgó csapata.
Az április elsején (nem vicc!) rendezett
kupameccsen az Újszentmargita vendégeként szórtak négyet (félidőnként kettőtkettőt) a Gere-legények. Pontosabban
Kiss Attila köszönt be mindannyiszor az
ellenfél kapujába, míg Dobi Attila megőrizte a nádudvariak hálóját a góltól. A továbbjutás mellett örülhettek annak is,
hogy a csapat megtörte tavaszi gólképtelenségét. Érdekessége még a mérkőzésnek, hogy Sallai Péter (képünkön) élete
első felnőtt tétmérkőzésén lépett pályára.
A megyei másodosztályú bajnokság
Északi csoportjában, ugyanis mindhárom
márciusi találkozón találat nélkül zártak a
fiúk. Az ellenfelek ellenben mindig utat
találtak a kapunkhoz, így ponttalanul zártuk a hónapot.
– A góliszonyhoz hozzájárul az is,
hogy a tavalyi kezdőcsapatból hatan nem
foghatók hadra mostanában, a jelenlegi
gárdától meg ennyi telik – vélekedett az
edző, Gere Csaba.
A 21 éven aluli csapatunk kicsivel szerepelt jobban: ők egy pontot gyűjtöttek, s
minden meccsen szereztek gólt.
Focis hír még, hogy az utánpótláscsapatok elkezdték szereplésüket a Bozsik

program keretében –
tudtuk meg Szkupi
Tibor edzőtől, a klub
elnökétől. Egyúttal
hangsúlyozta: folyamatosan várják a focizni szerető gyerekeket a csapatokba
már óvodás kortól.
Bajnoki eredményeink
16. forduló: Görbeháza–Nádudvar 1–0
(0–0). U21: 2–2. Gólszerzők: Posta Norbert, Czibere Krisztián.
17. forduló: Nádudvar–Debreceni SC
0–2 (0–1). U21: 1–4. Gólszerző: Darányi
Tamás.
A 18. fordulóban a páratlan számú csapat miatt szünnapos volt a Nádudvar.
19. forduló: Hajdúhadház–Nádudvar
4–0 (2–0). U21: 4–1. Gólszerző: Dobi Róbert.
A soron következő meccsek
23. forduló, április 25. 16.00: Nádudvar–Tiszacsege.
24. forduló, május 3. 16.30: Nyíracsád
–Nádudvar.
25. forduló, május 9. 16.30: Vámospércs–Nádudvar.
26. forduló, május 16. 17.00: Nádudvar
–Egyek.
Az utánpótlás mérkőzések a felnőttek
előtt két órával kezdődnek.
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Nádudvari Hírek

MOZI
17. péntek, 19 óra
REPCSIK: A MENTŐALAKULAT
Szinkronizált, amerikai, családi rajzfilm.
(6 éven aluliaknak nem ajánlott.)
24. péntek, 19 óra
TOSZKÁNAI ESKÜVŐ
Holland, romantikus vígjáték.
(16 éven aluliaknak nem ajánlott.)

EGYKORON
Harminc éve, 1985 áprilisában a Nádudvari Vörös Csillag újság XVIII. évfolyam 2. számában olvashatjuk, hogy világbanki hitelből épül a HAGE agrokémiai központi telepe. A HAGE igazgató
tanácsa döntése alapján korszerű agrokémiai központot építenek Nádudvaron az
iparvágány mellett, a régi nádudvari kisállomás helyén.
„A létesítmény tervezését a HAGE megbízásából az AGFOBER budapesti központja
készíti. A telepet a mai műszaki igényeknek
megfelelően a legkorszerűbb tárolási és technológiai berendezésekkel tervezik.
A kiviteli tervek részben elkészültek, illetve a technológiai berendezések tervei
1985. II. félévében készülnek.
Az elkészült építőmesteri munkákra vonatkozó tervek alapján a HAGE mint beruházó, versenytárgyalást hirdetett meg 1985.
április 25-i időponttal, a létesítmény kivitelezésére.
A versenytárgyaláson a termelőszövetkezetünk is indul, mivel a kivitelezési munkát
szeretnénk mi végezni.
A létesítmény befejezési határideje 1986.
június-július hó.” (Papp Mihály építési főágazat-vezető).
A versenytárgyalást akkor a Nádudvari
Vörös Csillag Termelőszövetkezet Építési
főágazata (ma NÁDÉP Kft.) nyerte meg.
Amerikai technológiával és egy alvállalkozó bevonásával elkezdhette a 42 m x 130
m-es alapanyagot tároló tárház (amelyben
45 000 tonna szilárd halmazállapotú foszfor,
kálium és nitrogén tárolható), szociális létesítmény építését és az iparvágány újra építését.
A közforgalomi vasúti hálózatból kiágazó
vasúti pálya, azaz iparvágány lett az 1904ben megnyílt Kabára vezető vasútvonal,
amely 1971-ben szűnt meg. 1985-ben kezdték meg a felújítását és a vágány a gyárakba
és ipari telepekre vezetett (takarmánykeverő,
agrokémia és a burgonyatároló telepére, de
ma már csak az agrokémia használja szállításokra).
A munkálatok megfelelő ütemben és határidőre elkészültek, az akkor még 380 fővel
működő ágazat révén.
A tervezett kivitelezési, építési, technológiai, egyéb költségek, szállítógépek, összességében adták a beruházási költséget, amely
összesen 232 000 000 Ft volt.
1986-ban adták át a folyékony műtrágya
gyártására specializálódott üzemet, melynek
akkor a Vörös Csillag MgTsz, majd a HAGE
és a legújabban a Bige Holding Invest Beruházási és Befektetési Kft. lett a tulajdonosa.
A kor legfejlettebb, világszínvonalú folyékony műtrágyázási szolgáltató rendszere
lett, működésének központi eleme a minőségirányítás és a környezetvédelem.
Mintegy húsz féle összetételű NPK alap,
starter és kiegészítő folyékony szuszpenziós
műtrágyát, valamint nitrogénoldatot gyártanak nagypontosságú számítógép vezérléses
technológiával.
A cég termékei nemcsak a hazai, de a
környező országok piacain is népszerűek.
N. E.

Képeiket a természet ihlette

Czibere Anna Mária tanítónő így vall
magáról: „Nádudvaron születtem, itt jártam óvodába, általános iskolába. Itt kezdtem el dolgozni és elmondhatom magamról azt a ritkaságot, hogy ugyanabban az
utcában lakom, ahova „letett” a gólya. Így
aztán bátran és büszkén kijelenthetem,
hogy szeretem a helyet ahonnan származom. Azt az utcát, ahol három lakott gólyafészek van, és nem kell sokat gyalogolni, hogy még egy tucatot láthasson az
ember. Igen, a gólyák… Nekik köszönhetem, hogy elkezdtem kattogtatni a fényképezőgépet. Felkérést kaptam, hogy vegyem szerbe-számba őket, s fotóval is
hitelesítsem. Fotózgattam a gólyákat és
azon kaptam magam, hogy már nemcsak
a hosszúlábúakat örökítem meg, hanem a
természet más szépségeit is lencsevégre
kapom. A Hortobágy a szívem egyik
csücske, legtöbb képem ott készült. ,,Nem
csoda, ha legkedvesebb képe a Gólyaszerelem. Története a következő: a gólyafiú

napokig várta párját, akivel annak megérkezése után örömmel bújtak össze.Fáradtan, piszkosan, de tele a viszontlátás örömével. Hihetetlen élmény volt ez Anna
számára.
A kiállítótárs Komán-Nagy Imre szintén tősgyökeres nádudvari, 1960-ban született. Röviden így foglalta össze fotós
múltját. „Az első fényképezőgépem 40 évvel ezelőtt kaptam a ballagásomra. A kezdetleges fekete-fehér képeket otthon dolgoztam ki saját fotólaboromban. A szüleim végig támogatták a hobbimat. Ahogy
megjelentek a korszerűbb és modernebb
gépek folyamatosan fejlesztettem. Ma is
így teszek, célom a nagyobb teljesítményű
gépek beszerzése. A régi művelődési házban a fotó szakkör tagja voltam, amelyet
Muliczné Erdős Emma vezetett, majd később a debreceni fotóművész Máté András
oktatott. Ma a NÁDÉP Kft. dolgozójaként,
szabadidőmben hódolok a fényképezés
iránti szenvedélyemnek.” Főleg a határban
készült tájképei mellett (az ott uralkodó
nyugalom kikapcsolja az embert) szívesen
fotóz rendezvényeket is.
Kedvenc felvételén, amely a nyárzugi
út mellett készült, tőle mindössze öt-hat
méterre ugrott fel az őz, s sikerült lencsevégre kapnia.

Czibere Anna legkedvesebb képe

K. Nagy Imre kedvenc fotója

A március 15-i városi ünnepség kísérő rendezvényeként nyílt meg két helyi amatőr fotós Czibere Anna Mária és
K. Nagy Imre kiállítása közel egy hónapra, a művelődési házban. Képeik
mellett most önmaguk is megszólalnak.

XI. Nádudvari Pásztornap
2015. április 17-18.
Helyszín: Ady Endre Művelődési központ Emőd tó, Jókai utca.
Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját, barátait hagyományőrző rendezvényünkre.
Fővédnöke: Bodó Sándor térségünk országgyűlési képviselője.
Védnökei: Beke Imre Nádudvar polgármestere; Kiss Tibor Sárrétudvari
polgármestere
Vendégünk: Sárrétudvari település

PROGRAMOK
Április 17-én, pénteken az Ady Endre Művelődési Központban
17.00 óra. A kiállítás ünnepi megnyitója. Köszöntőt mond Beke Imre
Nádudvar polgármestere.
A kiállítást megnyitja: Kovács Lajos a NAGISZ Zrt. elnök-igazgatója.
A tejfeldolgozás régen és ma a Hortobágy „mellyékén”. Beszélgetés
pásztorokkal és szakemberekkel . Programgazda a Hortobágyi Leader Közhasznú Egyesület.

Április 18-án, szombaton 9-17 óráig az Emőd tónál
A rendezvényt köszönti 10 órakor Bodó Sándor térségünk országgyűlési
képviselője, Boros Lajosné alpolgármester, Kiss Tibor polgármester.
Tej, túró, tejföl, fejés, vaj-, gomolya- és sajtkészítés.Túróval, tejföllel
készült ételek sütése, főzése, kóstolója, díjazzuk a legfinomabb túrós ételek receptjeinek beküldőit.
Birkaterelés, a Szőnyi tanyáról a Rákóczi és Jókai utcán, a terelésben
bárki segíthet a juhászoknak. Birkanyírás ollóval és géppel egész nap. A Dávid Lovastanya bemutatója.. Színes folklór műsor, szereplői többek között:
Kéknefelejcs citera együttes, a Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és
Kollégium diákjai, a Sárrétudvari Jókai Mór Általános iskola tánccsoportja,
a hortobágyi Kilenclyukú táncegyüttes, a Százszorszép Óvoda óvodásai, a
nádudvari szociális szolgáltató központ nyugdíjasai.
Kirakodó vásár neves népművészekkel. Sokféle kézműves bemutató és
játszóház, népi játékok, körhinta.

2015. április

VERSSAROK
BODNÁR ERZSÉBET
MEGÚJULÁS
A tavasz illatával nem győzöl betelni,
a látványtól mi elvarázsol nem szabadulsz.
Rügyedző és virágzó fák, zöldellő bokrok.
Millió sok kis virág, ezernyi apró kis bogár.
Színpompás kavalkád.
Méhecskék szorgalmas hada gyűjti már
a mézet.
A madarak fészket raknak, közben énekükkel
mulattatnak.
Nézed a tájat, a megújulást.
Szemeidet be nem csukva, mert félsz
elmúlik a varázs.
Látni ezt a csodát, mely még mindig elbűvöl.
Ezt a varázslatot, ezt a pompás világot,
amiért
élsz, amiért mindig várod a tavaszt,
a megújulást.

MŰVELŐDÉSI HÁZ
25-én, szombaton 18.00 órától Zsom Melinda és Barkóczi Zoltán „Legyen a
zene mindenkié” bemutatkozó koncertje. Közreműködik: Macsinka Martina és a Liszt Ferenc Kórus. A rendezvény támogatója: a Nemzeti Kulturális
Alap.
29-én, szerdán 14.00 órától a Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola „Rubin cipők” Mozgásművészeti Tehetségkutató és Minősítő Versenye.
Május 9-én, szombaton 19.00 órától a
Bánfalvy Stúdió vendégjátéka Nádudvaron: Ma estére szabad a kecó címmel
Ray Conney vígjátéka két felvonásban.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak,
akik szeretett halottunk

BÓDI FERENC
temetésén részt vettek
és sírjára virágot helyeztek.
A gyászoló család

NÁDUDVARI HÍREK
Városi közéleti lap
Lapalapító és kiadó:
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