
     

  
 

 
Tisztelt Újudvariak! 
 
Ön az Újudvari Hírek címmel megjelent, közéleti 
lapunkat tartja a kezében, melyet negyedévente 
készítünk a lakosság számára! Az Önkormányzat 
által létrehozott újságunkban elolvashatják, az 
elmúlt negyedév történéseit, újdonságait, ezzel 
közérdekű információkat szolgáltatva az Önök 
részére! Az első számot mindenkinek a 
postaládájába eljuttatjuk, azonban a következő szám 
megjelenésekor, annak tartalmáról írásos értesítést 
kapnak, melyet a továbbiakban, internetes 
honlapunkon, a megújult www.ujudvar.hu 
weboldalon érhetnek el és lapozhatnak kedvükre. 
Kellemes és hasznos időtöltést, valamint a Húsvéti 
Ünnepek közeledtével boldog ünnepeket kívánok 
Önöknek Újudvar község Önkormányzata nevében! 
 

Jakab Sándor  
polgármester 

 
  

 
 

Húsvét ünnepe 
 
A húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb 
ünnepe, de a valláson kívül a tavasz eljövetelének 
ünnepe is, amelyet a Hold állásának függvényében 
március vagy április hónapban tartanak. A Biblia 
szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a 
harmadik napon, vasárnap feltámadt. 
Kereszthalálával megváltotta minden ember bűnét, 
feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. 
Az eredetileg zsidó vallási ünnep az egyiptomi 
fogságból való szabadulás ünnepe volt. Húsvét, 
Jézus sivatagi böjtjének emlékére tartott 
negyvennapos nagyböjt lezárulását jelzi. A 
kereszténységben böjtnek nevezett, valójában 
„húshagyó” táplálkozási időszak után ezen a napon 
szabad először húst enni. A böjt utolsó hetének neve: 
„nagyhét”, a húsvét utáni hét húsvét hete, egyes 
magyar vidékeken „fehérhét” – fehérvasárnapig tart. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Virágvasárnap a húsvétvasárnap előtti vasárnap, 
nagyböjt utolsó vasárnapja. Jézus bevonulása 
Jeruzsálembe, ahol a nép ünnepelte. Ilyenkor 
hagyományosan barkát szentelnek, s körmenetben 
vonulnak be a templomba. 
 
A húsvét időpontja 
 
A nyugati kereszténység húsvétja mindig március 
22. és április 25. közé esik. A következő nap, 
húsvéthétfő a legtöbb keresztény hagyományú 
államban hivatalos ünnep. 
 
 
Húsvéti népszokások 
 
Húsvétvasárnap  
Ehhez a naphoz tartozott az ételszentelés 
hagyománya. A délelőtti misére letakart kosárral 
mentek a hívők, melyben bárányhús, kalács, tojás, 
sonka és bor volt. A húsvéti bárány Jézus áldozatát, 
a bor Krisztus vérét jelképezi. A tojás pedig az 
újjászületés jelképe. Az egészben főtt tojás 
ugyanakkor a családi összetartást is jelképezi. A 
magyar néphagyomány szerint a családtagoknak 
együtt kellett elfogyasztaniuk a húsvéti tojásokat, 
hogy ha valamikor eltévednének az életben, mindig 
eszükbe jusson, hogy kivel fogyasztották el a húsvéti 
ételeket, és mindig hazataláljanak. A húsvét ünnepe 
akkora ünnep az egyházban, hogy nem egy napon 
keresztül, hanem nyolc napon keresztül ünnepelik. 
Utána még heteken át húsvéti idő van. 
 
Húsvéthétfő  
 
Ezen a napon sok népszokás él, például a 
locsolkodás, a hímes tojás ajándékozás. A víz 
megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja 
ennek a szokásnak, mely aztán idővel, mint 
kölnivízzel való locsolás maradt fenn napjainkig. 
Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás 
hagyományának, eszerint a Krisztus sírját őrző 
katonák a feltámadás hírét vevő, ujjongó 
asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy 
lelocsolták őket. Régi korokban a piros színnek 
védőerőt tulajdonítottak. A húsvéti tojások piros 
színe egyes feltételezések szerint Krisztus vérét 
jelképezi. A tojásfestés szokása és a tojások díszítése 
az egész világon elterjedt. Más vélekedé- 



sek szerint a húsvét eredetileg a termékenység 
ünnepe, amely segítségével szerették volna az 
emberek a bő termést, és a háziállatok szaporulatát 
kívánni. Így kötődik a nyúl a tojáshoz, mivel a nyúl 
szapora állat, a tojás pedig magában hordozza az élet 
ígéretét. A locsolkodás is az öntözés utánzásával a 
bő termést hivatott jelképezni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Időközi választás Újudvaron 
 
Mindazt Önök is tudják, a 2012. január 15-én 
megtartott időközi helyi önkormányzati képviselő és 
polgármester választáson 833 választópolgárból 566 
fő élt választójogával. (67,9 %-os részvételi arány 
mellett.) A polgármester választást Jakab Sándor 
nyerte meg. 
 
A helyi önkormányzati képviselő-testületet a 
következő személyek alkotják: 
 
Dr. Bozsoki Attila  
Merencsics István 
Kocsmár László 
Kiss Rudolf 
Harangozó Emil 
Kánnár Imre 
 
Az alakuló ülést követően, a polgármester 
javaslatára Újudvar Község Önkormányzata 
megalakította a képviselő- testület munkáját segítő 
bizottságokat, melyek az alábbiak: 
 
 Szociális és Családügyi Bizottság 
 Ifjúsági, Kulturális- és Sport Bizottság 
 Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
 Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 
 
A korábbi években működött Ügyrendi és Szociális 
Bizottság mellett, az újabbak létrehozása 
nagymértékben segítik az önkormányzat munkáját, 
hiszen minden bizottságban vannak „külsős tagok” a 
lakosság részéről, akik véleményükkel, 
tapasztalataikkal hozzájárulhatnak a hatékony 

munkavégzéshez, ezzel is segítve településünk 
fejlesztését. 

 

1. Ügyrendi és közbiztonsági bizottság 
 

Elnöke: 
Merencsics István, 8778 Újudvar, Ország u. 
1/D.  

 
Tagjai:  

Dr. Bozsoki Attila Tamás, 8778 Újudvar, 
Kanizsai u. 1. 
Harangozó Emil, 8778 Újudvar, Ország út 7. 
Horváth Ferenc, 8778 Újudvar, Ország út 27. 
Tarjányi Gyula Gábor, 8778 Újudvar, 
Alsómező u. 1. 

 
2. Szociális és Családügyi Bizottság 
 

Elnöke: 
Kocsmár László, 8778 Újudvar, Ifjúság u. 24. 
 
Tagjai:  

Kánnár Imre, 8778 Újudvar, Petőfi u. 24. 
Kiss Rudolf, 8778 Újudvar, Ifjúság u. 7. 
Megyesi Tiborné, 8778 Újudvar, Ország út 47. 
Orsós Zoltán, 8778 Újudvar, Dózsa u. 24. 

 
3. Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság 
Elnöke:  

Merencsics István, 8778 Újudvar, Ország út 
1/D. 

 
Tagjai:  

Kocsmár László, 8778 Újudvar, Ifjúság u. 24. 
Kánnár Imre, 8778 Újudvar, Petőfi u. 24. 
Dr. Bozsoki Attila, 8778 Újudvar, Kanizsai u. 
1. 
Kiss Rudolf, 8778 Újudvar, Ifjúság u. 7. 
Dencs Lászlóné, 8778 Újudvar, Ifjúság u. 10. 
Mihálylovics Natalja, 8778 Újudvar, Ifjúság u. 
19. 
Dávid Lajos, 8778 Újudvar, Ország út 1/A. 
Zaorál Tamás, 8778 Újudvar, Morgánypuszta 
8. 

  



Felhívásaink 
 

Felhívjuk a vállalkozók figyelmét, hogy a 2011. 
adóévet érintő helyi iparűzési adóbevallások 
benyújtásának határideje 2012. május 31.  Az ezzel 
kapcsolatos nyomtatványok kézbesítése 
előreláthatólag április hónapban történik meg az 
önkormányzat nyilvántartásában szereplő 
vállalkozók részére. A 2011. évre befizetett 
adóelőleg és a 2011. évi tényleges adó 
különbözetének elszámolási és befizetési határideje 
szintén 2012. május 31. Az önkormányzat 
hivatalában szükség esetén igényelhetnek 
nyomtatványokat, adatlapokat személyesen az 
Önkormányzat Hivatalában, vagy érdeklődhetnek 
telefonon a 93/360-201 és a 93/556-018-as 
telefonszámon. 
 

  
 
Fontos megemlítenünk a személyi jövedelemadó 
1%-ának felajánlását is. Kérjük, támogassa adója 
1%-ával elsősorban, a településen lévő 
alapítványokat, civil egyesületeket, ezzel is 
hozzájárulva községünk fejlesztéséhez, 
korszerűsítéséhez.   
 
Újudvari Faluházért Közalapítvány: 
Adószám: 19276025-2-20 
 
Nova Curia Civil Egyesület: 
Adószám: 19283605-1-20 
 
Sportegyesület: 
Adószám: 19956356-1-20 
 
Magyar Katolikus Egyház: 
Technikai szám: 0011 
Magyar Evangélikus Egyház: 
Technikai szám: 0035 
Magyar Református Egyház: 
Technikai szám: 0066 

  
 

Anyakönyvi Híreink 
 
2012. évben születtek: 
 
Zóka Eszter és Balázs Imre Alsómező utcai szülők 
kislánya: Balázs Léna. 
 
Tarjányi Gyula és Béres Andrea Alsómező utcai 
lakosok gyermekei: 
Tarjányi Petra és Tarjányi Laura 
 

Mátyus Erzsébet Ország út 36. szám alatti lakos, 
kisfia: Mátyus Levente Kristóf. 
 
Pandúrné Mátyus Margit és Pandúr Gábor Petőfi 
utcai lakosok kisfia: Pandúr Balázs. 
 
Megyesi Gábor és Megyesiné Veilinger Anikó 
Ország úti lakosok gyermeke: Megyesi Zsombor. 
 
Orsós Imre és Orsos Mónika Ország úti lakosok 
gyermeke: Orsós Nikoletta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akiktől búcsúzunk: 
 
Horváth István és Kovács Károlyné Fő úti lakosok. 
Binszki Jánosné és Józsa Imréné Ország úti lakosok. 
 

  
Hirdetéseink 

 
Locsolóbál 2012. április 8. 

 
Községünkben a Nova Curia Civil Egyesület 
Ifjúsági Klubja szervezésében megrendezésre kerül 
az idei évben is a szokásos Húsvéti Locsolóbál. A 
negyedik alkalommal megrendezendő programot a 
Faluházban tartják, ahol 19,00 órától várják sok 
szeretettel a rendezők a szórakozni vágyókat. 20,00 
órától hidegtálas vacsora kerül felszolgálásra.  A 
hajnalig tartó élőzenés mulatságról, hangszálait nem 
kímélve, Gaál Szabolcs gondoskodik. A korábbi 
évek gyakorlatának megfelelően, a szervezők idén 
sem emelték a belépőjegyek árát, mely 2500,- Ft. A 
belépőjegy tartalmazza a vacsorát, és egy darab 
tombolajegyet. A Nova Curia Civil Egyesület 
Ifjúsági klubja, az éjféli sorsoláson, értékes 
ajándékokkal kedveskedik a szerencséseknek, ezért 
érdemes több tombolajeggyel is szerencsét próbálni! 
A büfé kínálatát Botfai László biztosítja. Minden 
érdeklődőt, szórakozni vágyót szeretettel várunk egy 
tavaszváró, húsvéti, közösségi kikapcsolódásra, 
nemtől, korosztálytól függetlenül! 

Szervezők 

  



 
 

Gondolatok az iskoláról 
 
Iskolánk a Móra Ferenc Általános iskola, még soha 
nem volt ilyen kilátástalan helyzetben. Manapság 
bizonytalanságban vannak a szülők, a pedagógusok, 
talán csak a gyermekek nem érzékelik ezt a 
helyzetet. Az okokat mindenki ismeri kétségessé vált 
tagintézményünk léte. 2007-ben még a sikerült 
megmentenünk iskolánkat, amikor a suli harmónia 
gyermeket segítő alapítványra bíztuk annak 
működtetését, igaz, akkor még 55 gyerek járt a 7 
osztályba,- mert egy osztály már abban a tanévben 
sem indult. Ahhoz, hogy helyben iskola működjön 
akkor az állami normatíván felül havonta 1,1 millió 
forintot kellett hozzátennünk költségvetésünkből. 
Nem sajnáltuk a pénzt, mert jó célt szolgáltunk vele, 
úgy gondoltuk, hogy azok a gyerekek, akik helyben 
járnak iskolába, később is kötődni fognak 
településünkhöz. Már 2007-ben megszüntethettük 
volna az alapfokú oktatást településünkön, hiszen a 
törvényben előírt osztálylétszám feltételeknek már 
akkor sem feleltünk meg. A 2006- ban befejezett 
iskolafejlesztési beruházásnak következtében 2011. 
szeptember 16-ig kötött bennünket a pályázati 
kiírásban foglalt 44 milliós visszafizetési 
kötelezettség is, arra az esetre, ha az épület nem az 
alapfunkciójának megfelelően, tehát nem iskolai 
célra hasznosítottuk volna. Azóta a beruházáshoz 
felvett hiteleket kifizettük, teljesen tehermentes lett 
az épület, ma már minden kötöttség nélkül más célra 
is hasznosítható. Eltelt közel hat év, a helyzet azóta 
annyiban változott, hogy a gyermekek létszáma 
tovább csökkent és szeptembertől összesen 27 fővel 
kezdődne a tanítás. 2012 szeptemberében az első és 
nyolcadik osztály nem indulna. A csökkenő létszám 
miatt az iskolánkat működtető alapítvány a 
következő évre még több önkormányzati 
hozzájárulást igényel, hiszen kevesebb normatívát 
kapnak, és a fenntartási költségek pedig 
emelkednek. Képviselő testületünk látva a negatív 
tendenciát, úgy döntött, hogy a Suli Harmónia 
Alapítvánnyal kötött megállapodást 2012. augusztus 
31. napjától felmondja, melyet szándéknyilatkozat 
formájában közöltünk az Alapítvány Vezetőségével. 
Ez nem kötelez bennünket a szerződésbontásra, de 
lehetőséget biztosít önkormányzatunknak arra, hogy 
ha úgy döntünk, hogy szeptembertől nem járulunk 
hozzá a továbbiakban az iskola működtetéséhez, 
akkor azt jogszerűen megtehessük. A törvény 2013. 
január 1-jétől nem teszi kötelezővé az alapfokú 
oktatás biztosítását az önkormányzatoknak, de 2012. 
szeptemberétől december 31-ig még igen. Ennek 
megfelelően, ha 2012 szeptemberétől úgy döntünk, 
hogy helyben nem lesz általános iskola, akkor egy 

másik település önkormányzatával fogunk kötni 
intézményfenntartói megállapodást, amely alapján 
természetesen vállalnunk kell minden újudvari 
gyermek után a felmerülő költségeket. 
Tájékoztatásul közlök Önökkel néhány adatot, 
melyek ismeretében ki-ki kialakíthatja magában a 
véleményét, az iskolánk jövőjével kapcsolatban. 
Rövid időn belül képviselő testületünknek határozni 
kell az intézmény sorsát illetően, ezért fontosnak 
tartjuk, hogy önök széles körben megismerjék a 
kialakult körülményeket, melyek alapján kell 
meghoznunk döntésünket. 2012-es tanévben 
Nagykanizsáról 5 tanuló jár iskolába, ugyanakkor 
Nagykanizsára Újudvarról 31 gyerek jár, Gelsére 
pedig 6 fő. A 2012/2013 évben az iskolai 
beíratáskor, az óvodákból az 5 újudvari gyerek közül 
egyiket sem íratták az újudvari iskolába. A 2012. 
április 14-én , 19:00 órakor tartandó lakossági 
fórumra várom Önöket, mondják el véleményüket az 
iskola jövőjével kapcsolatban is. 
 

Jakab Sándor 
     polgármester 

 
  

Otthoni kézművesség 

Nyuszi sógyurmából 

Hozzávalók: 

 fehér és barna sógyurma (receptje: 30 dkg só, 
20 dkg liszt, 140 ml víz, fél evőkanál olaj + a 
barna színhez cukrozatlan kakaópor) 

 drótból hajlított akasztók 

Elkészítés 

1. A fehér gyurmából egy nagyobb és egy kisebb 
golyót gyúrunk. Ezeket egymásra rakjuk, és 
összetűzzük őket az akasztóval (így száradás 
után is biztosan a helyén marad a nyuszi feje). 

2. Két hurkából megformázzuk a füleket, kettőből 
a kezeket. A lábak két lapított golyóból 
készülnek. A nyuszi pofiját szintén két lapított 
golyóból kell elkészíteni. A szemek és az orr 
mellett csinálhatunk még neki hajat, kalapot, 
drótból bajuszt, tehetünk a kezébe virágot, 
tojást, stb. 

3. A kész művet radiátoron, vagy sütőben meg 
kell szárítani. Száradás után lakkozhatjuk, 
akkor tartósabb lesz. A kész nyúl kb. 4 cm, így 
könnyen felakasztható pl.: egy barkaágra. 

  



 
 

  
4. Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 

 
Elnöke: 

Dr. Bozsoki Attila  8778 Újudvar, Kanizsai u. 
1. 

 
Tagjai:  

Merencsics István, 8778 Újudvar, Ország út 
1/D. 
Kocsmár László, 8778 Újudvar, Ifjúság u. 24. 
Kánnár Imre, 8778 Újudvar, Petőfi u. 24. 

     
Harangozó Emil, 8778 Újudvar, Ország út 7. 
Papp István, 8778 Újudvar, Fő út 25. 
Ódor József, 8778 Újudvar, Fő út 15. 
Bazsó Marianna, 8778 Újudvar, Petőfi u. 20. 
Törökné Linter Lívia, 8778 Újudvar, Ifjúság u. 
23. 
 

Újudvar község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

 
 

Közérdekű Híreink 
 
2012. március 1-jével megindult a közfoglalkoztatás. 
A pályázat keretén belül a Zala Megyei 
Kormányhivatal Nagykanizsai Kirendeltség és 
Szolgáltató Központ nyilvántartásában szereplő, 
feltételeknek megfelelő álláskeresőket 
foglalkoztathatja az Önkormányzat 80%-os 
támogatással. A közfoglalkoztatásba bevont 
személyek kiválasztásánál elsődleges szempont, 
hogy olyan embereket foglalkoztasson az 
önkormányzat, akiknek az aktív korúak ellátásának 
felülvizsgálata során, szükséges igazolni legalább 30 
nap munkában töltött időt, hiszen ha ez nem történne 
meg, akkor nagy eséllyel meg kellene szüntetni az 
ellátást. Egyre több a rászoruló, és az ellátást 
igénylő, így a jogszabályi előírások mellett 
szívügyünknek tekintjük a családok megélhetésének 
segítését is. A jelenlegi közmunkaprogram keretén 
belül minimum 2, maximum 5 hónap időtartamra 6 
órás részmunkaidőben foglalkoztathatjuk a bevont 
álláskeresőket. Fontos megemlíteni, hogy 2012. 
február 13-tól sikerült a Nyugat-dunántúli Vízmű 
Zrt. által bonyolított szintén közfoglalkoztatásra 
irányuló pályázatba, 6 főt foglalkoztatni, teljes 
munkaidőben ez év december 31-ig.  

  
 
Március hónapban közgyógyellátás iránti kérelem 
nyomtatványokat küldtünk ki a Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóság nyilvántartásában szereplő azon 
személyeknek, akik nyugdíjszerű ellátásukból 
kifolyólag, alanyi jogon, jövedelemvizsgálat nélkül 
jogosultak erre a természetbeli ellátásra. Az eljárás 
megindításának módja kérelem benyújtásán 
alapszik, melyeket szép számmal juttattak vissza az 
igénylők. Örömünkre szolgál, hogy felhívhattuk a 
jogosultak figyelmét erre a lehetőségre, és az 
egészségi állapotukból adódó kiadásaikhoz, ezzel is 
hozzájárulhatunk. 
 

  
Fontos említést tenni Újudvar község 
önkormányzata Szociális és Családügyi 
Bizottságának reformlépéséről is, az étkezési 
utalványok bevezetéséről. A Hivatalban igényelhető 
átmeneti segély egyszeri támogatást jelent azon 
megváltozott, nehéz élethelyzetben lévő kérelmező 
részére, aki helyzete miatt önmagán segíteni nem, 
vagy csak segítséggel képes. Az átmeneti segély 
természetbeli juttatását szorgalmazza a Bizottság, 
melyet 1000 forint címletű étkezési utalvány 
formájában bocsájt a jogosult rendelkezésére. Ezzel 
a lépésével az önkormányzat nem csak az ellátást 
igénybevevőket szeretné támogatni, hanem a helyi 
élelmiszert árusító vállalkozókat is, hiszen az 
utalvány kizárólag Újudvar közigazgatási területén 
váltható be. A boltokkal kötött megállapodás keretén 
belül részletezve van az utalvány felhasználásának 
módja. A Bizottságnak nem célja korlátozni az 
utalványra jogosultat, ezért szabadon rendelkezhet 
vele, hogy melyik kiskereskedésben szeretné 
beváltani utalványát, melyet számla ellenében 
megtérít az önkormányzat. Az utalvány 
felhasználását oly mértékben szabályoztuk, hogy a 
megállapodásban, valamint magán az étkezési 
jegyen rögzítettük azon élelmiszereket, melyekre 
érvényes vásárlást kezdeményezhet a jogosult. 
Célunk ezzel az, hogy valóban alapvető 
élelmiszerekre essen a vásárló választása, ne pedig 
felesleges, egészségkárosító termékekre. 
 

  
Közérdekű híreink címmel, minden család otthonába 
eljuttattuk szórólapunkat, melyet cikkünkben 
részleteznék. A vérvétel, vizelet-EKG helyben 
történő megszervezésével a lakosság komfortérzetét 
szerettük volna javítani, megkímélve az időseket a 
sorban állástól, az utazás fáradalmaitól, időt, 
energiát spórolva a betegeknek. Célunk 
megvalósításában, Horváth Ferenc és felesége, 
Horváthné Becze Éva, segédkezik. Külön köszönet 
illeti meg őket azért, mert mindezt önként, díjazás 
nélkül teszik. Ugyanígy a betegek nevében 
köszönettel tartozunk Dr. Alemayehu Asnake 
háziorvosunknak is, kinek felügyelete mellett 



gyorsabb, kényelmesebb és praktikusabb a 
laborvizsgálatok elvégzése, melyekre minden 
szerdán reggel 7-től 9 óráig van lehetőség a 
háziorvosi rendelőben. Önkormányzatunk 
falugondnoki busza a levett labormintákat beszállítja 
a nagykanizsai kórházba, ahonnan a település 
háziorvosát, az interneten keresztül informálja a 
vizsgált eredményekről. Fontos megemlíteni, hogy a 
vizsgálatok elvégzéséhez, természetesen szükség 
van orvosi beutalóra, ugyanúgy, mint korábban.  
 

 
Hamarosan bejegyzésre kerül az Újudvari 

Polgárőr Egyesület… 
 
A csoport alapítói 2008-ban tudták, hogy az 
önkormányzat nehéz helyzetére való tekintettel 
anyagi támogatásra nem számíthatnak, de így is 
vállalták a munkát. Saját maguk finanszírozzák 
gépkocsi-használatukat, készítettek figyelmeztető 
táblákat a község bevezető útjai mellé, vásároltak 
maguknak felszerelést, láthatósági mellényt, az 
egymás közti kommunikációs eszközök használatát 
is önállóan finanszírozzák! A csapatot nagyrészt 
aktív dolgozók alkotják, akik a munka mellett, ha 
idejük van rá járőröznek. Önkormányzati és 
egyesületi rendezvényeket biztosítanak, 
katasztrófavédelmi gyakorlaton irányítják a 
forgalmat, a rendezvényekre érkezők parkolását 
segítik és vigyáznak járműveikre. A Polgárőr 
csoport tagjai mindig figyelnek és akkor is 
vigyáznak a község lakóinak nyugalmára, amikor 
nincsenek szolgálatban. Tudják, hogy a besurranó 
tolvajok nagy része a házaló tevékenységet folytató 
személyek közül kerül ki és ha községünkben 
gyanús idegen személyeket látnak, megteszik a 
megfelelő intézkedéseket; értesítik az 
Önkormányzatot és a Rendőrséget. A község teljes 
lakossága, valamint az Újudvaron telephellyel 
rendelkező vállalkozók, a hegyi birtokok és 
zártkertek tulajdonosai, számíthattak a polgárőr 
csoport munkájára, hiszen senki sem tudhatja, hogy 
jelenlétükkel és éberségükkel melyikünk 
vagyontárgyait mentik meg a bűnözőktől! Biztos 
vagyok abban, hogy a közeljövőben megalakulandó 
Újudvari Polgárőr Egyesület tagjai amennyire 
erejükből és idejükből telik a jövőben is végezni 
fogják önként vállalt feladatukat a falu 
közbiztonságának javítása érdekében. 2012. április 
14-én, 16,00 órakor a Faluházban tartandó alakuló 
ülésünkre tisztelettel várjuk azokat a személyeket, 
akik az Újudvari Polgárőr Egyesület tagjai 
szeretnének lenni. 

 
Kocsmár László 

Egyesület elnöke 

 
 
  
 

 
 

Tisztelt Újudvari Vállalkozók! 
 
 
Községünk Önkormányzata nevében, köszöntöm 
Önöket, és megköszönöm eddigi munkájukat, 
mellyel hozzájárulnak településünk fejlődéséhez. 
Képviselő-testületünk célja, hogy a jövőben minden 
lehetséges eszközzel, támogassa a községben élő 
vállalkozókat, vállalkozásuk sikeres működése 
érdekében. Önkormányzatunk hivatalának dolgozói, 
valamint a körjegyzőség köztisztviselői, minden 
segítséget megadnak Önöknek, hogy a lehető 
legegyszerűbben és leggyorsabban intézhessék 
ügyeiket hivatalunkban. Minden ügyintézőnk 
kiemelt figyelmet fog a jövőben fordítani a 
megbízott jegyzőasszony, László Piroska 
vezetésével arra, hogy Önök hivatali ügyintézésük 
során, munkánkkal elégedettek legyenek.  A 
közeljövőben lehetőséget biztosítunk a 
községünkben működő vállalkozóknak arra, hogy 
honlapunkon, vállalkozásukat bemutathassák. 
Várjuk email-ben ismertetőjüket, melyet rövid időn 
belül honlapunkra feltöltünk. Meggyőződésem 
szerint településünk fejlődése érdekében, az 
önkormányzatnak és a vállalkozóknak szorosan 
együtt kell működni a jövőben. 
Elérhetőségeink a www.ujudvar.hu honlapon 
megtalálhatók. 

Jakab Sándor 
polgármester 

  



  
 

Recept-tár 
 
 
Túrós kalácstorta 
 
Hozzávalók: 
 
25 dkg (sovány) túró, 1 (bio) citrom reszelt héja, 5 
dkg cukor, 1 tojás, 6 ek tej, 6 ek olaj, 3 ek cukor, 1 
vanília rúd kikapart belseje, csipetnyi só, 30 dkg 
liszt, 4 (lapos) tk sütőpor, 8 dkg dió,8 dkg mazsola, 
tetejére: dió, 1 tojássárgája. 
 
 
Elkészítés: 
 
1. A túró felét keverjük el 5 dkg cukorral, a 

citromhéjjal és a tojással. 
2. A túró másik felét dolgozzuk el a tejjel, olajjal, 3 

ek cukorral, vanília magokkal, sóval. A lisztet 
keverjük el a sütőporral és adjuk a túrós 
masszához. 

3. A tésztát jól dolgozzuk össze (ha nagyon 
száraznak érezzük, tegyünk hozzá egy kevés 
tejet), és (nem lisztezett) deszkán nyújtsuk ki kb. 
30×50 cm-es téglalappá. 

4. A kinyújtott tésztára simítsuk el a túrós-tojásos 
tölteléket, szórjuk rá a megmosott és 
lecsepegtetett mazsolát, és a durvára vágott diót. 
Szorosan tekerjük fel, mint a piskótatekercset. 

5. A tekercset vágjuk 13-14 egyforma vastag 
szeletre (ha nem elég hosszú a tekercs, inkább 
legyenek vékonyak a szeletek, de ennyi szelet 
szükséges, hogy kitöltsük a formát). Ezeket a 
szeleteket kivajazott 24 cm átmérőjű 
tortaformában osszuk el egymás mellé úgy, hogy 
egymástól egyforma távolságot hagyva kitöltsék a 
formát. Ha nem ér teljesen össze, nem baj, a 
sütésnél majd összedagad, de legyen egyenletes 
az elosztás. A torta tetejét szilikon ecsetet 
használva kenjük meg kevés vízzel elkevert 
tojássárgájával, és szórjunk rá vágott diót. 

6. A tésztát 170 fokos sütőben kb. 35-40 percig 
sütjük. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Meggyes gesztenyepüré 
 
Hozzávalók:  
 
2 dl tejszín, 1 cs. gesztenyemassza, 20 dkg meggy 
(lehet befőtt vagy fagyasztott is), 2 kanál zselatin, 
cukor ízlés szerint, pici fahéj  
 
Elkészítése:  
 
A gesztenyemasszát burgonyanyomón áttörjük. A 
meggyet leszűrjük, a levét felfogjuk és a 2 kanál 
zselatinnal elkészítjük. Hozzákeverjük a meggyet, 
ízlés szerint cukrot és pici fahéjat. Kikészítünk 2 
nagy kelyhet, az aljába kanalazzuk a meggyes 
keveréket (két részre osztva), ráteszünk egy réteg 
gesztenyemasszát, rá a felvert cukrozott 
tejszínhabot. Ezután még egyszer ugyanazt. A hab 
teteje díszíthető meggyel vagy meghinthető egy pici 
fahéjjal. 

  
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Jön a Ferencváros Újudvarra! 
 
 
Labdarúgó csapatunk a megyei III. osztály déli I. 
csoportjában küzd a bajnoki cím megszerzéséért, 
amelyre nagy esély is van, hiszen a 17. forduló után 
veretlenül vezetjük a bajnokságot. A tartalék 
csapatunk szintén az első helyen áll. Ha játékosaink 
a tavasz folyamán továbbra is komolyan veszik a 
mérkőzéseket és az edzéseket, akkor nagy esély van 
arra, hogy kettős bajnoki címet ünnepelhetünk a 
nyáron. Úgy gondolom, hogy a község, a szurkolók 
és a játékosok is megérdemelnék már, hogy jövőre a 
megyei II. osztályban folytathassa csapatunk a 
küzdelmeket. Egy osztállyal feljebb mindamellett, 
hogy színvonalasabb mérkőzéseket is játszhatunk, az 
eddig sokszor irreális körülmények között lejátszott 
mérkőzéseket is végre elfelejthetnénk. 
 
 A Sportöltözőnk felújítása befejeződött, a műszaki 
átadás megtörtént, a Palin elleni mérkőzés előtt már 
a 100 m2-rel bővült épületet birtokba is vettük. A 
helyiség berendezése folyamatban van, de már így is 
sokat javultak a mérkőzésekre való felkészülések 
feltételei. Erre az évre terveztük az ünnepélyes 
öltöző avatást melyre a Ferencvárost hívtuk meg. 
2012. április 3-án értesített a Magyar Labdarugó 
Szövetség Zala Megyei Igazgatója, Józsi György, 
hogy hosszas egyeztetés után a Ferencváros 
elfogadta a meghívásunkat és szeptember első 
hétvégéjén, amikor a válogatott mérkőzés miatt 
bajnoki szünet lesz, az I. csapatukkal ellátogatnak 
Újudvarra, és megmérkőznek csapatunkkal!  
 
Nem hiszem, hogy ennek az eseménynek a 
jelentőségét ki kellene emelnem, mert az ország 
legnépszerűbb csapatáról van szó! Nagy 
megtiszteltetés ez az egész településünk számára, és 
ennek megfelelően az illő fogadtatásról gondoskodni 
fogunk. Kérem a községünk sportszerető lakosságát, 
hogy ha tehetik, a mérkőzéseinkre látogassanak el, 
és szurkoljanak nekünk, hogy az Önök 
támogatásával elérhessük kitűzött célunkat és 
megnyerjük a 2011/2012. évi labdarúgó 
bajnokságot! 
 
 
 
Az elnökség és a csapat valamennyi tagja nevében 
köszönöm segítségüket! 
 
    Jakab Sándor 
   A labdarúgó csapat edzője 

 
 
 

 
 
Felújított sportöltöző 
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Körjegyzőségünk múltja, jelene és jövője 

 
 
Körjegyzőségünket 2000-ben négy település 
alakította meg, Magyarszentmiklós, 
Magyarszerdahely, Újudvar és Nagybakónak. 2002-
ben Nagybakónak kivált, így azóta  három település 
alkotja a  Körjegyzőséget, melynek feladatai a 
hatáskörébe tartozó közigazgatási feladatok ellátása. 
Fenntartásáról az állam, valamint a települések 
lakosságszám arányosan gondoskodnak.  
Magyarszerdahelyen, Magyarszentmiklóson 2-2 fő 
ügyintéző látja el a hatósági feladatokat, Újudvaron 
pedig 4 fő ügyintézőt foglalkoztatunk. Jelenleg a 10 
státuszunkból 9 álláshely van betöltve. Ebbe a 
létszámba tartozik Hencsei Margit körjegyző 
asszony is, aki a 2012. január 15-i újudvari időközi 
önkormányzati választások óta tartósan 
betegállományban van. Jegyző hiányában a Zala 
Megyei Kormányhivatal segítségével és 
iránymutatásának megfelelően történhetett meg 
január 19-én a polgármesteri átadás-átvétel és 
alakult meg képviselő-testületünk is. Gelse- 
Gelsesziget-Kilimán községek képviselő-
testületeivel sikerült megegyezni abban, hogy László 
Piroska jegyzőasszony helyettesítési megbízatásához 
hozzájáruljanak. A megbízott körjegyző asszony, 
minden pénteken ellátogat, Magyarszentmiklósra, 
Magyarszerdahelyre, valamint Újudvarra is, ahol 12 
órától fogadóórát tart.  A körjegyzőségi dolgozók 
feladatellátását a hét többi napjain személyesen, 
telefonon és e-mail-ben segíti. Időközben újabb 
körjegyzőségi dolgozó került tartós 
betegállományba, akinek kiesését, egy tapasztalt, 
volt köztisztviselővel oldottuk meg, akit jelenleg 
közfoglalkoztatottként alkalmaz önkormányzatunk. 
A megváltozott helyzet ellenére is a munkakörükben 
maradt körjegyzőségi köztisztviselők és 
önkormányzati közalkalmazottak munkához való 
hozzáállása példás, a hivatali munka zavartalanul 
folyik. 
 
 Miután megoldódott a körjegyzőség törvényes 
működésének kérdése, fontos volt a körjegyzőség 
költségvetésének mielőbbi megtárgyalása. A 
költségvetés tervezésekor több javaslatot is tettem a 
költségek csökkentésére, melyek nagy része nem 
valósulhatott meg, mivel azokat Magyarszerdahely 
és Magyarszentmiklós képviselő-testületei nem 
támogatták. Amennyiben nem fogadta volna el 
mindhárom képviselő- testület a költségvetést záros 
határidőn belül, az a körjegyzőség felbomlását 

eredményezte volna. Mivel valószínűleg ez az utolsó 
év körjegyzőségünk életében, ezért képviselő-
testületünk a kompromisszumos megoldás mellett 
döntött, és lakosságszám arányosan járul hozzá 
2012-ben is 10.423.000 Ft-tal a működéshez. A 
jövőben ez már nem így fog történni, mert mint 
ahogy azt önök közül bizonyára sokan tudják, a 
közigazgatási reform részeként 2013. január 
elsejével megalakulnak a járási hivatalok. A 
polgármesteri és körjegyzőségi hivataloktól az 
államigazgatási – hatósági ügyek egy része átkerül a 
járási hivatalokba. Újudvar esetében a járási hivatal 
központja Nagykanizsa lesz.  A törvény értelmében 
a 2000 lélekszám alatti települések nem tarthatnak 
fenn önálló hivatalt, így az átszervezés érinti 
településünket is.   
 
Az új önkormányzati törvény ez év december 31-ig 
lehetőséget biztosít közös önkormányzati hivatal 
létrehozására, amennyiben a két vagy több társult 
település együttes lélekszáma meghaladja a 2000 főt. 
Ha ezt nem tesszük meg az adott határidőig, akkor a 
Kormányhivatal 2013. január 1-jét követően 60 nap 
elteltével, kötelező érvénnyel előírja, hogy hova kell 
csatlakoznunk. Jelenlegi körjegyzőségi 
társtelepüléseink 2013-tól szándékuk szerint 
hozzájuk hasonló nagyságrendű falvakkal 
szeretnének kialakítani közös önkormányzati 
hivatalt, melyet tudomásul vettünk. Újudvarnak is az 
áll érdekében, hogy a jövőben egy hasonló 
nagyságrendű, 1000 főnél nagyobb lélekszámú 
településsel hozzon létre közös hivatalt, így az 
önálló hivatali ügyintézés mindkét településen 
megmaradhatna. Ebben az esetben az önkormányzati 
és körjegyzőségi alkalmazottak tovább dolgozhatnak 
hivatalunkban. A közös önkormányzati hivatalban 
dolgozók munkáját jegyző és aljegyző felügyelné. A 
lakosság ügyeinek intézése továbbra is helyben 
történne, kivételt képeznének azok a hatósági ügyek, 
melyek a járási hivatalok hatáskörébe kerülnek át. 
Önkormányzatunk gazdálkodása a jövőben is 
független lesz a társtelepülésétől, a közös hivatal 
fenntartását, működési költségeit az állam, valamint 
megállapodás alapján a testületek közösen 
finanszírozzák. Amennyiben több településsel együtt 
alakítanánk közös önkormányzati hivatalt, akkor a 
kisebb falvakban élők ellátási igényeinek biztosítása 
nagyobb terhet róna községünkre, és vélhetően az 
Újudvaron dolgozó köztisztviselők létszámának 
csökkenésével is járna. 
 
 
 



 
 
 
 
 Jó példa erre az, ami az elmúlt 12 évben a 
körjegyzőségünkben volt tapasztalható. A 
körjegyzőség megalakuláskor a települések vezetői 
megegyeztek abban, hogy a két kisebb településen is 
2-2 fővel dolgoznak köztisztviselők, így azok 
bérköltségének nagyobb részét a mai napig Újudvar 
állja. Képviselő-testületünk folyamatosan keresi és 
vizsgálja annak lehetőségét, hogy a településünk 
érdekében most a lehető legjobb megoldást 
válasszuk. Szeretnénk, ha Önök a jövőben is az 
eddig megszokott módon helyben intézhetnék 
ügyeik jelentős részét, és az önkormányzati és 
körjegyzőségi dolgozók állása is megmaradhatna. 
Arra törekszünk, hogy olyan településsel hozzunk 
létre közös hivatalt, melynek gondjai, céljai, 
lehetőségei és érdekei is hasonlóak a miénkhez, így 
egymást segítve eredményesen dolgozhatnánk a 
jövőben.  
 
Fontosnak tartjuk, hogy a lakosságot tájékoztassuk a 
lehetőségekről, ezért a közeljövőben lakossági 
fórumot tartunk. A képviselő- testület fogja a döntést 
meghozni, de szeretnénk az önök véleményét is 
meghallgatni. Lakossági fórum helyszíne a Faluház, 
időpontja 2012. április 14, 19:00 óra. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk! 
    Jakab Sándor 
    polgármester 
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Csibék kannibalizmusa 

 
Tisztelt Olvasó! 
 
Első alkalommal olvashat Újudvaron élőktől 
Újudvaron élőknek szóló újságot. Nagy örömömre 
szolgál, hogy ezen „gyermek” születésekor 
gondoltak rám, és felkértek, hogy állategészségügyi 
szemmel írjak pár sort.  
A téma adta önmagát, hiszen itt a Húsvét, ilyenkor 
keltetik illetve vásárolják a csibéket. Amíg régebben  
a naposcsibe-vásárlás volt a gyakori, addig ma már 
inkább az előnevelt csirkéket keresik az emberek. Ez 
azután újabb problémák megjelenését hozta 
magával. Régen, a saját keltetésű csibe esetén szinte 
ismeretlen fogalom volt a tollcsipkedés, illetve a 
kannibalizmus, addig a vásárolt előnevelt csirkék 
esetében a fő „betegséggé” lépett elő. 
De miről is van szó tulajdonképpen? A vásárolt 
állatok idegesen kergetik egymást az ólban, tépkedik 
a másik tollazatát. Súlyosabb esetben kikezdik 
egymás bőrét is, majd teljesen kicsipkedve a hasfalat 
a belső szervek előesnek, az állat elpusztul. Ezt a 
súlyos esetet hívják kannibalizmusnak. A tünetek 
tehát az enyhe tollcsipkedéstől a súlyos, másik életét 
kioltó kannibalizmusig sokféle lehet. 
 A kórokok között nem tudunk csak egyet 
megemlíteni, több tényező együttes jelenléte esetén 
fordul elő:az egyedek élénk vérmérsékletétől 
takarmányozási hibákon át, tartási problémákig sok 
minden előfordulhat. Gyakori gond a szűk helyen 
tartás, ami ingerlékennyé teszi az állatokat, kerülni 
kell tehát a zsúfoltságot. Az esetek egy részében a 
tollcsipkedés megjelenésekor, ha kiengedik nagy 
területre az előnevelt csibéket, ez önmagában 
megoldja a problémát. Gyakran a nem megfelelő 
táplálás az ok. Gondoljuk meg: az előnevelő minél 
szebb csibét szeretne eladni, ezért nagy fehérje- és 
energiatartalmú tápokkal neveli azokat, Ha ezek az 
állatok hirtelen jóval „gyengébb” takarmányhoz 
jutnak, akkor a hiányukat a környezetükből 
igyekeznek pótolni, akár a másik állat élete árán is. 
Célszerű tehát fogadáskor jobb minőségű 
takarmányt adni az állatoknak, amit ki kell 
egészíteni nyomelemekkel és vitaminokkal. Erre 
megfelelő lehet a Phylamic nyomelem-kiegészítő, a 
Jolovit vagy Jolomax vitaminoldatok, a Vitaminas 
TT és a Promotor pedig az előzőeken kívül 
aminósavakat (fehérje összetevők) is tartalmaznak. 
A későbbiekben folyamatosan kell áttérni az 
általunk alkalmazni kívánt takarmányra, ügyelve 
arra, hogy a gyors takarmányváltás ne okozzon 
stresszt az állatoknak. 
Fontos a nyersrost-bevitel is, mindig legyen egy 
kevés „zöld” is az állatok előtt. Ez lehet frissen 

kaszált fű is. A nyersrost-hiányos állatok hamarabb 
éhesek lesznek, kevesebbet pihennek. Az sem árt,ha 
egy kevés aprókavicsot vagy szemestakarmányt is 
talál az állat. Ezek segítenek elterelni az állatok 
figyelmét, ami az unatkozás elkerülése miatt 
szükséges. Fontos még a megfelelő számú etető és 
itatóhely, hogy mindegyik állat kényelmesen 
hozzájusson a szükséges táp- és vízmennyiséghez. 
Kísérletek igazolták, hogy az erős megvilágítás 
ingerlékennyé teszi az állatot, ezért szükség esetén 
árnyékolóról is gondoskodni kell, esetleg le kell 
kapcsolni a villanyt. Olvastam olyan cikket, ahol az 
egyik legfontosabb kiváltó okként a túlzott 
megvilágítást jelölték meg. 
Látható, hogy nem lehet pusztán egy tényezőt 
felsorolni a betegség kiváltójaként. Ha észrevesszük 
a tüneteket, akkor a legidegesebb állatokat célszerű 
eltávolítani a többiek közül. Szintén ki kel emelni a 
már megcsipkedetteket is, majd később 
meggyógyulva visszahelyezhetők a társaik közé. 
 
A napos és az előnevelt csirkék baromfipestis elleni 
immunizálás során kerülhetnek forgalomba, erről az 
eladónak állatorvosi bizonyítvánnyal szükséges 
rendelkeznie. Kérjék el nyugodtan az igazolást 
vásárlás esetén. Ha az eladó vonakodik ilyen 
igazolást bemutatni, az már gyanút keltő kell, hogy 
legyen. 
Előnevelt csirkék esetén nem árt, ha a 14. és 28. 
napon Gumboró betegség ellen immunizálták 
azokat. Ez egy gyógyíthatatlan baromfibetegség, 
amely során folyamatos fogyás után elpusztulnak az 
állatok. Az állományban a pusztulás mértéke 70-80 
%-os is lehet! Érdemes olyan csirkét vásárolni, 
amelyik állat ez ellen a betegség ellen is védve van. 
A vakcinázottságot szintén az állatorvosi 
bizonyítványon találják meg.  
A fenti két betegség ellen a nagyüzemekben is 
folyamatos a védekezés a nagy gazdasági káruk és a 
gyógyíthatatlanságuk miatt. Vegyük hát mi is 
komolyan azokat! Ne vásároljunk olyan eladótól, aki 
nem tud állatorvosi bizonyítványt bemutatni! 
Tudom, hogy akik évek óta foglalkoznak 
csibeneveléssel, azok kevés újdonságot találtak a 
fentiekben, de ha csak egy embernek is tudtam újat 
mondani, már megérte a fáradságot. 
Mindenkinek sikeres állattartást és kellemes Húsvéti 
Ünnepeket kívánok: 

    
dr. Bozsoki Attila  

alpolgármester 
 


