Kedves Olvasóink!
Örömmel jelentjük be, hogy az Újudvari Hírek
első számának nagy sikerére való tekintettel
ismételten megjelentettük újságunkat papír
formában! Természetesen internetes honlapunkon,
a www.ujudvar.hu címen is elérhető lapunk. Jó
szórakozást kívánunk!
Szerkesztők
·

Felnőtt csapat

Újudvar SE bajnok csapatai
Örömmel tudatjuk a község valamennyi lakójával,
hogy a 2011/2012-es megyei labdarúgó bajnokság
III. osztályának, déli csapatának győztese az
Újudvar SE labdarúgó csapata lett. Egyesületünk
Ifjúsági (tartalék) csapata ugyancsak az első
helyen végzett. A megyei III. osztály gólkirályi
címét mindkét kategóriában az Újudvari csapat
játékosai: Murai Csaba és Sipos Richárd szerezték
meg 21 és 28 találatukkal. Labdarúgóink húsz év
után újra bajnoki címet ünnepelhettek, és ezzel
kivívták a jogot a megyei II. osztályban való
indulásra. Az elért kiváló eredményért és az
egyesületünkben folyó magas szintű szakmai és
utánpótlás nevelési munkáért köszönetét fejezi ki
valamennyi
elnökségi
tagnak,
edzőnek,
háttértámogatónak, szurkolónak és községünk
Önkormányzatának.
A
csapat
tagjainak
gratulálunk és kívánjuk, hogy sportemberi
hozzáállásukkal, hitükkel és elszántságukkal a
megyei II. osztályban hasonló sikerek részesei
legyenek, tovább öregbítsék Újudvar jó hírnevét!
Dencs László
Sportegyesület elnöke

Tartalék csapat
·
Bajnokavatás Újudvaron!
Azért ne fussunk ennyire előre, ugyanis egy pár
gondolattal be szeretném mutatni ennek a
csodálatos Aranyérmeknek a nehéz és rögös útját,
amit végigjárt mind a két csapatunk. A 20112012-es bajnokságnak úgy állt neki mind a két
csapat, hogy egy év múlva a megye 2-ben
szerepelhessünk. A kezdeti nehézségek ellenére
sikerült megerősíteni a felnőtt csapatunkat, bízva a
jó szereplésben. Igazolnunk kellett jó pár játékost
illetve a tartalék csapatból töltöttük fel a
létszámot, ami nagyon jól sikerült. 2011.
augusztus 28-án indult el a bajnoki pontvadászat,
mindjárt a második fordulóban igazi presztízs
meccset játszottunk a nagy riválisunkkal, Palin
csapatával, amit mindkét gárdánk sikeresen
megnyert. A hetedik fordulóig még csak pontot

sem vesztettünk ez egy kicsit bizakodóvá tett
bennünket edzőket is, és itt szeretném megragadni
az alkalmat, hogy bemutatkozzak, illetve
bemutassam a felnőtt csapat edzőjét is, aki nem
más, mint községünk Polgármestere Jakab Sándor.
Jómagam Ódor József a tartalékcsapat edzője. A
bajnokság hallatával szépen gyűjtögettük a
pontokat voltak nehéz és könnyebb mérkőzéseink,
de a játékosoknak és a szép számú közönségnek
köszönhetően az őszi szezont mind a két csapat az
első helyen fejezte be. Téli pihenőre mentek a
csapatok. A vezetőségünk viszont nem pihenhetett
ugyanis óriási terveket szövögetett, aminek meg
lett az eredménye, de erről egy kicsit később. A
felkészülést, ami nagyon jól sikerült január végén
kezdtük meg Gelsén teremben, bízva a jó tavaszi
szereplésünkben. 2012. március 18-án ismét
elkezdődött a pontvadászat, idegenben Sandon,
ahol a felnőtt csapatunk győzelemmel, míg a
tartalék egy döntetlennel nyitott. És eljött az első
hazai mérkőzésünk. A játékosok meglepődve
szembesültek az óriási változásokkal felújított
öltöző, minden játékos melegítőt, táskát,
futballcipőt kapott, valamint rengeteg új labdát.
Meg szeretném köszönni a vezetőség, illetve az
elnökünk, Dencs Laci bácsinak, valamint a
szponzorok segítségét ehhez a csodálatos
dologhoz. Így vághattunk neki a tavaszi
szezonnak! Nem rossz előjelek... Eljött ismét a
rangadó ideje, ami a felnőtt csapatnak sikerült, a
tartalék viszont kikapott 2-1-re Palintól. De mi
sem adtuk fel és szorgalmasan vadásztuk a
pontokat. A bajnokság szépen zajlott a megszokott
medrében, voltak kisebb sérülések, de a következő
fordulókra mindig megpróbáltunk tisztességgel
felkészülni. A bajnokság vége előtt három
fordulóval már akkora előnyre tettünk szert, hogy
nem volt más, mint bajnoknak lenni… Az utolsó
fordulóban Pogányszentpétert fogadtuk és óriási
mérkőzésen a tartalékcsapat 10-1-re míg a
felnőttek 7-0-ra nyertek, a mérkőzés végén
mindkét csapat megköszönte a szurkolóinknak az
egész éves buzdítását, illetve kitartását a csapatok
mellett, majd átvettük az Aranyérmeket, és nagy
ünneplésbe
kezdtünk,
amit
úgy
érzek
összességében teljes mértékben megérdemeltünk.
Az estét finom vacsorával és pezsgőlocsolással
fejeztünk be. Igen, ezt a bajnokságot sikeresen
vettük, de reméljük, hogy a megye 2-ben is
hasonló sikerekre leszünk képesek. Minden
játékosnak és vezetőnek illetve szurkolónak
nagyon jó pihenést kívánok. Találkozunk 2012.
augusztus 19-én. HAJRÁ ÚJUDVAR!!!!!

Ui.: Mind a két csapatunk adta a megye 3
gólkirályát!!! A felnőtt csapatban Murai Csaba,
míg a tartalékban Sipos Richárd lett.
Külön gratulálunk nekik!!!!
Ódor József
edző
·
Gondolatok az iskoláról, folytatás…
2012. április 27-én megtartott testületi ülésen a
képviselő-testület döntést hozott arról, hogy 2012.
szeptember 1-jétől nem járul hozzá az iskola
működéséhez, ezáltal megszűnik az alapfokú
oktatás községünkben. A jelenlévő testületi tagok
közül 4 igen és 2 tartózkodás mellett született meg
a döntés az iskola jövőjével kapcsolatban. Fontos
kiemelnem, hogy Önkormányzatunk 2007 óta nem
tölt be intézményfenntartó szerepet az iskola
életében, hiszen alapítványi formában működött
tovább az intézmény, melyhez az önkormányzat
járult hozzá havi 850 ezer forintos támogatással.
Mivel a 2012/2013-as tanévet 23 diák kezdte
volna meg Újudvaron, úgy, hogy első és nyolcadik
osztály nem indul, a Képviselő- testületnek
döntést kellett hoznia arról, hogy miként
biztosíthatja tovább az alapfokú oktatást. Ezt a
nehéz döntést sok előkészület és tárgyalás előzte
meg, többszöri egyeztetés a szülőkkel, hiszen
fontos volt az ő véleményük is. Pozitívan lehet
értékelni azt a tényt, hogy a helyben történő
oktatás
megszüntetésére
tett
határozati
javaslatomat képviselő testületünk egyik tagja sem
ellenezte és a tények ismeretében a szülők is
elfogadták. Köszönöm elsősorban a szülőknek,
hogy megértették a nehezen meghozott döntésünk
szükségességét és belátták, hogy kis létszámmal
jelentős ráfordítással ma már nem lehet iskolát
fenntartani, mert ez a község működőképességét
veszélyeztette. A lakosságnak is köszönöm, hogy
érzelmek helyett racionálisan közelítették meg ezt
a fontos kérdést és nem csatlakoztak az iskola
megtartást követelő hangadókhoz. Ezzel nagyban
hozzájárult a lakosság ahhoz, hogy községünk
útjai még ebben az évben kijavításra kerüljenek.
Önkormányzatunk
a
szülők
megfelelő
tájékoztatása és meghallgatása után gelsei
központú intézményfenntartói társulás részese lett.
Ezáltal a tanulók oktatása továbbra is biztosítva
van. Megállapodtam a gelsei Weöres Sándor
Általános Iskola igazgatójával, hogy 2012.
szeptember 1-jétől Györgypál Vilma tanítónő is az
iskola alkalmazottja lesz, és az újudvari
gyerekekre különösen nagy figyelmet fog
fordítani. A tanulók kísérése az ő feladata lesz.

Emellett vállalta, hogy azokat a diákokat, akiket
tanítás után nem vár otthonszülő vagy
hozzátartozó, az iskola épületében kialakított
tanulószobában felkészíti a következő tanítási
napra. Ez a lehetőség minden újudvari általános
iskoláskorú diák számára biztosított lesz a jövőben
függetlenül attól, hogy melyik intézményben
tanul. Szeptember 1-jétől az iskola egyik
tantermében lesz mód a könyvtári szolgáltatás
igénybevételére is, ahova jelenleg a Faluházban
található köteteket is átszállítjuk. A könyvtárban
számítógépeket helyezünk el, azok közül, amelyek
az informatikai teremben találhatók. Valamennyi
iskolai számítógép továbbra is hasznos célt fog
szolgálni, hiszen az Óvoda, a rendőrségi körzeti
megbízottak, a Polgárőrség, a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, a Plébánia Hivatal és a
Körjegyzőségi Hivatal dolgozóinak munkáját
fogja megkönnyíteni.
Az iskola régi szárnyában egy új közösségi teret
szeretnénk kialakítani, ahol a
községünkben
aktívan működő
egyesületek, kulturális csoportok
élhetnék közösségi életüket. Az
iskoláskorúakna
k délután a tanulószobán kívül a játékos
kikapcsolódásra is lesz lehetőségük az udvaron.
Az épületben kerül kialakításra a rendőrség körzeti
megbízottjának irodája, valamint a polgárőrség
irodája is, ahol a járőrszolgálattal kapcsolatos
tevékenységek koordinálása és adminisztrálása
történik a jövőben. A működéshez szükséges
minden
tárgyi
feltételt
önkormányzatunk
biztosítja. Az épületben a tanulószobák mellett a
hittanoktatásra is külön közösségi termet
biztosítunk azoknak a gyermekeknek, akik a
Plébános úr hittanóráin részt szeretnének venni.
Az iskola új
szárnyában az
idős
emberek
számára lehetőség nyílik rendszeres nappali
találkozásokra és
szervezett foglalkozásokra. Ha
igénylik az idősek, a falugondnoki busz oda és
vissza is szállítja őket. Abban a közösségi
teremben, ahol a gyermekek délutánonként a
hitélettel ismerkedhetnek, az idősek számára
napközben csendes elmélkedésre, olvasásra,

imádkozásra is nyílik lehetőség. Az idősek, ha
igénylik, helyben fogyaszthatják el ebédjüket és
községünk orvosa, valamint plébánosa is gyakran
fogja meglátogatni őket.
A felügyeletről
önkormányzatunk fog gondoskodni. Az iskola
épületében újonnan kialakításra kerülő közösségi
tér
reményeink
szerint még jobban
összekovácsolja községünk
azon lakóit, akiknek a közösségi
életre igénye van.
A tanítás megszűnése
után
az
épületek nem fognak kihasználatlanul állni, élet
költözik a falak közé és továbbra is jó célt
szolgálnak.
Jakab Sándor
polgármester
·
Közérdekű hírek
2012. június 20-i határidővel kértük az ingatlanok
tulajdonosait, hogy a vízelvezető árkok
tisztítására, az ingatlanok előtti területek
rendszeres kaszálására, a jövőben nagyobb
figyelmet fordítsanak, annak érdekében, hogy a
hirtelen lehulló csapadék ne okozhasson kárt a
lakosságnak. A helyi vízkár kialakulását
nagymértékben elősegíti a belvízcsatornák és
műtárgyak elhanyagolt állapota, átereszek,
nyílások eltömődése.
A köztisztasággal és a települési szilárd
hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló
1/1986.(II.21.) ÉVM-Eüm rendelet 6.§-a alapján a
tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan előtti
járdaszakasz, valamint a járdaszakasz melletti
nyílt árok tisztításáról, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok
eltávolításáról.
Újudvar község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi környezet védelméről, a
közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról
szóló
6/2005.(IX.8.)
számú
rendeletének 4.§ (1) bekezdése alapján a
közterületen lévő árkok, nyitott csatornák,
folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz
akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan
előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
A fenti jogszabályok alapján azokkal az
ingatlantulajdonosokkal
szemben,
akik
a

felhívásnak nem tettek eleget a körjegyző
körjegyz eljárást
fog kezdeményezni.
Köszönetünket
fejezzük
ki
azoknak
az
ingatlantulajdonosoknak, akik a csapadékvíz
elvezető árkok tisztítását határidőre
re megtették.
Lamm Szabina
igazgatási
azgatási előadó
el
·
Rajztábor
Idén ismét megrendezésre került az újudvari
rajztábor Stamler Lajos rajztanár udvarán. Az egy
hétig tartó programokon 26 általános iskolás,
gimnazista és néhány már végzett egyetemista is
részt vett. Június 18. hétfőtől júniuss 22. péntekig,
délelőtt 10 órától délután 4-ig
ig folytak a kézműves
kézm
foglalkozások. Az ez évi téma a mozaikkészítésen
kívül az ékszerkészítés és a féldrágakő
féldrágak csiszolás
volt. A gyerekek először
ször kövekből medálokat,
függőket, gyűrűket
ket csiszoltak, majd ezüstdrót
ezüstdróttal,
gyönggyel, tollal egészítették ki a munkáikat. A
nyári hőség
ség ellenére sok kiemelked
kiemelkedő alkotás
született, amelybőll szeptemberben kiállítás nyílik
a
Batthyány
Lajos
Gimnázium
Hyány
Galériájában. Reméljük, 2013-ban
ban is folytatódik
az idén 12. alkalommal megrendezett
grendezett program.
Stamler Lili
·
Anyakönyvi Híreink
Megszületett
Málics
Martin,
Málicsné Oszwald Ildikó Mónika
és Málics Balázs kámáncspusztai
lakosok gyermeke, valamint Schné
Tamás és Schné Tamásné Tóth Mária Alsómező
Alsómez
utcai lakosok kisfia, Schné Mihály.
Akiktől búcsúzunk:
Vajda Zoltán és Szijártó Ferencné
Ország
úti,
Petőfi
Sándor
kámáncspusztai és Harangozó Imréné
Fő úti lakosok.
Lamm Szabina
anyakönyvvezető
anyakönyvvezet

Pályázatok, terveink…
A 2012-es
es évben az ÖNHIKI (Önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben
elyzetben lévő települések támogatása)
pályázatunk kedvezőő elbírálásban részesült, és
június hónapban 3.855.000 Ft vissza nem térítendő
térítend
támogatást kapott önkormányzatunk. Ez volt az
első ütem ebben a pályázati kiírásban, az évben
még kettőre
re van lehetőség. Az első ütemben nyert
összeg a tavalyi évben nyújtott 1.581.000 Ft-nál
Ft
2.274.000,- Ft-tal
tal több, így ennyivel többet
tudtunk működési
ködési kiadásaink fedezésére fordítani.
Az ÖNHIKI pályázat második és harmadik
ütemére ősszel,
sszel, szeptemberi és novemberi
határidővel
el pályázhatnak az érdekeltek. A további
sikerek reményében önkormányzatunk is nyújt be
pályázatot az utolsó két ütemre vonatkozóan.
Pályáztunk közfoglalkoztatási támogatásra és az
államtól 5.755.514 Ft támogatásban részesültünk,
amely összeg lehetővé
ővé tes
teszi, hogy márciustól
novemberig 20-25 főő 2-5hónapos
2
időtartamban,
közfoglalkoztatásban vegyen részt önkormányönkormány
zatunknál. 219.000 Ft közművelődési
közm
és
érdekeltségnövelő
támogatásban,
valamint
126.260 Ft könyvtári támogatásban részesül
önkormányzatunk. Ebben az
a évben tervezünk
óvodafejlesztési pályázatot benyújtani, valamint
épületenergetikai fejlesztésre is pályázunk, amely
a Faluház és az Óvoda épületét érinti. Az épületek
energetikai felmérése már megtörtént. A pályázat
keretében a nyílászárók cseréjére, külső-belső
kül
szigetelésre, és fűtéskorszer
téskorszerűsítésre van lehetőség.
Ősszel
sszel egészségfejlesztési pályázat keretében
szeretnénk megrendezni az októberre tervezett
egészségnapot is, melynek keretében egészségegészség
prevenciós előadásokkal,
adásokkal, sz
szűrővizsgálatokkal
színesítjük a programot. Hosszú idő
id
után,
remélhetőleg
leg egy pályázatnak köszönhetően
köszönhet
rendeződhet
dhet a kámáncspusztai lakosok szennyvíz
problémája is. A közeljövőben
közeljöv
egyedi szennyvíztisztító berendezések telepítésére is fogunk
pályázni amennyiben a pályázat olyan stádiumban
stádiumb
lesz, akkor a lakókat is értesítjük a részletekről.
részletekr
Az időss lakosokra is gondolván, pályázatot
nyújtunk be az év Zalai Idősbarát
Id
Önkormányzat
cím elnyeréséért. Az ősszel kiírásra kerülő
pályázatra önkormányzatunk az egyházközséggel
közösen ősszel
sszel pályá
pályázatot fog benyújtani a
templombelső rekonstrukciójának kivitelezésére.
Tervezzük
a
község
közvilágításának
energiatakarékos ledes izzókra történő
történ cseréjét.

·
Jakab Sándor
polgármester
·

Kutyák külső élősködői
Kedves kutyatulajdonosok!
Az utóbbi időben megnövekedett azon kutyusok
száma, ahol különböző bőrpanaszok, és erős
szőrhullás fordult elő. A probléma hátterében
különböző kórokok és kórokozók állhatnak, de
gyakoriságuknál és jelentőségüknél fogva írásomban csak a külső élősködőkkel foglalkozom.
Az egyik ilyen, sokak által jól ismert rovar a
kutyabolha. Általában már a tulajdonosok
felismerik a vakarózás okozójaként, hiszen a
csípésre jelentkező hirtelen heves vakaródzás feltűnő. Az ilyen állat szőrében a bolhák vagy azok
ürüléke jól látható. Jellegzetes helye a hát és farok
találkozási helye, a faroktő. Itt a leggyakoribb az
elváltozás is, de gyakran találunk bolhák a
vékonyabb bőrös területeken is, mint a hónaljak és
a haskorc. A többi vérszívó rovarhoz hasonlóan a
bolha is bejuttatja a nyálát a bőrbe, ami allergiát
okozhat helyileg. Az ilyen területeken erős
bőrgyulladás alakulhat ki, aminek következtében
kihullhat a területen a szőr, nedvedző
haragosvörös bőrterület tűnik elő. A kezelések
hatására gyorsan múlik a gyulladás, és ha
megszüntettük az okot, azaz kiirtottuk a bolhát,
akkor kb. 2 hét múlva szőrösödni kezd a terület, és
egy hónap múlva már nem is látszik, hogy hol volt
szőrtelen a bőr. Keze-lésre alkalmasak a lemosó
szerek és a modernebb bolhacseppek is.
Jelentős kártevő a kutya rühatkája. Sajnos egyre
gyakrabban diagnosztizáljuk súlyos bőrgyulladás
okozójaként. A kórokozó egy apró kis pókszabású
állatka, amely úgy él a kutya bőrében, mint a
vakondok a földben: általában a bőrben vájt
járataiban él, ott rakja le petéit is, és csak időnként
jön a bőr felszínére. Ezeket lehet, mint atkás foltot,
egy lencsényi piros göböt a bőrön észlelni. Az
életmódja miatt elég nehezen észlelhető, gyakran
már csak a tenyérnyi helyen kihullott szőrt lehet
látni. Ez már súlyos, idülteset jellemzője. A
betegség kezdetére a gyakori vakarózás hívja fel a
figyelmet. A kezelés során mindenképpen a vérpályába jutó szert kell választani: a helyi lemosó
kezelés a bőrben élő atkát nem tudja elpusztítani.
Kiemelten fontos a környezet kezelése is. Az
atkák több héten keresztül képesek túlélni a
külvilágban, majd ismét fertőzni tudják a
fogékony állatokat. Ezért aztán ajánlatos a
fekhelyüket eltávolítani, ha lehetséges, akkor
elégetni. Fontos a tartós kezelés is: nem elegendő
egyszeri kezelés, azt kettő hónapon keresztül
folytatni kell.
A külső élősködők közül a kullancsoknak van még
jelentősége. Ezek a kis pókszabásúak nagyon
elterjedtek az utóbbi időben, és kártételük nem

magához az állathoz köthető, hanem a vérszívásuk
során a kutyába juttatott fertőző kórokozóknak
köszönhető: Lyme-kór („Lájm-kór”), babesiosis.
A Lyme-kór egy emberi betegség, amelyet a
kutyába az ember kullancsa olt be. Lappangási
ideje fél év is lehet. Az első tünet a vándorló
bőrpír a kutyánál a szőrrel való fedettség miatt
nem látható, ezért általában már késve kerülnek
diagnosztizálásra ezen esetek. Sajnos a Lyme-kórt
csak kezelni lehet, gyógyítani nem. A beteg
állatok lassan, fokozatosan lesoványodnak,
sokizület-gyulladás alakul ki, és a végén teljesen
járás-képtelenek lesznek.
A babesiosisért a kutyák kullancsai a felelősek,
ezért aztán emberben nem fordul elő ez a
betegség. Köznyelven ezt a kórt hívják kullancscsípés betegségnek. A kullancs megtelepedése
után pár órával kialakulhatnak az első tünetek:
bágyadtság, csipásság, hányás, sárgás, híg széklet,
sötét vizelet. Amennyiben a vizelet véres vagy
barna színű, és kullancsot találtunk az állatban,
akkor haladéktalanul forduljunk állatorvoshoz. Jó
hír, hogy már az első kezelés után pár órával kezd
a kedvencünk jobban lenni, és a betegségből 1 nap
alatt teljesen meggyógyulhat. A kezeletlen
babesiosis azonban rövid időn belül halálos lehet:
két-három nap alatt elpusztul a beteg állat.
Az Európai Unió tiltja a környezet vegyi
anyagokkal való túlzott terhelését, így a
kullancsok
ellen
használt
permetezőszer
hatóanyagát is betiltotta. Ezért szaporodtak el
annyira környezetünkben ezek az állatkák.
Védekezni ellene így csak egyedileg lehet:
kaphatók cseppek és nyakörvek, amelyek egyaránt
jó hatásfokkal irtják a kullancsokat. A legújabb
fejlesztésű termékek már egy riasztó összetevőt is
tartalmaznak, amelyek a kullancsoknak az
állatokra
való
feljutását
is
igyekeznek
megakadályozni. Szintén hatékony védekezési
lehetőség a környezeti kullancs-búvóhelyek
csökkentése:
csalitos
kiirtása,
rendszeres
fűkaszálás sokat segít a megelőzésben.
dr. Bozsoki Attila
alpolgármester
·
Tegyünk közösen a falu közbiztonságáért!
Mint már köztudott, megalakult a polgárőrség a
közelmúltban, de arra kérem Önöket, hogy ne
várják kizárólag a polgárőröktől a lopások
megszűnését községünkben, mert az legfeljebb
néhány tolvaj számára lesz visszatartó erő. Össze
kell fogni a falunak, és azokat a tolvajokat, akik
köztünk vannak, fülön kell csípni. Nem értek egyet

azzal, hogy a kerti zöldség-gyümölcslopások, kizárólag a
megélhetési bűnözők csínytevései. Nálunk sajnos nem

erről van szó, mert olyan emberek, akikről
egyébként nem is feltételeznénk, a hegyi
birtokokról
rendszeresen
és
módszeresen
összeszedik a zöldségeket, gyümölcsöket.
Tettükkel nem kis bosszúságot okoznak a
gazdáknak, de mégis ők azok, akik a kisebbség
felé mutogatnak, mikor a tetteseket keresik a
károsultak.
Elkeserítő, hogy ilyen emberek is vannak köztünk,
de törekednünk kell arra, hogy erről a rossz
szokásukról mielőbb leszoktassuk őket. Senkit
nem akarok megbélyegezni, de felmenteni sem
azzal, hogy visszautalok arra az időre, amikor a
közösből lehetett lopni, mert akkor ez bocsánatos
bűnnek számított. Ma mindenki a napi
megélhetésért küzd, és ha meglopják, lehet az
vállalkozó, kisnyugdíjas, multinacionális cég,
nehezen tudja ezeket a dolgokat tolerálni.
Nemsokára a magántulajdon és az élet
védelmében új törvényeket fog elfogadni a
parlament, melyek a jogos védelem és önvédelem
lehetőségeit szélesítik ki. Nem gondolom, hogy
ettől egy csapásra megszűnnek a vagyon és élet
elleni bűncselekmények, de remélem, hogy a
számuk csökkeni fog. Szeretném, ha Újudvaron az
emberek tiszteletben tartanák egymás tulajdonát,
és figyelnének mások vagyonára is. A rendőrség
és a polgárőrség az eddigiekhez képest a TOTAL
HUNGARIA Kft. támogatásának köszönhetően, a
jövőben jelentősen növelni fogja a járőrözések
számát községünkben. Az eddigi jó kapcsolatnak
köszönhetően létrejöhetett egy együttműködési
megállapodás a TOTAL HUNGARIA Kft., és
Önkormányzatunk között, mely szerint jelentős
anyagi támogatást nyújtanak a községünk
működéséhez és közbiztonságunk javításához.
Köztudott, hogy a TOTAL HUNGARIA Kft.
újudvari töltőüzeme településünk legnagyobb
adófizető vállalkozása. Úgy gondolom, hogy
minden újudvari lakos tisztában kell, hogy legyen
ennek a ténynek a jelentőségével. Az üzem
jelenlétének köszönhetően több fejlesztés valósult
meg községünkben. Kevés olyan család van,
amely valamilyen módon ne lenne kapcsolatban az
üzemmel. A dolgozók számának csökkenése
ellenére ma is sok újudvarinak nyújt
munkalehetőséget és biztos megélhetést. Mindez
napjainkban veszélybe került, hiszen sajnálatos
módon rossz hírek érkeztek az üzemből. A
kialakult helyzetről a TOTAL HUNGARIA Kft.
ügyvezető
igazgatója,
Fikret
Yildiz
úr
önkormányzatunknál
tett
látogatása
során
tájékoztatott. A megbeszélés alkalmával olyan
információkat osztott meg velem, melyek

elszomorítottak, hiszen néhány ember felelőtlen
magatartása miatt veszélybe kerülhet sokak
megélhetése és önkormányzatunk gazdálkodása is.
Fikret Yildiz úr kérte önkormányzatunk segítségét
a helyzet mielőbbi megnyugtató módon történő
rendezése érdekében. Mindketten egyetértettünk
abban, hogy közös a célunk; a töltőüzemnek még
sokáig gazdaságosan kell működnie Újudvaron.
Nagy megtiszteltetés településünknek, hogy egy
multinacionális cég magyarországi vezetője
meglátogatja önkormányzatunkat, de jobban
örültem volna, ha mindez nem ilyen apropóból
történik. A látogatás így is hasznos volt, mert
alkalmat adott arra, hogy kapcsolatainkat tovább
erősítsük. Az ügyvezető igazgató úr, felajánlotta,
hogy a térfigyelő kamerarendszerünk kiépítéséhez
szükséges technikai eszközöket rendelkezésünkre
bocsátja. A kamerarendszer kiépítése és
működésbe
helyezése
után
remélhetőleg
visszatartó erőként szolgál majd a tolvajokkal
szemben. A TOTAL HUNGARIA Kft.-től kapott
támogatásokért, köszönetképpen felajánlottam,
hogy a jövőben labdarúgó csapataink TOTALÚJUDVAR néven szerepelnek a megye
másodosztályú labdarúgó bajnokságban. A
Sportegyesület elnöksége nevében is kifejeztem
köszönetemet a több milliós nagyságrendű
pályázatért, mellyel labdarúgóink sportolási
lehetőségeit javították. Kérem a lakosságot, hogy
támogassák erőfeszítéseinket annak érdekében,
hogy a TOTAL HUNGARIA Kft. pébé
töltőüzeme még sokáig sikeresen működhessen
községünkben. A közbiztonság megőrzése
mindannyiunk közös érdeke, mindenkinek tennie
kell érte. A lakossággal együttműködve a
bűnmegelőzés sokkal hatásosabbá válik. A
jövőben talán elkerülhetjük, hogy reggel
felébredve hűlt helyét találjuk a tyúkoknak,
zöldségeknek, gyümölcsöknek vagy a számunkra
fontos használati tárgyaknak. Ha figyelünk
egymásra, akkor kisebb az esélye annak, hogy
nem várt, kellemetlen meglepetés ér bennünket.
Minden az összefogáson múlik. Legyünk éberek
és a gyanús személyeket, gépkocsikat jelezzük az
önkormányzatnak, polgárőrségnek, adott esetben a
rendőrségnek.
Köszönöm megértésüket és segítségüket!
Jakab Sándor
polgármester
·

A TÁBOR története
Tizenkilenc év... Így leírva, esetleg kimondva nem
is tűnik olyan soknak. Na, de megélve... Erre már
kalapot emel az ember gyereke.
1993-ban merült fel a gondolat, hogy "legyen
tábor". Agilis lelkipásztor figyelt a jó ötletre és
többek egyetértésével 1994-ben megszületett a
"TÁBOR".
Kik voltak a bábák? Fliszár Károly plébános úr,
Merencsics István, Merencsicsné Nusi, Horváth
Rozália Hugi, Bata Péter, Pölöskey Györgyné
Kati, Pölöskey Kriszti, Bea néni, Bata Orsi és
természetesen még sokan mások, akiknek
felsorolását nem teszi lehetővé a szűkös
oldalszám.
Hamar híre röppent az "újszülöttnek". Jöttek
minden felől, hogy részesei lehessenek a
csodának.
Igen, a csodának! Mert akkor Újudvar volt a
vállalkozó szellemű közösség a másik hat
egyházközséggel közösen (Kilimán, Gelse,
Gelsesziget,
Fűzvölgy,
Hosszúvölgy,
Homokkomárom), akik az egyházmegyében
fölvállalták a tábor megszervezését és elindítását.
Azóta "születtek kistestvérek", de a TÁBOR az
egyenlő volt Újudvarral.
Bárhova fordult Fliszár atya, sehol sem kapott
elutasítást. A megszólítottak készséggel segítettek.
Határőrség, pékség, intézmények, gyárak,
szervezetek.
"Nincs pénz! - volt mindig az első reakció. De
amikor meghallották, hogy a táborra kell, bizony
nyíltak az erszények és bőkezű volt az adakozás.
Az évek során voltak, akik lemorzsolódtak, de
gondviselő Istenünk mindig támasztott helyükbe
jólelkű mecénásokat.
Talán nincs az országnak olyan része, ahonnan ne
fordult volna meg a táborban fiatal vagy felnőtt...
A kezdeti "nomád" körülményeket kezdte
felváltani a kulturáltabb, minden igényeknek
megfelelő komfort.
Szájról szájra járt a hír... "Ha még nem voltál
Újudvaron, el kell jönnöd, ki kell próbálnod, meg
kell élned."
Volt olyan esztendő, hogy aki nem jelentkezett
időben, annak a részvételét el kellett utasítanunk.
Abban az évben "csúcsra jártunk", a három
turnusban 900 gyerek és fiatal érezte jól magát.
Károly atya hat tábornak volt házigazdája.
Jómagam idén a tizenharmadiknak veselkedem
neki.
Természetesen nem egyedül, hanem a Szent Rita
Baráti Kör Tagjaival és szimpatizánsaival.
Istennek hálát adva, a segítőknek megköszönve

munkájukat, adományaikat kezdjük el idén a
TÁBOR-t.
Bízom benne, hogy a "csoda" újraismétli önmagát!
Mert kérdezem van-e nagyobb csoda a világon,
mint mikor az ember csillogó szempárt és
mosolygó arcot láthat?
Szűcs Imre
esperes- plébános
·
Ahogy az orvos látja
8 éves klinikai munkám után 3 éve dolgozom
háziorvosként Önök között. Kollégáim,,barátaim
sokszor megkérdezik tőlem, hogy nem bántam-e
meg, amikor annak idején otthagytam a kórházat.
Bevallom őszintén, a kórház természetesen
hiányzik,de engem már az egyetem után is az
alapellátás érdekelt jobban, s úgy érzem meg is
találtam a helyem. Afrikában 4 éven keresztül
gyér
orvosi
felszereltséggel,
nagyobb
vonzáskörzettel, és állandó ügyeletesként is ezzel
foglalkoztam.
A háziorvoslás az összes szakorvosi tevékenység
bázisa, illetve a betegségmegelőzés, -kezelés
egészségnevelés, szervezés, gondozás alapja.
Családias jellegű, néha úgyis érzem, hogy a
praxisomba tartozó embereknek én is a családtagja
vagyok egy kicsit, mivel megtisztelnek azzal,
hogy bármilyen testi (somaticus), lelki, és psychoszociális jellegű gondjaikat megosztják velem,
megoldást keresve.
Néhány hónapja Palinban is kialakítottunk egy
külön
vizsgáló
helyiséget,
orvos-beteg
négyszemközti vizsgálatára. Az eszközpalettánk is
egyre bővül, egyre több lakossági szűrést
szervezünk idült és daganatos betegségek
megelőzésére. Idén több ember érdeklődött
védőoltás iránt is. Egyre ritkábban találkozom
célérték feletti vérnyomással. Igaz, hogy vérzsírcsökkentőket még mindig nem sokan szednek, de
ez is talán nemsokára változik pozitív irányban.
Szeretném, ha praxisom minden tagja rendszeres
orvosi vizsgálaton, valamint kor- és nemhez kötött
szűrési vizsgálatokon bátrabban megjelenne,
hiszen ezzel bármilyen folyamatot, eltitkolt
betegséget, még gyógyítható stádiumában
felfedezhetünk. Végső soron pedig a nyári hőség
miatt fokozott elővigyázatosságot javaslok, főleg
az időseknek, idült betegségben szenvedőknek és a
gyerekeknek. Ne tartózkodjanak túl sokat a forró
napon, igyanak eleget, munka közben tartsanak
pihenőt, s ha mégis napon vannak, fontos a bőr
megfelelő védelme is a különféle napozószerek
használatával.

A praxisom minden tagjainak ezúton is sok erőt,
egészséget kívánok, s bármilyen kérdésük,
problémájuk van, forduljanak hozzám továbbra is
bizalommal.
Valamint
ezúton
szeretném
megragadni az alkalmat, hogy köszönetemet
fejezzem ki két asszisztensemnek is, akik sokat
segítenek mindennapi munkám során.

•
•
•

dr. Alemayehu Asnake
háziorvos
·

•

Egészségnap Újudvaron
Szeretnének
többet
tudni
egészségügyi
állapotukról? Ha igen a válaszuk, és fontos
Önöknek az egészségük, a betegségek időben
történő, korai felismerése, akkor 2012. október 6án tegyék szabaddá magukat!
Ezen a napon, Egészségnap keretében, kortólnemtől függetlenül várjuk ingyenes szűréseinkre a
falu lakosságát!
Az egész napos programot két előadás fogja útjára
indítani. Diabetológus szakorvos a metabolikus
szindróma
rizikófaktorairól,
a
helyes
táplálkozásról, életmódról tart előadást.
Második előadónk feleleveníti, bővíti az
elsősegélynyújtásban szerzett tudásunkat, hogy a
kellő időben megfelelő segítséget tudjunk nyújtani
a rászoruló társunknak. Előadónk mentőtisztként
dolgozik a nagykanizsai mentőállomáson.
A vizsgálatok és az előadások három helyszínen,
az iskola épületében, az orvosi rendelőben és a
faluházban fognak zajlani.
A szűréseket, vagy azok kiértékelését főorvosok,
szakorvosok és szakemberek végzik el.
Nem kell hosszú várakozással teli órákat eltölteni,
vagy akár hónapokat várni a vizsgálatok
elvégzésére.
Reméljük felkeltettük az érdeklődésüket és
kíváncsiak arra, milyen szűrővizsgálatokról is van
szó.
• Szájüreg szűrés.
• PSA /prosztata specifikus antigén/ mérés egy
csepp vérből. Vizelet retenciós problémákkal
felkereshetik nemcsak az urak, hanem a
hölgyek is az urológus szakorvost.
• Csontsűrűség, csontritkulás vizsgálat.
• Szürke hályog és látással kapcsolatos
problémák szűrővizsgálata.
• Koleszterin, vércukor, húgysavszint mérése egy
csepp vérből. Vérnyomás, testzsír mérése.
• Szív- és érrendszeri megbetegedések és a
metabolikus
szindróma
rizikófaktorainak
kiszűrése,
kardiológus
és
diabetológus

•

•

•
•

szakorvosok segítségével. Azok, akik ezen a
vizsgálaton részt szeretnének venni, vegyék
igénybe az egy csepp vér szolgálatot.
Visszér, visszérbetegségek vizsgálata.
Bőrgyógyászati szűrés - melanoma, bőrgomba,
sebek, egyéb bőrproblémák vizsgálata.
COPD-szűrés
–
mindazoknak,
akik
dohányoznak, fulladnak, köhögnek, vagy
bármely nehezített légzéssel kapcsolatos
problémákkal küszködnek.
Allergia vizsgálat (Prick-test) – A vizsgálatot a
szezonális vagy perenniális (egész éven át tartó)
szénanáthás tünetek esetén végezzük el.
(vízszerű, híg orrfolyás, tüsszögés, orrviszketés,
orrdugulás,
szem
kötőhártyájának
erős
könnyezéssel kísért pirossága, viszketése,
torokkaparás- és viszketés)
Pajzsmirigy-, hasi ultrahang. Az ultrahangos
vizsgálat több időt vesz igénybe, így
előfordulhat, hogy valaki már nem jut be a
vizsgálatra. Ez estben egy későbbi időpontban
lehetőséget biztosítunk a vizsgálat elvégzésére.
Neurológiai szakvizsgálat.
Véradás.

Problémáikkal, felmerülő kérdéseikkel bátran
forduljanak a szűréseken részt vevő orvosokhoz.
Tiszteljék meg jelenlétükkel az Önökért szervezett
programot, tegyenek egy lépést az egészségük
érdekében.
Szűréssel kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak
hozzánk bizalommal! (Tel.: 20/242-16-73)
Horváthné Becze Éva
Horváth Ferenc
Szervezők
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