
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezüstmise 
 
2012. október 7-
én özönlöttek az 
emberek közsé-
günkbe. Délután 
négy órára ritkán 
látható tömeg 
töltötte be a Fa-
luház előtti teret. 
Nemcsak az új-
udvari hívők, hanem az ország minden tájáról érkező 
tisztelői jelenlétükkel és imádságukkal köszöntötték 
Ezüstmiséjén községünk lelkipásztorát, SZŰCS IMRE 
ESPERES-PLÉBÁNOS urat. A ceremónia a falu köz-
pontjában felállított szabadtéri színpadon zajlott. Paptár-
sai közül a Nagydorogi plébános ismertette az ünnepelt 
eddigi életútját - felidézve életének legnehezebb idősza-
kait is-, melynek hallatán sokunknak könnyes lett a sze-
me. A Plébános úr határozottságával, szerénységével, 
önzetlenségével és erős Istenbe vetett hitével nemcsak 
községünk lakóinak mutat példát, hanem valamennyi  
embernek is. Mi újudvariak szerencsések vagyunk ab-
ban, hogy papi hivatását példamutatóan végző, őszinte 

ember a plébáno-
sunk, akinek ren-
díthetetlen az Is-
tenbe vetett hite. 
Ő olyan kiváló 
személyiség, akire 
mindannyian fel-
nézhetünk és 
büszkék lehetünk. 
Kívánjuk Neki, 

hogy sokáig maradjon köztünk erőben, egészségben! 
Nem sokan tudhatják - mert szerényen nem beszélt róla - 
ezért most a falu valamennyi lakójával tudatom, hogy 
Szűcs Imre esperes-plébános úrnak XVI. Benedek Pápa e 
jeles alkalomból elismerő oklevéllel köszönte meg eddigi 
tevékenységét. 
Ilyen kitüntetés csak keveseknek adatik meg az egész 
világon, a „MI PAPUNK ” ezt az elismerést is megkapta. 
Gratulálunk, és mindent köszönünk! 
 

Jakab Sándor 

polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falunap és Sportöltöző avató ünnepség 
 
Kicsit szokatlan időpontban, szeptember 1-jén került sor 
idén a Falunapra községünkben. Ez azért történt így, 
mert a sportöltöző avatást még a nyáron szerettük volna 
ünnepélyesebbé tenni a Ferencváros vendégszereplésé-
vel. Mivel több egyeztetés után az FTC számára a szep-

temberi időpont 
vált elfogadhatóvá, 
így erre a napra 
tettük ezt a rendez-
vényt. Annak elle-
nére, hogy a Fe-
rencváros elnöké-
nek az ígéretével 
rendelkeztünk, és a 
technikai vezető-

jükkel is egyeztettünk, nem érkeztek meg a sportöltöző 
avató ünnepségünkre. Mindezek után alkalmazkodtunk a 
helyzethez, tartalmas és színvonalas Falunapot igyekez-
tünk megvalósítani, minden korosztály számára kínál-
tunk kikapcsolódási lehetőséget. Az öltöző épületet 
Szűcs Imre esperes-plébános úr áldotta meg, majd Cse-
resnyés Péter, Vígh László és Pintér László országgyűlé-
si képviselőkkel 
együtt avattuk fel. 
Ebből az alkalom-
ból a községünk 
sportéletében ki-
magasló munkát 
végzett három 
sportvezetőnek, 
Dencs Lászlónak, 
Horváth Kálmán-
nak és Eger Jánosnak díszoklevelet adományozott Ön-
kormányzatunk. 
A kulturális műsor után hajnalig tartó bállal zártuk az 
idei Falunapot. 
 

Jakab Sándor 

polgármester 

· 



Könyvbemutató 
 
A Falunapon került bemutatásra Nagy Józsefné (Balog 
Éva) "Esztendő" című műve, melyet maga a szerző aján-
lott a jelenlévők figyelmébe. Éva néni jelenleg Balaton-
lellén él, és az Újudvaron eltöltött éveiről, az akkori falu-
si életről ír könyvében. A kötetet szülei emlékére, szülő-
faluja lakóinak ajánlotta szeretettel.. 
Köszönjük Éva néninek, hogy a jelenkorban élőknek 
bemutatta az akkori újudvari hétköznapokat és ünnepe-
ket. Néhány sort 
olvassanak el 
Önök is a könyv-
ből. Ha érdekesnek 
találják, a megvá-
sárlás lehetőségé-
ről önkormányza-
tunk hivatalában 
kaphatnak tájékoz-
tatást. 
 
 
Balog Éva (Nagy Józsefné) - Esztendő (részlet) 
 
Október: "Mindszent hava" 

 
Bizony, hidegek már az éjszakák, csípősek a reggelek, s 
hűvösek a nappalok is. Reggelente köd ül a mélyebben 
fekvő tájakon, harmatos a fű, a növény. Mégis munkát 
szerez még  mindig a falu sok lakója. Lábon áll még a 
kukorica. Igaz, eddig várni kellett, mert nem volt elég 
érett. Most meg gyorsan szedni kell, mert az idő elrom-
lik. A kukoricaszedés kaláka munka. A rokonok együtt 
dolgoznak egymás földjén, így egy-két nap, s egy család 
letehet a gondról. A gazda lovas vagy tehenes szekérrel 
megy a földre. Viszi a zsákokat, a nagy fűzkosarakat, 
meg az ennivalót. Odafelé a szedők egy része felülhet, 
hazafelé úgyis a kukorica foglalja el a helyüket. Most is 
hosszú ujjú ruhába öltöztek, hiszen a címer pora és az 
üszök most is bántja a bőrt, bár a kukorica levele már 
nem olyan éles, mint babszedéskor volt. Egy szedő két 
sort "hajt". Ha megtelik a kosara, zsákba önti, vagy föl a 
szekérre, ahogy a gazda kívánja. Valamennyi csövet a 
csuhéval együtt törnek le, hogy legyen nyersanyag a kö-
vetkező télre lábtörlőnek, cekkernek. Kétfajta különle-
gességet figyelnek közben: a piros szemű és a még éret-
len, puha csöveket külön teszik. A pirosak a néphit sze-
rint házasságot jósolnak, a puhát parázsban fogják meg-
sütni, csemegének. Este aztán padlásra vagy fészerbe 
kerül a kifejtett kukorica. Ez fontos, hiszen lassan meg 
kell kezdeni a hízóknak szánt sertés intenzívebb etetését. 
Ahogy a szem keménysége engedi, darálni vagy darál-
tatni kell, így leforrázva a leghatékonyabb táplálék kerül 
majd a vályúba. Legfeljebb egy hetet várhatnak a csuhé-
val szedett kukorica fosztásával, nehogy megpenészesed-
jen. Este végzik, összegyűlve, mint a tollfosztást. Azért 
van varázslatos hangulata az ilyen közös munkáknak, 
mert csak a kéz dolgozik, az agy, a száj szabad. Hát me-

sélnek, énekelnek, anekdotáznak, kicsit pletykálnak is. S 
a kínálás most sem marad el! 
 

· 
 
 
Katasztrófavédelmi gyakorlat 
 
2012. szeptember 5-én nagyszabású katasztrófavédelmi 
gyakorlat helyszíne volt településünk. A Total gáztöltő 
üzemben kezdődött, majd a Faluházban előadásokkal 
folytatódott. A gyakorlatot Egri gyula tűzoltó ezredes 
vezette és tájékoztatót tartott a jelenlévőknek Rigó Csa-
ba, a Zala Megyei Kormányhivatal megbízottja. 
A szakemberek a gyakorlatot eredményesnek és sikeres-
nek ítélték meg, kiemelve a helyi résztvevők megfelelő 
hozzáállását és példaértékű fegyelmezettségét. 
Megköszönöm a lakosságnak, a gyakorlaton résztvevő 
polgárőröknek, a Total üzem dolgozóinak, hogy a lebo-
nyolításban aktívan közreműködtek. 
 

Jakab Sándor 
polgármester 

· 
 
 
Szüreti nap 
 
2012. október 13-án rendezte meg a Nova Curia Civil 
Egyesület a hagyományos szüreti napját. Az ünnepség 
felvonulással kezdődött, ahol hintókon, szekereken és 
mezőgazdasági járműveken foglaltak helyet a többségé-
ben népviseletbe öltözött résztvevők. A kisbíró hintóján 
járta végig a falu utcáit Mihálylovics Heléna, a 2012. évi 

Zala Szépe válasz-
tás győztese is. 
Visszaérkezés után 
a szabadtéri szín-
padon felléptek 
óvodásaink, iskolá-
saink. A Faluház-
ban az Újudvari 
Népdalkör, az Új-
udvari Nótázók, a 

Magyarszerdahelyi Rehabilitációs Otthon Néptánccso-
portja, a Belvárosi Nyugdíjasklub Gyöngyvirág  Tánc-
csoportja és a Murakeresztúri "Mura Dance" táncegyüt-
tes szórakoztatta a közönséget. A műsor nagy sikert ara-
tott a nézők körében, amely megalapozta az esti bál han-
gulatát. A szervezők minden résztvevőt és községünkből 
odalátogató valamennyi érdeklődőt vendégül láttak va-
csorával, mely után hajnalig tartó szüreti mulatozás kez-
dődött. 
 
 
 

Jakab Sándor 

polgármester 



sem dolgozott, mert vagy betegszabadságon volt, vagy a 
rendes szabadságát töltötte. Helyettesítését László Piros-
ka gelsei körjegyző asszony látta el, amiért köszönettel 
tartozunk neki. Mivel 2006-ban jelentős összegű adóssá-
got örököltünk, ezért nekünk már régen meg kellett ta-
nulni ésszerűen beosztani bevételeinket. Ez idő alatt a 
nálunk jóval kisebb települések is erejüket meghaladó 
látványos beruházásokat hajtottak végre, de nekik most 
kell majd szembesülniük a működtetés és fenntartás ne-
hézségeivel. Az elmúlt időszakban mi szorgalmasan tör-
lesztettük az adósságainkat, mégis élhetőbbé vált telepü-
lésünk. A 2012-es esztendő az önkormányzatok átalaku-
lásának az éve volt. Mi sem maradhattunk ki belőle, hi-
szen az új önkormányzatokról szóló törvényben foglaltak 
ránk is vonatkoznak. 
Az állam elvárása az önkormányzatokkal szemben az, 
hogy az átmeneti időszak után takarékosabban működje-
nek tovább. 
Ennek érdekében olyan intézkedések születtek, amelyek 
rákényszerítik az önkormányzatokat a megfontolt, taka-
rékos gazdálkodásra. 
Ugyanakkor egy nagyvonalú, de szükséges segítséget is 
kaptunk azzal, hogy az állam átvállalta az adósságunkat.  
Ez Újudvar esetében azt jelenti, hogy az Alsómező beru-
házásból maradt, illetve a Sportöltöző önerejéhez tartozó 
hosszúlejáratú, 2026-ig fizetendő hitelünket, mintegy 12 
millió ft-ot a magyar állam átvállalja helyettünk. 
Ugyanez történik a 8 milliós folyószámla hitelkeretünk-
kel. Összesen 20 millió ft-tal segítette önkormányzatun-
kat ezzel a döntésével az állam.  
A jövőben ilyen többet nem lesz, elvárják tőlünk, hogy 
annyit költsünk, amennyi bevételünk van. Hitel felvételt 
csak nagyon indokolt esetben fognak engedélyezni. 
 
A következő év nagyon nehéz lesz, mert már a tervezés-
nél több eddig természetesnek tűnő támogatást újra kell 
gondolnunk, ha talpon akarunk maradni, hiszen jóval 
kevesebb bevétellel számolhatunk. 
A sport, a kultúra, a közbiztonság helyzete- a civil egye-
sületeknek és önkormányzatunknak köszönhetően fo-
lyamatos fejlődést mutat. Jó kapcsolatot ápolunk a kör-
nyező településekkel, azok vezetőivel, a térség valam-
ennyi országgyűlési képviselőjével. A meghívottak rend-
szeresen elfogadják a rendezvényeinkre szóló meghívá-
sainkat. Kiváló a kapcsolat a Rendőrség, a Katasztrófa-
védelem vezetőivel, a Zala Megyei Kormányhivatallal, 
annak vezetőjével Rigó Csaba kormánymegbízott úrral 
is, aki az elmúlt időszakban több problémánk megoldá-
sában személyesen járt közben. Ez év nyarán tiszteletét 
tette önkormányzatunknál Fikret Yildiz úr, a Total Hun-
gária Kft. ügyvezető igazgatója is, aki ettől az évtől je-
lentős támogatást nyújt egy megállapodás értelmében 
Újudvar lakosságának. Szándékuk szerint a jövőben név-
adó szponzorként rendszeresen támogatják a sportot, 
valamint a kultúrát, és a falu közbiztonságát is. Úgy gon-
dolom, hogy az elmúlt hónapokban tovább sikerült köz-
ségünk megítélésén és az emberek közérzetén egyaránt 
javítani. Büszkék lehetünk mindkét labdarúgó csapatunk-

ra, akik bajnokságot nyertek, örülhetünk a Nova Curia 
Civil Egyesület sikeres rendezvényeinek, a Polgárőr 
Egyesület megalakulásának, a polgárőrök lelkes munká-
jának, a fiatalok és a középkorúak összetartásának, és az 
idősebb emberek aktivitásának.  
 
A hagyományosan évről évre, megrendezésre kerülő 
rendezvényeinket idén is a községünkhöz méltó módon, 
magas színvonalon bonyolítottuk le: 
Mindezen túl 2012-ben ünnepélyes keretek között fel-
avattuk a Sportöltözőt. A létesítmény ez által közösségi 
térré bővült, melyben tv-, számítógép és internet hozzá-
férés is található. Ezzel egy időben a sportpálya új kis-
padokkal is gazdagodott megoldódott az Ifjúság úthoz 
vezető járda és a pálya egy részének világítása, új sport-
eszközök, sportfelszerelések kerültek beszerzésre, pályá-
zati pénzből. Október 7-én több száz vendég jelenlétében 
celebrálta ezüstmiséjét Szűcs Imre esperes-plébános úr.  
Ebben a hónapban Egészségnapot is rendeztünk, mely 
sikert aratott a lakosság körében.  
A szeptemberben lebonyolított Katasztrófa-védelmi gya-
korlaton jól vizsgázott a polgári-védelmi csapatunk is. 
A településünkön működő civil egyesületek összefogá-
sának és együttműködésének köszönhető, hogy ma Új-
udvaron pezsgő kulturális és sportélet folyik.  
 
Önkormányzatunk minden lakossági kezdeményezést, 
amely az emberek közérzetét javítja támogatott, és ha 
lehetősége lesz,a  jövőben is támogatni fog. 
Községünk minden lakója büszke lehet 
- a bringa kocsival a londoni olimpiára kitekerő 
Morgánypusztán élő Hegedűs Tamásra, 
- a Nova Curia Civil Egyesület nyugdíjasaira, akik a po-
gácsa fesztiválon 3. helyet értek el, és az ebben az évben 
megalakított Újudvari Nótázókra is.  
- Büszkék lehetünk az idősebbekre és a fiatalabbakra 
egyaránt, akik különböző produkciókkal örvendeztették 
meg a nyugdíjasokat az Idősek napi rendezvényen. 
- 2012-ben örülhettünk a Zala-szépe választáson győztes 
Mihálylovics Heléna sikerének is, aki első helyezésével 
településünk hírnevét öregbítette. 
 
 Örülhetünk útjaink felújításának, a térfigyelő kamera-
rendszer kiépítésének, és az új traktornak egyaránt.  
- Traktor beszerzése régóta szükségessé vált, hiszen a 
régi évek óta üzemképtelen volt. 
Az új géphez pótkocsit, tolólapot, sószóró adaptert, va-
lamint kaszáló-mulcsozó adaptert is vásároltunk. 
A 40 LE kis fogyasztású korszerű traktor beszerzése, 7,5 
millió forintba került, melyet önkormányzatunk saját 
erőből, hitel felvétele nélkül vásárolt meg. 
Járművel településünk zöld területei hatékonyabban és 
olcsóbban lesznek gondozva a jövőben.  
 
Sikernek kell elfogadni, hogy az átszervezések után ön-
kormányzatunk dolgozói közül senki nem került elbocsá-
tásra. Örülni kell annak, hogy az óvodában a vezetővál-
tás után továbbra is magas szintű nevelőmunka folyik. 



Összehasonlításként elmondom, hogy a Gelseszigeti ön-
kormányzat ugyan ezért az ebédért 585 ft-ot fizet, ame-
lyért el is jönnek. 
 
Bevezettük az étkezési utalványt, amit a szociálisan rá-
szorultak átmeneti segélyként kapnak és kizárólag a falu 
élelmiszerboltjaiban vásárolhatnak le. 
 
A közbiztonság javítása érdekében is jelentős lépések 
történtek ebben az évben. Megalakítottuk a Polgárőr 
egyesületet, amely megkezdte járőröző tevékenységét. A 
működési feltételeket önkormányzatunk biztosítja, mely-
hez a Zala Megyei Polgárőr Szövetség ez évben 260 ezer 
forinttal, valamint a Total-Hungária Kft. augusztustól 
havi 25 ezer forint összeggel járul hozzá. 
Rövidesen kiépítésre kerül a térfigyelő kamera rendszer 
is, melyet a Total-Hungária Kft-től kapunk. Ugyancsak a 
TOTAL HUNGARIA Kft.-nek köszönhető az is, hogy 
októbertől a rendőrség járőrözési tevékenysége is gyako-
ribb lett községünkben. 
 
Az év krónikájához hozzátartozik, hogy az iskolánkba 
járó kevés gyerek miatt, kényszerűségből már májusban 
döntenünk kellett a tanítás megszüntetéséről és a gyer-
mekek iskola váltásáról.  
2012. augusztus 31. napjával felmondtuk a közoktatási 
megállapodást a Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segí-
tő Alapítvánnyal.  
Júniusban önkormányzatunk csatlakozott a Gelse köz-
pontú közoktatási intézményfenntartó társuláshoz, mely-
nek tagjaként 2012. szeptember 01. napjától biztosítjuk 
az alapfokú oktatást. 
A döntések indokoltságát és megalapozottságát mutatja, 
hogy egyik képviselő társunk sem szavazott az indítvá-
nyok ellen. 
 
Júliusban összesen 1130 nm önkormányzati útszakasz 
került kijavításra több mint 5 millió Ft értékben. 
Ilyen mértékű útfelújítás több mint 15 éve nem volt tele-
pülésünkön. 
 
Szeptemberben Domina Erika vezető óvónő tartós távol-
léte, Horváthné Kaczeus Henriettát nevezte ki az önkor-
mányzat az óvoda vezetőjének. 
 
 
Köztudott, hogy januárban megkezdik működésüket a 
járási hivatalok, valamint a közös önkormányzati hivata-
lok is. 
- A közigazgatás teljesen átalakul, de a KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL működésének meg-
kezdése után az átszervezésből adódóan a lakosságot 
semmilyen hátrány nem fogja érni. 
- A legjobb megoldás érdekében több településsel is tár-
gyaltunk,- Magyarszerdahellyel, Magyarszentmiklóssal, 
Gelsével, Fűzvölggyel, Hosszúvölggyel, Homokkomá-
rommal, Zalaszentbalázzsal, Hahóttal, Eszteregnyével, 
Szepetnekkel és Nagykanizsával. És végül a sok szem-

pontból Újudvarhoz hasonlóan rendezett gazdálkodással 
működő Szepetnek mellett döntöttünk. Ennek az egyes-
ségnek köszönhetően településeink önállósága megma-
radhat. Úgy gondoltuk, hogy községünk hivatalának 
helyben való megtartása ezzel a döntéssel hosszabb tá-
von is indokolttá válik. Nem kell attól tartanunk, hogy 
egy következő takarékossági intézkedés során önkor-
mányzati hivatal nélkül marad településünk, és a lakos-
ság utazhat ügyeket intézni  Gelsére, vagy akár Nagyka-
nizsára. A képviselők közül egy fő kivételével mindenki 
egyetértett a javaslatommal. A megállapodást előkészítő 
tárgyalások során előnyt jelentett, hogy a Szepetneki 
emberek ismernek és elfogadnak Újudvar polgármeste-
reként is. 
A közös hivatal gazdálkodása, sikere a jó együttműködé-
sen múlik, amelyben a személyes kapcsolatok nagy sze-
repet játszanak. A hivatal működésére a Magyar állam 
biztosít egy nagyon szűkre szabott fedezetet, amelyet ha 
túllépünk, akkor a saját bevételeinkből kell pótolnunk a 
hiányt. Számításokat végeztünk, közösen megbeszéltük a 
feladatok elosztását, meghatároztuk a személyi állomány 
létszámát. .Megállapodtunk a közös hivatalban munkát 
végző személyekről is. Mivel a körjegyzőség megszűné-
sével a köztisztviselők munkaviszonya is megszűnik, így 
lehetőség nyílt a személyi állomány összetételének vál-
toztatására. A körjegyzőség dolgozói január 16-tól gya-
korlatilag jegyzői irányítás nélkül önállóan végezték 
munkájukat. Akik alkalmazkodtak a megváltozott hely-
zethez, maradtak,és januártól a közös önkormányzati 
hivatalban  dolgozhatnak. A pénzügyi előadó, Kovácsné 
Kele Eszter, a Nagykanizsai járási hivatalban kapott fon-
tos feladatot, pótlása nem lesz egyszerű, mert fontos be-
osztásban lelkiismeretes és pontos munkát végzett mind-
végig. A jövőben a közös hivatal keretében újra Újudva-
ron történik a helyi adók feldolgozása, így az adózással 
kapcsolatos kérdésekre az ügyintézőtől Bazsóné Szabó 
Erikától, helyben kaphatnak választ. Ez plusz feladat lesz 
az eddigiekhez képest, amely egy személy munkaidejé-
nek nagy részét kitölti. A titkársági munkát szétosztottuk 
a munkatársak között, így azonos létszámmal több fel-
adatot látunk el a jövőben. Az újudvari önkormányzati 
hivatal köztisztviselőinek irányítása, ellenőrzése a közös 
hivatal jegyzőjének a feladata lesz. Azokat az ügyeket, 
amelyeket a járási hivatal magához von, továbbra is 
helyben intézheti a lakosság. Nem kell senkinek befárad-
ni Nagykanizsára, mert a járási hivatalból egy ügysegéd 
rendszeresen kilátogat hozzánk, és ügyfélfogadást tart 
hivatalunkban. Az elmondottakból remélhetőleg min-
denki számára egyértelműen kitűnik, hogy az Újudvaron 
élők jogai nem sérülnek, sőt a helyben intézendő ügyek 
száma nő. A hivatalunkban eddig tisztességesen dolgozó 
köztisztviselők, és közalkalmazottak munkahelye meg-
marad, de munkájukat átszerveztük, és többletfeladatokat 
is el kell látniuk a jövőben. A közös önkormányzati hiva-
tal jegyzője hetente kétszer Újudvaron fog ügyfélfoga-
dást tartani és személyesen fogja intézni a lakosság 
ügyes-bajos ügyeit. A választások óta eltelt 11 hónapban 
Hencsei Margit körjegyző asszony egy napot. 



Felhívás! 
 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Újudvar község 
Önkormányzata a Szociális és Családügyi Bizottság se-
gítségével az újudvari  rászorulók részére, jótékonysági 
adományosztást szervez. Megkérünk minden kedves 
felajánlót, hogy a számára feleslegessé vált ruhát, cipőt, 
játékot, könyvet és TARTÓS ÉLELMISZERT gyűjtse 
össze és zsákba vagy dobozba rakva adja le a Körjegyző-
ség Hivatalának épületében 2012. december 20-ig. Kér-
jük a jótékonykodókat, hogy a szakadt, piszkos, más 
számára használhatatlan ruhát ne tegyenek az adomá-
nyok közé. Arra kérünk mindenkit, hogy akinek módjá-
ban áll segítsen, és vegyen részt jótékonysági akciónk-
ban! A Szociális és Családügyi Bizottság a rászorulók 
között, 2012. december 23-ig osztja ki a felajánlásokat. 
Bővebb információért forduljanak bizalommal hivatali 
dolgozóinkhoz személyesen, vagy telefonon a 93/360-
201-es számon. 
 

Jakab Sándor 

polgármester 

· 
 
 
De nehéz az iskolatáska… 
 
Mindannyian emlékezünk milyen érzés is volt először az 
általános iskola kapuit átlépni, megismerkedni más gye-
rekekkel, tanítókkal, új ismereteket magunkba szív-
ni…eltelt ötven év. Ennyi év után már túl vagyunk uno-
káink, sőt lassan dédunokáink első iskolai évein is. 2012. 
június 16-án az újudvari általános iskola 1954-1962-es 
évfolyamának egykori tanulói, újra találkoztak 13 órakor 
községünk temetőjében, megemlékezve elhunyt osztály-
társainkra, akik sajnos már nem lehettek részesei az 50 
éves általános iskolai osztálytalálkozónak. Emlékeinkbe 
merengve, könnyes szemmel, virággal kezünkben vet-
tünk tőlük búcsút. A Faluházhoz érve, a megterített asz-
taloknál, mint 50 évvel ezelőtt, „Osztály, vigyázz! Az 
osztály létszáma 19.” köszöntöttük humorosan Vizsy Pál 
tanító urat, aki 2. osztálytól 8.-ig egyengette utunkat. A 
tanító úr meghatódva hallgatta végig a köszöntő beszé-
det, s közben mindannyiunkat vegyes érzések kerítettek 
hatalmukba… 
”akik már nem 
lehetnek ve-
lünk: Eger 
Imre, Megyesi 
Gyula, Tóth 
István. Akik 
távol marad-
tak: Bognár 
Anna, Beke 
Ilona, Vörös 
Erzsébet. Akik jelen vannak: Hajmási László, Horváth 
Kálmán, Dékány János, Gerencsér Amál, Bedő Mária, 
Horváth Anna, Horváth Brigitta, Horváth Anna, Megyesi 

Gizella, Talabér Teréz, Szentes Veronika, Soós Valéria 
és Fehér Margit. Emlékeztünk Szabó Magdolna tanító 
nénire, aki megtanított minket írni és olvasni.  Benkes 
tanár bácsi aki megszeretette a magyart és az éneket, 
vagy Koszorú tanító néni, aki matematikát oktatott. Nem 

felejtettük el 
Irénke nénit a 
kémia tanítót, 
Jolika tanító 
nénit és 
Virovecz tanító 
bácsit sem. A 
jelen lévő egy-
kori nebulókkal 
Vizsy Pál taní-
tó bácsit meg-

ajándékoztuk egy gyönyörű könyvvel, hogy emlékezzen 
ránk és a napra, mikor ismét együtt lehetett az osztály. A 
beszélgetést egy korai vacsora mellett folytattuk, miköz-
ben beszélgettünk a múlt csínytevéseiről, a hosszú évek 
történéseiről, a jelen szépségéről. Ezúton is köszönöm 
mindenkinek aki részt vett ezen a napon és újraélte az 
iskolás évek szépségeit. 
Külön köszönet illeti Horváth Imréné Soós Valériát, aki 
nagy segítséget jelentett az osztálytalálkozó megszerve-
zésében! 
Találkozzunk 2017-ben! 
 

Török Zoltánné 

· 
 
 
Anyakönyvi híreink 
 
Akiktől búcsúzunk: 
Takács Antalné és Horváth Ferenc, Fő úti lakosok, 
Balogh József, Dózsa utcai lakos, 
Kánnár János Petőfi utcai lakos, 
Laska Jánosné, kámáncspusztai lakos, 
Horváth Tibor, morgánypusztai lakos. 
 

"Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, 

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, 

Hiszen hazánk nekünk a végtelenség…” 

 

Juhász Gyula 
· 

 
 
Egészségnap 
 
2012. október 6-án első alkalommal tartottunk egészség-
napot a lakosság számára. A volt iskola épületében, va-
lamint a Községházán XXXXX vizsgálaton vehettek 
részt az egészségükért tenni akaró újudvari emberek. A 9 
órától 17 óráig tartó rendezvényen nagy volt az érdeklő-
dés. 



Az Egészségnap megrendezése közel 2 millió forintba 
került, melynek jelentős részét támogatók fedezték. A 
lakosság nevében köszönettel tartozunk a két főszerve-
zőnek, Horváthné Becze Évának és Horváth Ferencnek, 
akik több hónap előkészítő munkával lehetővé tették az 
első Újudvari Egészségnap létrejöttét. 

Jakab Sándor 

polgármester 

· 
 
 
Adventi sokadalom 
 
A Nova Curia Civil Egyesület szeretettel várja a község 
lakosságát december 16 –án, az” Adventi Sokadalom és 
Borbála Ünnep” rendezvényére. 
A hagyományoknak megfelelően a közös Karácsonyváró 
ünnep 14 órakor Ezüstvasárnapi szentmisével veszi kez-
detét a Havas Boldogasszony templomban. 15 órától a 
Faluház ad otthont a kézműves kiállításnak és  vásárnak, 
de lehetőség  lesz Karácsonyi díszek készítésére és Mé-
zeskalács sütésre is.  
A vendégeket Forralt borral és meleg Karácsonyi teával 
várjuk. 16 órakor díszítjük fel közösen a Falu Karácsony-
fáját, majd 17 órakor helyi és vendég fellépők ünnepi 
műsora következik. 18 órakor az Adventi rendezvé-
nyünkre ellátogató valamennyi vendégünket vacsorával- 
sült kolbásszal, diós, kakaós és mákos kaláccsal vendé-
geljük meg.  
Jöjjenek el, ünnepeljük együtt a Szeretet ünnepének kö-
zeledtét, töltsék velünk meghitt, békés hangulatban 
Ezüstvasárnap délutánját!  

Jakab Sándor  

NCCE Elnöke 

· 
 
 
Kutyák kötelező egyedi azonosításáról-avagy jön a 
CHIP! 
 
2010 év végéig minden kutya szigorúan sorszámozott 
eboltási igazolványt kapott. Ez azonban nem tudta pon-
tosan összekötni az ebet a tulajdonosával. Ezért az Euró-
pai Uniós kötelező szabályozását  Magyarországra átül-
tetve  az idén megalkotott Állatvédelmi Törvény előírja, 
hogy minden négy hónaposnál idősebb ebet kötelező 
microchippel ellátni. Ennek határideje 2012 december 
31. Jövő év január 01. után az állatorvosok kötelesek 
leellenőrizni a kutyák chippel való megjelölését. Ameny-
nyiben még ekkor sem hajlandó a tulajdonos chipeltetni, 

akkor az állatorvos köteles feljelenteni a tulajdonost a 
kerületi hatósági főállatorvosnál. Mindenki érdeke, hogy 
ez ne történjen meg, ezért kérem fordítsanak figyelmet 
kutyájuk időben történő chipeltetésére.  

 
dr. Bozsoki Attila 

alpolgármester 

 

· 
 
 
Szilveszteri Bál 
 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 
2012.december 31-én a Nova Curia Civil Egyesület Szil-
veszteri báljára! 
 
A bál helyszíne: Faluház 
Jegyek: 3000 Ft/fő 
 Tartalmazza: svédasztalos vacsora, éjfélkor virsli, 
 pezsgő, pogácsa, sütemény 
Jegyek: 2000 Ft/fő 
 Tartalmazza: virsli-pezsgő, pogácsa, sütemény 
Kapunyitás:  
 Vacsorás jegy: 19,00 óra 
 Báli jegy: 20,00 óra 
 
Zene: Kovács Milán 
Tombola: értékes nyeremények 
Italszolgáltatás: Botfai László 
Rendvédelem: Polgárőrség 
 
Jegyek elővételben kaphatók: 
 Kocsmárné Raffai Renátánál 
 Kánnárné Ódor Beátánál 
 

 
 
 
Búcsúztassuk együtt az óévet, mindenkinek jó szórako-
zást kíván: Nova Curia Civil Egyesület 
 

· 



Közmeghallgatás 
 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat és meghall-
gatják önkormányzati munkánkról a beszámolót.                                                                                                                                  
Az idei év sok szempontból rendhagyó volt, hiszen idő-
közi önkormányzati választással kezdődött. Új képvise-
lő-testület állt fel, megalakultak az önkormányzat mun-
káját segítő bizottságok, melyek tagjai nem csak képvise-
lőkből állnak, hiszen eredményesek akkor lehetünk, ha a 
lakosság minél szélesebb körét bevonjuk a döntés előké-
szítésbe. 
 
Létrehoztuk: 
- a Szociális és Családügyi Bizottságot 
- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságot 
- Sport és Kulturális Bizottságot 
- Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságot 
 
Az időközi választásokat követően jegyző nélkül maradt 
önkormányzatunk, ezért sürgősen gondoskodnunk kellett 
a törvényi felügyelet biztosításáról. 2012. február 3-tól 
László Piroska Gelse-Gelsesziget és Kilimán községek 
Körjegyzőségének jegyzője elvállalta jelenlegi körjegy-
zőségünk szakmai irányítását.  
A költségvetés koncepcióját még az előző testület állítot-
ta össze, melyet képviselő- testületünkkel felülvizsgál-
tunk. A költségvetésünk tervezésekor támaszkodtunk az 
újonnan megalakult önkormányzati bizottságok munká-
jára is. 
 Az év során 20 testületi ülést tartottunk, hoztunk 89 ha-
tározatot, és alkottunk 15 rendeletet. 
- Folytattuk a 2006-óta tartó átgondolt, takarékos gazda-
ságpolitikánkat, melynek köszönhetően idén már jelentős 
célokat is megvalósíthattunk úgy, hogy nem kellett érté-
kesíteni a falu vagyonából semmilyen vagyontárgyat, 
mégis gyarapodott településünk. 
 
 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetését  
134. 521. 000 Ft költségvetési bevétellel,  
164. 862. 000 Ft költségvetési kiadással  
30. 341. 000 Ft működési és felhalmozási hiánnyal álla-
pította meg. 
 
Újudvar Község Önkormányzat 
 Hosszú lejáratú tartozása háromnegyedéves záráskor 
11. 973. 399,- Ft valamint  
a rövid lejáratú folyószámlahitele 8. 000. 000,- Ft 
egyenleget mutat. 
Gazdálkodásunk takarékos és kiegyensúlyozott, a 
háromnegyedéves beszámoló alapján bevételek és kiadá-
sok időarányosan teljesültek. 
 
Pénztárakban és folyószámláinkon lévő pénzösszeg 
2012. szeptember 30-án 1.927.349,- Ft. 

 
A gazdasági programunk szerint dolgoztunk a forrásaink 
növelése érdekében, minden támogatási lehetőséget meg-
ragadtunk, és a lehető legnagyobb arányban ki is hasz-
náltunk. Nem csak jól kellett gazdálkodnunk, jól is kel-
lett lobbizni a támogatások elnyeréséért. 
Minden döntéshozót meg kellett győzni arról, hogy jó 
helyre adják a támogatást.  
 
A 2012-es évben az ÖNHIKI pályázatunk kedvező elbí-
rálásban részesült június hónapban 3.8555.000,- Ft vissza 
nem térítendő támogatást kaptunk. Az első ütemben 
nyert összeg a tavalyi évben nyújtott 1. 581.000 Ft-nál 
2.274.000,- Ft-tal több, így ennyivel többet tudtunk mű-
ködési kiadásaink fedezésére fordítani. ÖNHIKI pályázat 
második ütemére is beadtuk kérelmünket, döntésről a 
mai napig nincs információnk. 
  
Közfoglalkoztatási támogatásra is pályáztunk közel 6 
millió Ft összegben, pontosan 5.926.650,- Ft támogatást 
kaptunk, amely összeg lehetővé tette 25 fő foglalkoztatá-
sát 2012. december 31-ig. 
 
219.000,- Ft közművelődési érdekeltségnövelő támoga-
tásban, valamint 126.260,- Ft könyvtári normatívában 
részesült önkormányzatunk. 
 
Az Új Széchenyi Terv támogatási rendszeréhez 2012. 
augusztus 8. napján beadtuk az Óvodafejlesztés Újudva-
ron című (TÁMOP 3.1.11-12 számú) pályázatot. Támo-
gatási konstrukció keretében 7.154.236,- Ft-ot igényel-
tünk. 
 
A közeljövőben kiírásra kerülő NFÜ által meghirdetett 
KEOP 5.3 épületenergetikai pályázatot önkormányza-
tunk beadja, mely a Faluház és az Óvoda épületét érinti. 
Az épületek energetikai felmérése már megtörtént. A 
pályázat keretében a nyílászárók cseréjére, külső és belső 
szigetelésére, fűtéskorszerűsítésre valamint a karbantartó 
bérének támogatására van lehetőség. 
 
Választási programomban ígérteket betartva, márciustól 
a lakosság számára biztosítottuk a helyben történő labor-
vizsgálatok elvégzését, valamint az idősek 
homokkomáromi engesztelő misére szállítását. 
 
Határozatban tiltottuk meg a házaló tevékenységet, 
melynek következtében az idegen, rossz szándékú sze-
mélyeket könnyebben tudjuk távol tartani a lakosságtól.  
Figyelmeztető táblákat helyeztünk el mindazok számára, 
akik Újudvaron törvénysértésre készülnek, abban a re-
ményben, hogy elkerülik településünket. 
 
Csökkentettük a szociális étkezők jelentős részének az 
étkezési térítési díjat. Jelenleg az ebédért a többség 400 
ft-ot fizet naponta, de mégis kevesen élnek a lehetőség-
gel. 



Előrelépés az is, hogy a lakosságot rendszeresen újság 
formájában tájékoztatjuk a legfontosabb eseményekről, 
és közérdekű információkról.  Sok ember összefogására, 
jó szándékára, munkájára és példás hozzáállására volt 
szükség ahhoz, hogy mindezeket az eredményeket elér-
jük. Képviselő-testületünk nevében köszönetet mondok 
mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult közsé-
günk fejlődéséhez. Vannak még gondjaink, melyeket 
meg kell oldanunk, és lesznek majd nehézségeink is, 
melyeket le kell győznünk, de biztos vagyok abban, hogy 
ha ezt az utat járjuk tovább, meg fogunk birkózni a kihí-
vásokkal. Változatos és mozgalmas év van mögöttünk. 
Képviselő-testületünk az év eleji időközi választáson 
kapta meg a megbízást településünk irányítására, önök-
től, választópolgároktól. Az új összetételű képviselő- 
testület megalakulása óta feladatát komolyan veszi. Van-
nak vitáink is a testületi üléseken, de ez így van jól, mert 
amíg a megoldandó feladatokon vitatkozunk, addig nincs 
baj.  
 
Januárban azért vállaltam újra a megmérettetést, mert 
nekem sem volt mindegy, hogy milyen településen élek, 
milyen emberek a falu vezetői, akik az irányt mutatják.  
Örömmel tapasztaltam, hogy a lakosság többsége is 
egyetértett velem, és a változásra szavazott. Úgy gondo-
lom, hogy amíg előrelátó emberek, lelkes csoportok és 
aktívan működő egyesületek állnak mögöttem, addig 
tudom, hogy jó úton járok, és folytatom azt, amit 2006-
ban elkezdtem. Mondom ezt annak ellenére, hogy tudom 
a 2013-as év sokkal nehezebb lesz, mint az idei volt. 
Jövőre megkíséreljük a lehetetlent, túlélni egy olyan 
évet, amelyben az adóbevételek egy részének elvonása 
után jóval kevesebb pénzből gazdálkodva kell majd az 
eddig elért eredményeinket megtartani, úgy, hogy a la-
kosság terheit mi magunk lehetőleg tovább ne emeljük. 
Munkámért továbbra sem várok elismerést, sem hálát, 
mert én is ismerem a mondást, amelyet a polgármesterek 
egymás között gyakran emlegetnek: "Ha hálát akarsz, 
tartsál kutyát." Megjegyzem, nekem három kutyám is 
van otthon. 

· 
 
 
Karácsonyi recepttár 
 
Aszalt szilvás pulykamell 
 
Hozzávalók 6 főre 

1 kg pulykamell egyben 
5 dkg füstölt kenyérszalonna 
10 dkg szeletelt bacon  
20 dkg aszalt szilva 
só 
 
Elkészítés 

A füstölt szalonnát vékony csíkokra vágjuk (kb 3x0,5 
cm), majd ezekkel a csíkokkal sűrűn megtűzdeljük a 
pulykamellet. 

A húst óvatosan megsózzuk (a szalonnák sósságát is fi-
gyelembe véve), majd a szeletelt bacon-nel befedjük. 
Sütőzacskóba helyezzük a pulykát. A szilvákat és a 
megmaradt szalonnadarabokat a hús köré rendezzük. A 
sütőzacskót lezárjuk, egy kb. 20x30 cm-es tepsibe he-
lyezzük, és a sütőben pirosra sütjük a húst. 
Tálaláskor a húst vékonyan szeleteljük, a főtt aszalt szil-
vákkal és krumplipürével tálaljuk. 
 
Sütési hőfok: 180°C 
Sütési mód: alul-felül sütés 
 

 
 

Jó étvágyat! 

· 
 
 
 
 
 
 
 
Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag 

boldog új esztendőt kíván a falu lakosságának: 
 

Újudvar község Önkormányzata 
 
 

 
 


