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,,Ha a halál árnyéka völgyében járok  is 
nem félek semmi bajtól, mert te velem 
vagy ...” (Zsolt 23,4)

Vannak dolgok, amelyeket nem értünk 
meg,  s mégis szeretnénk megmagyarázni 
… 
Van idő, amikor nagyon nehéz megszó-
lalni,  mégis beszélni  kell. Beszélni kell, 
hogy érthetőbb legyen a csend, beszélni 
kell, hogy a lélek nehogy megszakadjon a 
nagy csendben. …, „nem félek semmitől, 
mert te velem vagy…” (Zsolt. 23,4)
Az embernek azonban számos oka lehet a 
félelemre, különösen, ha a halálra gondol, 
amikor a halál árnyéka vetül szeme  elé a 
temetőben  járván. A zsoltáros egy titkot 
tár fel: a halál völgyében is van vigaszta-
lás, ott is velünk van az Isten!
Mi lenne velünk, ha nem lenne halál? A 
halál teszi életünket egyszerivé és egyben 
mindenkorivá. Ahogy Kosztolányi Dezső 
mondja:
„Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.” 
Nem értékes az, amit nem lehet elveszí-
teni. Földi tetteink attól nyerik el szépsé-
güket és értéküket, hogy elveszíthetők és 
megszüntethetők. A halál kiemeli, jelen-
tőssé teszi, széppé varázsolja az élet röp-
ke pillanatát, mert egyetlenné, egyedivé, 
többé el nem érhetőkké emeli azokat…

Elhunyt  Édesapák, Édesanyák, Testvé-
rek, Nagyszülők, Barátok! Pihenésetek 
legyen csendes, lelketek Istennél találjon 
örök nyugodalmat! Ámen.

Dr. Nagy János polgármester

Halottak 
Napjára 2011

A forradalom évfordulóján verssel, dal-
lal, tánccal idéztük az 55 évvel ezelőtti 
események menetét és hangulatát. 

A település ünnepi megemlékezésére ok-
tóber 21-én délelőtt került sor a műve-
lődési házban. A megjelenteket Sándor 
Edit köszöntötte, majd a Himnusz közös 
éneklését követően dr. Bódizs Zoltán, a 
Szent József Gimnázium igazgató helyet-
tesének ünnepi gondolatait hallgathat-
tuk meg: - Miért is fontos a magyarság 
számára 1956? A történelem folyamán 
mindig van valami, ami megsebződik. Ez 
a seb, ahogy nagy költőnk, Pilinszky Já-
nos fogalmaz, maga az Isten. A seb újra 
és újra átvérzi a történelem szövetét. Az 
a mi feladatunk, hogy sebgyógyítók le-

gyünk. Ezt a feladatot mi magyarok már 
számtalanszor teljesítettük, a történelem 
folyamán számtalanszor megálltuk a he-
lyünket. Csak úgy, mint 1956-ban, ami-
kor fellobbant a szabadság lángja. Az 
egykori 56-os fiatalok azt üzenik felénk, 
hogy érezzük meg mindig, mit vár el tő-
lünk a hazánk, és az a magasabb rend, 
ami megengedte, hogy megszülessünk – 
fogalmazott dr. Bódizs Zoltán
Az ünnepi köszöntő után a Szent Piros-
ka Görögkatolikus Általános Iskola ta-
nulói Kiss Józsefné pedagógus vezeté-
sével szívszorító jelenetekkel idézték az 
55 évvel ezelőtti eseményeket, majd az 
Eördögh Forgó néptánc együttes mutat-
ta be forradalmi koreográfiáját. 

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

1956. október 23-ra emlékeztünk
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Az elmúlt időszakban az alábbi konfe-
renciákon, gyűléseken, megbeszéléseken, 
rendezvényeken vettem részt:
Szeptember 14: A tanyafejlesztési prog-
rammal kapcsolatos szakmai tájékoztatón 
vettem részt a Megyeházán.
Szeptember 20: A Széchenyi Program-
iroda Tanácsadó és Nonprofit Kft.  „Az Új 
Széchenyi Terv pályázati lehetőségei az 
Észak-Alföldi régióban” című, Hajdú-Bi-
har Megyei fórumon vettem részt, mely-
nek helye a Nyíradonyi Móricz Zsigmond 
Művelődési Ház volt.
Szeptember 28: A GoodWill Consulting 
Pályázati Tanácsadó Kft. „Pályázati lehe-
tőségek akár önerő nélkül” címmel kon-

polGárMEStErI  jElENtÉS
ferenciát rendezett, ahol azokról az ősszel 
megjelenő pályázatokról adtak tájékoz-
tatást, melyeket az önkormányzatok és a 
közoktatási intézmények csekély önerő-
vel vehetnek igénybe. 
október 1.: Nyíradony Város Önkor-
mányzata által rendezett „Szüreti Sokada-
lom és III. Nemzetközi-Nyíradonyi  Mur-
cis Krumpli – fesztiválon vettem részt.
október 3: A Malom Galériában 
Nuridsány Éva képzőművész kiállításá-
nak megnyitóján vettem részt.
október 5: Az Alapszolgáltatási és Bent-
lakást Nyújtó Szociális Központ „Egész-
ségfejlesztő Idősek Napja 2011” címmel 
tartott rendezvényén vettem részt. 

október  7: A II. Magyar Energetikai 
Vállalkozók és Feltalálók Fórumán vol-
tam Esztergomban.
október 9: A görögkatolikus templom-
búcsún vettem részt.
Ugyan ezen a napon délután a baptista 
imaházban megtartott Hálaadó Istentisz-
teleten vettem részt.
október 13: Nyírábrányban megren-
dezett sportnapon vettem részt, mely-
nek célja a Hajdúhadházi Kistérség és a 
Nyírábránnyal szomszédos határon túli 
települések kapcsolatának erősítése volt.

Nyíracsád, 2011. október 17.

dr. Nagy János sk. polgármester

2011. szeptember 21-25. között a 
Hajdúhadházi kistérség települései-
nek vezetői, képviselői tanulmányúton 
vettek részt Brüsszelben.

tasó lászló országgyűlési képvise-
lő úr, Nyíradony város polgármestere, 
a Hajdúhadházi Többcélú Kistérsé-
gi Társulás társulási tanácsának elnöke 

taNulMáNyútoN BrüSSzElBEN
uniós  pályázaton brüsszeli tanulmány-
utat nyert. Ezen az úton az ő  meghívására  
Hajdúhadház, Bocskaikert, Hajdúsám-
son, Nyíradony, Nyíracsád, Nyírábrány, 
Nyírmártonfalva, Vámospércs, Álmosd, 
Bagamér települések polgármesterei, al-
polgármesterei, képviselői és hivatali dol-
gozói  vehettek részt.
 A tanulmányút közvetlen célja az Eu-
rópai Parlament látogatása volt. Kü-

lön megtisztelő volt számunkra, hogy 
delegációnkat Pelczné Dr. Gáll Ildikó 
európai parlamenti képviselő fogadta. 
A képviselő asszony nagy szeretettel 
várt bennünket, és készségesen me-
sélt az Európai Parlament munkájáról, 
összetételéről, működéséről,  illetve 
saját parlamenti  tevékenységéről.  
A parlamenti látogatást követően 
Brüsszel sajátos hangulatvilágával is-
merkedtünk meg. Másnap Brugge-be 
érkeztünk, a város építészeti remekei 
mindannyiunkat ámulatba ejtett. 
A hosszú utazás fáradalmait feledve, 
kiváló hangulatban, élményekkel gaz-
dagodva érkeztünk haza.

A szakmai tapasztalatokért köszönet 
Tasó László országgyűlési képviselő 
úrnak!

dr. Nagy János
 polgármester

Az Országgyűlés 57/2000. (VI.16.) OGY. határozatával  a helyi ön-
kormányzati rendszer létrejöttének tizedik évfordulója tiszteletére  
szeptember 30 -át, az első helyhatósági választások  napját a Helyi 
Önkormányzatok Napjává nyilvánította. Az önkormányzás tágabb 
értelemben azt jelenti, hogy  valamely közösségnek joga van ahhoz, 
hogy ügyeit önállóan intézze. Hazánkban a 40 esztendős tanácsrend-
szer helyére 1990. szeptember 30-tól a helyi önkormányzati rendszer 
lépett. E reform épített a magyar történelem  hagyományaira, ugyan-
akkor figyelembe vette az Európai Önkormányzatok Kartájában fog-
laltakat is. Nehéz helyzetekben, amikor egy egész ország vizsgázik 
teherbíró képességből, felértékelődik minden olyan intézmény sze-
repe, amely a lakosságot szolgálja.
Nyíracsád Község Önkormányzata továbbra is fontosnak tartja az 
önkormányzatiság megerősítését, valamint a lakosság közszolgálta-
tásokkal történő kiegyensúlyozott és igazságos ellátását. 
Az önkormányzat napjára munkaértekezlettel emlékeztünk.

dr. Nagy János polgármester

az öNkorMáNyzatok Napja
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Szívükben mindig is magyarok voltak
Harmincnyolc Erdélyben élő magyar tett 

állampolgári esküt a Nyíracsádon
A legidősebb 71, a legfiatalabb hároméves volt azok között az 
Erdélyben élő magyar ajkú emberek között, akik szeptember 
végén a Nyíracsádon tettek állampolgári esküt. Mindannyian 
igazolni tudták a magyarországi vérszerinti felmenőket, így a 
januárban életbe lépett törvény értelmében könnyebben kapták 
meg a honosítást. Az ünnepeltek remegő hanggal énekelték a 
magyarok himnuszát, majd közösen mondták dr. Nagy János 
polgármester után az eskü szövegét. Ezt követően valameny-
nyien aláírták, majd átvették az okiratot, mely igazolja, hogy 
ezentúl nemcsak a magyar nemzetnek, de a magyar államnak is 
tagjai. Az immár törvény által is elismert honfitársakat elsőként 
Nyíracsád polgármestere köszöntötte. – Önök születésük óta 
magyarok, csak rossz törvények nem ismerték el ezt. Örömmel 
tölt el mindannyiunkat, hogy papír nélkül is kitartottak magyar-
ságuk mellett. Tudjuk, hogy az állampolgárságot dokumentum 
igazolja, de a magyarság az ember szívében él – fogalmazott a 
polgármester.
Családostul esküdtek
A 71 éves Margitán élő Gönczi József hetedmagával érkezett 
az eskütételre. – Apám és anyám itt született Magyarországon, 
mindig is magyarnak neveltek bennünket, így számunkra az első 
perctől kezdve nem volt kérdés az állampolgárság kérelmezé-
se. Nagy örömmel tölt el, hogy megérhettem, hogy a családom 
ismét ehhez az országhoz tartozik. Mi már maradunk ott, ahol 
leéltük az életünket, de az unokák talán már Magyarországon 
fognak felnőni – mondta Józsi bácsi. Sándor Éva szintén csalá-
dostul, szüleivel tette le az esküt, sőt barátja, Irimiás Krisztián is 
velük tartott. A hároméves Karsai Kristóf még mit sem értett a 
számára unalmas ceremóniából, de bárhol is éljen, ő már bizto-
san magyar állampolgárként nőhet fel. A vendégeknek Nagyné 
Jobbágy Piroska jegyző köszönte meg, hogy Nyíracsádot vá-
lasztották az ünnepélyes esemény színhelyéül. 

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

Az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ 
2011. október 5-én idősek napi rendezvényt tartott. A meg-
emlékezés mellett az volt a célunk ezzel a délutánnal, hogy 
felhívjuk az idős emberek figyelmét az egészségfejlesztés 
fontosságára. 
Intézményünk „Egészségfejlesztő idősek napja 2011” pályá-
zatát a megyei önkormányzat 50.000 forint vissza nem té-
rítendő támogatásban részesítette. A támogatást a pályázati 
kiírásnak megfelelően a rendezvényen felhasznált eszközök, 
anyagok, felszerelések beszerzésére fordítottuk. Így sikerült 
CD lejátszót, digitális mérleget, az ülőtornához székeket, 
súlyzókat, labdákat és törülközőket vásárolni.
Nyíracsád község polgármestere, dr. Nagy János ünnepi kö-
szöntője után Szvára János bácsi betyárdalokat énekelt, ezt 
követően a szociális központ dolgozóinak műsorát hallgat-
hatták meg a jelenlevők.
A nyugdíjas klub tagjai szerelmes dalokból nyújtottak át egy 
csokorra valót, majd közös éneklésre invitálták időseinket.
Pintye Tiborné és Madar Gáborné a mindennapos ülőtorná-
hoz adott ötleteket, Lócziné Takács Mónika pedig az egész-
séges táplálkozásról tartott előadást. A rendezvény ideje alatt 
lehetőség volt vércukorszint, vérnyomás- és testsúlymérésre 
is. Nemcsak a fizikai aktivitás, testünk egészségének meg-
őrzése a fontos, a lélek egészsége is ugyanannyira számít. 
Az előretekintés, a pozitív hozzáállás idős korban sem el-
hanyagolható. Ne sajnáljuk az időt rá, hogy meghallgassuk, 
megismerjük idős hozzátartozóink, szomszédaink gondolata-
it, érzéseit, mert ezzel is segítünk nekik abban, hogy minél 
tovább, minél minőségibb életet élhessenek közöttünk.

Erdei Éva
intézményvezető

Tornáztak, énekeltek, 
verset mondtak az idősek napján
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- Nyíracsád Községi Önkormányzat 
képviselő-testülete 2011. október 3-án 
megtartott rendkívüli ülésén elfogadta 
Nyíracsád Község Önkormányzat képvi-
selő-testületének 12/2011. (X.3.) számú 
rendeletét a pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátások helyi szabályozásáról. 
- Az Új Széchenyi Terv keretében az 
Észak-Alföldi Operatív Program „kö-
zösségi közlekedés” (ÉÁOP 3.1.4/A-
11) tárgyú pályázat beadását támogatja a 
képviselő-testület konzorciumi formájú 
együttműködés keretében Nyírábrány, 
Fülöp és Nyíradony településekkel.
- A Vidékfejlesztési Képzési és Szak-
tanácsadási Intézet tanyafejlesztési 
programjának keretében meghirdetett 
pályázat benyújtását támogatja a képvi-
selő-testület konzorciumi formájú együtt-
működés keretében Nyírábrány, Fülöp és 
Nyíradony településekkel.
- Nyíracsád Községi Önkormányzat kép-
viselő-testülete kinyilatkoztatta szándé-
kát, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallga-
tók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíj Pályázat 2012. 
éves fordulójához. A pályázat benyújtá-
sának határideje 2011. november 14. A 
pályázati felhívás az önkormányzat hirde-
tőtábláján megtalálható. 
- Nyíracsád Községi Önkormányzat kép-
viselő-testülete – mint résztulajdonos – a 
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű 
Zrt. elfogadott stratégiai tervének, vala-
mint a 2011. évi üzleti tervének kiegészí-
tése érdekében felhatalmazza a társaság 
igazgatóságát arra, hogy az állami szerep-
vállalás szakmai tartalmának meghatáro-
zása érdekében tárgyalásokat folytasson, 
annak eredményéről az igazgatóság a tu-
lajdonosokat folyamatosan tájékoztassa. 

- A képviselő-testület elfogadta Nyíracsád 
település vízkár-elhárítási tervének módo-
sítását.

- A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
két megválasztott képviselője lemondott 
mandátumáról. A helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választá-
sáról szóló 2010. évi L. tv. 21.§. (1) bek. 
alapján, ha egy egyéni listáról megválasz-
tott képviselő helye üresedik meg, helyére 
a következő legtöbb szavazatot elért jelölt 
lép. Ennek következtében a szavazati 
aránynak megfelelően értesítést kaptak a 
megüresedett Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzati képviselői helyről az érintettek, 
azonban a soron következők közül öten 
nem vállalták a képviselői megbízatást. A 
2010. október 3-án megtartott Nyíracsád 
község egyéni listás Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat képviselő választás ered-
ménye alapján a szavazatszám szerinti 
sorrendben a következő jelöltek kaptak 
mandátumot:
 • Menyhért Vilmos FIROSZ, valamint
 • Horváth János FIROSZ 
A Helyi Választási Bizottság ülésén 
2/2011 (X.10.), valamint 3/2011. (X.10.) 
számú határozatokkal részükre a HVB a 
mandátumok kiadását elrendelte. Ennek 
megfelelően a mandátumhoz jutott cigány 
kisebbségi képviselők az esküt letették. 

 Nagyné Jobbágy Piroska sk. jegyző

közlEMÉNy
A Hajdú-Bihari Önkormányzatok 
Vízmű Zrt. korábbi közleményé-
ben foglaltaknak megfelelően – a 
szervezet korszerűsítés részeként – 
áttért a csekkes díjfizetésre. 
Bár a leolvasás félévente történik, 
a fogyasztóknak lehetőségük van 
arra, hogy a pillanatnyi állást be-
diktálják telefonon, vagy postai 
úton eljuttassák az ügyfélszolgála-
tos munkatársainkhoz. Reménye-
ink szerint hamarosan sms-ben és 
e-mailben is fogadni tudjuk majd 
a szükséges adatokat. A fogyasz-
tóbarát fizetési rendszer beveze-
tése ellenére azonban sajnos nem 
csökkent a kintlévőségek mérté-
ke. Azért, hogy a tartozás ne hal-
mozódjon tovább, vízkorlátozást 
jelentő szűkítőket szereltünk fel 
azoknál a fogyasztóknál, ahol je-
lentős az adóság mértéke. A nehéz 
helyzetbe került, de fizetni szándé-
kozókat részletfizetési lehetőség 
biztosításával segítjük. Intézke-
déseink elsődleges célja az, hogy 
– igazodva napjaink elvárásaihoz 
– olyan színvonalas szolgáltatást 
nyújtsunk, mely minden szolgál-
tatási területünkön élő fogyasztó 
megelégedését szolgálja.

Levélcím: 4001 Debrecen 1 Pf.10.     
4034 Debrecen Hétvezér u.21.
Tel: 52/527-327
E-mail: vizmuzrt@hajduviz.hu

Tisztelettel:  
Dalmi Sándor sajtóreferens

Horváth János a Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat új képviselője átveszi mandátumát 

dr. Nagy János polgármestertől

Lehetőséget biztosítunk annak a tar-
tósan munkanélküli személynek, aki 
ebben az évben nem tud, vagy nem 
tudott legalább harminc nap bejelen-
tett munkaviszonyt létesíteni. 
Az 1993. évi III.tv. 36.§ (2) bekezdése 
ea) pontja értelmében meg kell szün-
tetni az aktív korúak ellátására való 
jogosultságát annak a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra jogosult sze-
mélynek, aki a foglalkoztatást helyet-

Temetői szertartások, 
miserend mindenszentek 

halottak napja alkalmából
 Görög katolikus egyházközség:

október 31. hétfő 14.00
Kossuth utcai temető

November 1. kedd 14.00
Sport utcai temető

Római katolikus egyházközség:
November 1. kedd 9.00
Szentmise a templomban
November 1. kedd 11.00
Szentmise a ravatalozónál
November 2. szerda 9.00
Szentmise a templomban

Önkéntes munka a tartósan munkanélküliek számára
tesítő támogatásra való jogosultságá-
nak éves felülvizsgálata során nem 
igazolja, hogy a megelőző évben a 
foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tásra való jogosultságának fennállása 
alatt legalább 30 nap munkaviszony-
nyal rendelkezik.   
A 30 nap munkaviszonyt önkéntes 
munkával is lehet teljesíteni. 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
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Mint a felső képen is látható, egyre több az illegálisan felhalmo-
zott szemét a falu határában található szeméttelepen, és az oda 
vezető úton. Az alsó képen látható a munka eredménye, amivel 
igyekszik az önkormányzat tisztán tartani a telepet és környékét. 
Ez azonban meglehetősen nagy költség, ami ablakon kidobott 
pénz. Tartsuk be a szabályokat, vigyázzunk saját és településünk 
adóforintjaira!

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző

A település lakosai számára a Kenézy Kórház Ren-
delőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., 
valamint Nyíracsád Község Önkormányzatának meg-
állapodása alapján 2011. november 5. napjától 2011. 
november 9. napjáig munkanapokon reggel 8.00. 
órától délután 18.00. óráig a település lakosai ré-
szére tüdőszűrés lesz.

A szűrővizsgálatot a szolgáltató tüdőszűrő állomása a 
művelődési ház (Kassai u. 6.sz.) mögött szűrőbuszon 
végzi el.

A tüdőszűrésen való megjelenés az idézettek részére, 
valamint a 8.osztályos tanulók, szakmunkásképzők 
III. osztályosai, középiskolák IV. osztályosai, sorkö-
teles és egészségügyi könyvvel rendelkezők részére 
kötelező.

Az ANTSZ a 30 év fölötti korosztály részére kötele-
zővé tette a szűrést, ezért ezen személyek részére a 
vizsgálat térítésmentes.
A szűrővizsgálatra legutóbbi szűrőlapját, idézését és 
személyazonossági igazolványát mindenki vigye ma-
gával!

Helyzetkép a szeméttelepről

A fejtetvesség előfordulása évről évre 
visszatérő jelenség a gyermekközösségek-
ben, iskolákban, elsősorban az általános 
iskolákban, de esetenként az óvodákban és 
bölcsődékben is. 
A fejtetű jellemzői: A fejtetű 3-4 mm 
nagyságú rovar, amely színét a haj színé-
nek megfelelően változtatja, ovális alakú 
petéit – amelyet serkének nevezünk – erős 
cement anyaggal szorosan a hajszálak tö-
véhez ragasztja. A legtöbb serke rendsze-
rint a halánték – és a tarkótájon található. A 
serke a hajszál növekedésével a hajas fej-
bőrtől eltávolodik, elhelyezkedéséből tehát 
a tetvesség időpontjára következtethetünk. 
A serkéből a tetvek 7-8 nap alatt kelnek ki. 
Kizárólag az ember vérét szívja, naponta 
6-12 alkalommal. Az éhezést rosszul tűri. 
Ártalmuk elsősorban a viszketés és va-
karózás, amely felsebzi a bőrt, és ennek 
következtében másodlagos bőrgyulladás 
alakulhat ki. A fejtetű fertőző betegséget 
nem terjeszt. 
terjedésük: A fejtetű közvetlen érintkezés 
útján terjed, leggyakrabban úgy, hogy já-
ték közben a gyerekek feje egymáshoz ér. 
Közös használati tárgyakkal – sapkacseré-
vel, fésűvel – átvihető egyik személyről a 
másikra. A gyermekektől fertőződhetnek 
aztán a szülők, testvérek és más családta-
gok, akik a fejtetűt továbbadhatják. 
Irtásuk: Elölésük aránylag egyszerű. A 
gyógyszertárakban beszerezhető tetűirtó-

KÖzéRdeKű KÖzleméNy - TájéKozTaTó a FejTeTveSSéGRől
szerek (NITTyFoR, PedeX, NIX) a 
tetveket és a serkéket rövid időn belül biz-
tosan elpusztítják! 
A kezelést – a tetűirtószerhez mellékelt 
használati utasítás előírásai szerint (!) – 
gondosan el kell elvégezni. 
megelőzésük: Ennek egyik leghatéko-
nyabb tényezője a szülői gondoskodás!  
Ezért a gyermek tisztálkodásának, fésül-
ködésének rendszeres ellenőrzése nagyon 
fontos. Időről időre vizsgáljuk át a gyer-
mek haját, nincs-e benne élő tetű vagy 
serke. Különösen akkor fontos, ha gyer-
mekünk gyakran vakarja a fejét. 
Ha gyermekük olyan közösségbe járna, 
ahol fejtetvességről hallunk, a NITTYFOR 
vagy PEDEX tetűirtó hajszesznek fejmo-
sás utáni alkalmazása biztosan meggátolja 
a hívatlan vendégek gyermekünk hajában 
történő megjelenését, és a következő haj-
mosásig biztosítja a tetűmentességet.
Téves az a hiedelem, hogy a tetvesség 
csak piszkos, elhanyagolt családokban 
fordul elő. vegyük tudomásul, hogy a 
tetű „demokrata”! Nincs tekintettel 
korra, nemre, beosztásra, rangra és 
vagyonra, egyszerűen táplálékát, a vért 
keresi. Fejtetűvel tehát bárki fertőződ-
het, restellni csak azt kell, ha valaki 
eltetvesedik, mert ez azt jelenti, hogy 
nem törődött gyermeke gondozásával. 
megkapni tehát nem szégyen, de eltit-
kolni, nem kezelni, továbbadni, és ezzel 

a közösséget veszélyeztetni nemcsak 
szégyen, hanem felelőtlenség is. 
Gyermekközösségekben az iskola-egész-
ségügyi hálózat (védőnő/orvos) szep-
temberben, januárban és áprilisban – de 
fejtetvesség előfordulásakor soron kívül 
is – szűrővizsgálatot végez, és ha tetves 
gyermeket találnak – bár ez elsődlegesen 
a szülők feladata (!) – szükség esetén azok 
kezelését is elvégzik. Ebben a munká-
ban indokolt esetben a Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv kistérségi intézetei 
is közreműködnek. 
Ha tetves gyermeket találnak, a védőnő, 
az óvónő, az osztályfőnök értesíti a szü-
lőket. 
a gyermek kezelése elsődlegesen a szü-
lők feladata és kötelessége! 
Amennyiben az ellenőrző vizsgálatok so-
rán az iskola-egészségügyi hálózat gyer-
meke hajában ismételten tetűt vagy serkét 
talál, közegészségügyi érdekből a kiszűrt 
gyermeket a Népegészségügyi Szakigaz-
gatási Szerv illetékes kistérségi intézeté-
nek név szerint kötelesek jelenteni, hogy  
gondoskodni tudjon a tetves gyermek 
környezetére (családtagjaira stb.) kiterje-
dő vizsgálatról, és szükség esetén a tetves 
személy kezeléséről. 
Módszertani levél 12. mellékletének ki-
vonata

Összeállította: 
Grézné Fekete Erzsébet védőnő

FelHÍváS   TÜdőSzűRéSRe
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A Nyíracsádi Görögkatolikus Egyházköz-
ség, a Nyíracsádi Görögkatolikus Ifjúsági 
Egyesület valamint a Szent Piroska Álta-
lános Iskola 100 fiatallal és kiskamasszal, 
valamint az őket koordináló tanárokkal és 
Elek atyával részt vett a 72 óra kompromisz-
szum nélkül önkéntes megmozdulásban. Az 
országban 2011. október 15-én szombaton, 
egy időben, számtalan helyen, több, mint 
8700 fiatal vett részt ebben a programban. 
Célja a felekezeteket átívelő önkéntes akció-
nak, hogy együtt tegyünk másokért szociális, 
ökológiai és fejlesztői területeken.
Nyíracsádon több projektet hirdettünk meg. 
Az általános iskolában a gyerekek dekorál-
tak és takarítottak, páran a templomkertben 
segédkeztek virágágyásokat kialakítani, Asz-
szonyrészen kerítést festettek, a régi temető 
rendbe tételét folytatták, és több, mint tizenöt 
zsáknyi szemetet szedtek össze. Az ebéd el-
fogyasztása után az időjárás közbeszólt, így  
munkánkat abba kellett hagyni. Reméljük 
jövőre még többen találkozunk, hogy még 
több projektet tudjunk megvalósítani!

Tóth Teodóra

Immár hagyomány, hogy a 
görögka-tolikusok által szerve-
zett szeptember eleji gyalogos 
zarándoklat után néhány héttel 
kerékpárosok is útnak indulnak 
Máriapócsra. Tóth Elek parókus 
atya szervezésében idén marok-
nyi vidám csapat vállalkozott a 
túrára. A mókáról Gyurina Fe-
renc gondoskodott, a testedzést 
a mintegy nyolcvan kilométer 
biztosította, a lelki megnyug-
vást pedig a Szűzanyával való 
találkozás hozta meg a zarándo-
koknak.

KGYZE

„ Minden közösségnek vannak elvég-
zendő feladatai….és mindenki szívé-
ben benne lakozik az ehhez szükséges 
erő”    (marianne Williamson)

Községünkben 13, a cégbíróság által be-
jegyzett civil szervezet tevékenykedik. 
E civil szervezeti formák sokszínűek 
úgy célokban, mint tevékenységben és 
a nyújtott szolgáltatásokban. A civil tár-
sadalom a maga eszközeivel részt vesz 
a környezetvédelemben, ifjúsági mun-
kában, felnőttképzésben, kisebbségi 
érdekek érvényesítésében, hagyomány-
ápolásban, örökségvédelemben, idegen-
forgalomban, hogy csak néhány példát 
említsek a teljesség igénye nélkül.
A helyi társadalom minőségének fok-
mérői közé tartozik, hogy mennyire 
szövi át azt a cselekedni akaró és tudó 
helyi közösségek hálózata.  A társada-
lom „ harmadik” szektora létfontosságú 
katalizátor, fontos szerepet tölt be az ál-
lami és magánszektor mellett.
Községünkben korábban semmilyen 
működő formái nem léteztek a helyi 
civil szervezetek együttműködésének. 
Nem ismertük egymás tevékenységét, 
nem tudtuk, ki mit csinál. E hiány pótlá-
sára szerveztünk egy találkozót, ahová 
eljöttek a civil szervezetek képviselői. 
Ott derült ki, hogy hasonló problémá-
ink vannak, nincs kellő információnk, 
nehézkes a pályázatok elkészítése. Ezen 
a  tanácskozáson  megfogalmazódott, 
hogy szükség lenne valamilyen formá-

„CIvIleK” mUNKája NyÍRaCSádoN
ban együttműködni. A szervezési fel-
adatot a Ligetalja-Gúth Idegenforgalmi 
Egyesület vállalta fel. Megalakult az 
„Acsádi Civil Kerekasztal”, és elfogadtuk  
Szervezeti és Működési Alapszabályát is.
Céljaink között szerepel a résztvevő 
társadalmi szervezetek érdekeinek ha-
tékonyabb érvényesítése, álláspontjaink 
egyeztetése, aktív részvétel a község 
életében, együttműködés a helyi önkor-
mányzattal. A község civil szervezeteit 
érintő kezdeményezések figyelemmel 
kísérése, egységes vélemény és javaslat-
tétel Nyíracsád Önkormányzata képvise-
lő testülete és annak bizottságai felé.
Községünk akkor lehet valóban ottho-
nos számunkra, ha szeretünk itt élni, ta-
lálunk élményt adó közösségeket, ahol 
művelődhetünk, sportolhatunk, szépítjük 
környezetünket, segítünk a rászorulóknak 
vagy éppen mások segítenek nekünk.
A civil szervezetek alapvető jelentősé-
gűek a közösségi élet melletti elkötele-
zettség kialakulásában, segíti a nyilvá-
nosságot, megerősíti a szolidaritást.
A helyi demokrácia kiteljesedésének 
fontos eleme a civil szféra erőssége. 
Kezdeményezésünkkel olyan működő 
fórumot szeretnénk létrehozni, amely 
a civil szektor önkormányzattal való 
hatékony együttműködését erősítené a 
közös érdekek figyelembevételével.

dr. Gordán Mariann
Ligetalja-Gúth 

Idegenforgalmi Egyesület elnöke

kErÉkpárral 
máRIaPóCSRa

72 óRa KomPRomISSzUm NélKÜl
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Kultúrsarok rovartunkban a jövőben folyamatosan 
tájlkoztatjuk kedves olasóinkat a művelődési ház aktuális, 
sé a közeljövőben várható eseményeiről.Keresse, olvassa a 
rovatot, hogy ne maradjon le semmiről!!!!!!
„Új képek” – Kiss józsef festőművésztől
Kiss József festőművész „Új képek” című kiállítása 2011. októ-
ber 20. és november 10. között tekinthetőek meg a Malom Galé-
riában. A festőművész legújabb munkáit mutatja be a közönség-
nek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
őszi játszóház a művelődési házban
Szeretettel várunk minden gyereket 2011. október 29-én egy kel-
lemes egész napos kikapcsolódásra. A foglalkozásvezető Bollók 
Nikolett irányításával őszi terményekből készíthetnek a gyere-
kek bábokat, valamint mesét hallgathatnak, népi játékokat ele-
venítenek fel, kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. Várjuk 
a gyerekek jelentkezését. A részvételi díj, mely az alapanyagok 
vásárlásához szükséges, 200 Ft/fő. Részletes információ a pla-
kátokon található.
ötletláda
A lakosság segítségét szeretnénk kérni abban, hogy a művelődé-
si házban kihelyezett ötletládába dobják be ötleteiket, javaslata-
ikat intézményünk rendezvényeivel kapcsolatban. Arra szeret-
nénk Önöket kérni, hogy a jövő évi Ligetaljai Kulturális Napok 
programját állítsuk össze együtt! Szívesen fogadjuk ötleteiket 
sztárvendéggel, programmal, kiegészítő rendezvénnyel kap-
csolatban. Mivel a Ligetaljai Napok településünk legnagyobb 
érdeklődésre számot tartó rendezvénye, melynek előkészületeit 
már elkezdtük, szeretnénk ha Önök is segítségünkre lennének. 

Szeptember 12-én délután a hajdúdorogi 
Szent Bazil Oktatási Központ diákjai 
Exupery klasszikus meseregényét, A kis 
herceget mutatták be a nyíracsádi Szent 
Piroska Görögkatolikus Általános Iskola 
tanulóinak. A mintegy kétszázötven alsó 
és felső tagozatos diákból álló hallgató-
ság megtöltötte a művelődési ház nagy-
termét, ahol Tóth Elekné igazgatónő kö-
szöntötte a vendégeket, majd Csinószki 
Mária ének-zene tanár bemutatta a „tár-
sulatot”. A darab szereplői az oktatási in-
tézmény diákjai voltak, a párbeszédeket 
hangszeres kísérettel előadott dalbetétek 
tették még élményszerűbbé. A nyíracsádi 
diákok nagy figyelemmel kísérték a kis 
herceget barátkereső útjára, együttérzé-
süket a fel-felhangzó önkéntelen taps 
bizonyította. A színvonalas és meggyő-
ző előadás végére senkiben sem maradt 

kultúrSarok
Nemcsak az ötletládát használhatják, de hívhatnak bennünket te-
lefonon (52/206-410), vagy írhatnak e-mailt: ligetaljakozpon@
gmail.com). Várjuk javaslataikat!
Kertbarát klub
Szeretettel hívunk mindenkit a Kertbarát klubba, ahol Varga Já-
nos kertészmérnök vezetésével megbeszélhetik az aktuális teen-
dőket a kertekben, tanácsot kérhetnek vagy tapasztalatot cserél-
hetnek. Bővebb információ a művelődési házban.
Balett, ovistánc, showtánc
Hamarosan balett, ovistánc, showtánc indul a művelődési ház-
ban. Várunk minden gyereket, akik kedvet érez a tánctanulás-
hoz!
Hirdetőtábla
A művelődési ház bejáratánál elhelyeztük hirdetőtáblánkat, ahol 
a lakosságot tájékoztatjuk intézményünkben folyó és működő 
tevékenységeinkről. A tábla kihelyezését az indokolta, hogy „ki-
nőttük” a bejárati ajtó üveges felületét. Kérjük, keressék prog-
ramjainkat, szolgáltatásainkat.
Szolgáltatásainkról, rendezvényeinkről folyamatosan tájékoz-
tatjuk a lakosságot plakátokon keresztül. Lehetőség van arra is, 
hogy e-mail címeik leadásával folyamatosan tájékoztatjuk Önö-
ket rendezvényeikről, így nem maradnak le a településen zajló 
kulturális eseményekről. Szíves figyelmükbe ajánlom továbbá 
a www.nyiracsad.hu honlapot, ahol szintén megtalálják rendez-
vényeinket. Szánjunk időt a kultúrára: várjuk Önöket rendezvé-
nyeinken!

Üdvözlettel: Sándor Edit művelődési ház igazgató

A Tinta Könyvkiadó Wekerle Sándor 
könyvtári állománygyarapítási pályá-
zatot írt ki közkönyvtárak részére. A 
pályázat szótárak beszerzését tette le-
hetővé 50 %-os kedvezményes áron.
A Ligetalja Könyvtár élt ezzel a lehe-
tőséggel, mivel szótáraink több évtize-
desek, elavultak, nem tükrözik szókin-
csükben gyorsan változó nyelvünk mai 
állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi 
kompetencia hatékony fejlesztésére.  
A pályázatnak köszönhetően könyvtá-
runk állománya az alábbi szótárakkal 
gyarapodott: Magyar közmondások 
nagyszótára, Magyarító szótár, Értel-
mező szótár 1-2. kötet

Varga Józsefné könyvtárvezető

SzóTáRaKRa 
pályáztuNk

2011. október 3-án Nuridsány Éva Debrecenben élő képzőművész kiállításá-
nak megnyitóján vehettek részt a Malom Galéria látogatói. Az alkotóval együtt 
nagy izgalommal vártuk a kiállítás napját. Nyitóbeszédében Erdei Sándor köl-
tő, újságíró az alkotó munkásságát méltatta, majd dr. Ujváry Zoltán emeritus 
professzor, a Holló László Alapítvány kuratóriumának elnöke, Nyíracsád köz-
ség díszpolgára Holló László–díjat adományozott Nuridsány Évának. 

Sándor Edit művelődés ház igazgató

Nuridsány éva képzőművész kiállítása

a SzErEtEt üzENEtÉt Hozták NyÍracSádra
kétség, mindenki megértette a szeretet 
üzenetét. 
„Jól csak a szívével lát az ember. Ami iga-
zán lényeges, az a szemben láthatatlan.”

Kedves Györgyné Zilahi Enikő
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Október 1-jén, a zene világnapján énekszótól 
zengett a Szent Piroska Görögkatolikus Ál-
talános Iskola. Délelőtt az alsó tagozatosok 
fakadtak dalra, s évfolyamonként minden 
szünetben énekeltek a népes hallgatóság-
nak. Délután került sor a felső tagozatosok 
hagyományos népdaléneklési versenyére, 
ami ettől az évtől kezdődően egyházi éne-
kek versenyével bővült. Népdaléneklésben 
Horváth Adél, egyházi énekben Barna Anna 
bizonyult idén a legügyesebbnek. Mindket-
ten a 6.a osztály tanulói.
Felkészítőjük Szabó Mihályné.

KGYZE
Az Önálló Napköziotthonos Óvoda 
gyermekközössége és dolgozói kö-
szönetüket fejezik ki Varga János al-
matermesztőnek, aki minden évben 
meghívja a gyermekeket almaszü-
retre a Nyíl utcában lévő kertjébe. 
Nagyobb mennyiségű almával meg 
is ajándékozza az óvodát, amit a 
gyermekek folyamatosan fogyasz-
tanak el. Így lehetővé válik, hogy 
több napon át gyümölcsöt ehetnek, 
és pótolják vitaminszükségletüket. 
Ebben az évben is nagy érdeklődés-
sel várták a gyerekek a napot, me-
lyen az almatermesztő bácsi fogadta 
a csoportokat. A helyszínen láthat-
ták a szebbnél szebb és színesebb 
mosolygó almákat, amit le is szed-
hettek a fáról, és a gyűjtőedényekbe 
helyezhettek. Aki akarta, meg is íz-
lelhette. Beszélgettünk az alma fel-
dolgozási módszereiről is.

Élményekkel és új ismeretekkel 
gazdagodva térhettünk vissza az 
óvodába.

Duczár Jánosné
óvodapedagógus

Október 14-én délután Czapár Gáborné szerve-
zésében mesedélutánt tartottak a Szent Piroska 
Görögkatolikus Általános Iskola könyvtárában. A 
„közönség” soraiban alsó tagozatos diákok és pe-
dagógusok ültek. Az „előadók” azok az anyukák 
voltak, akik gyermekeik kedvenc meséit hozták el 
és olvasták fel a figyelmes hallgatóságnak. A meg-
jelent diákokat és szülőket Czapár Gáborné kö-
szöntötte, aki szólt néhány szót a felnőttekhez arról, 
milyen szerepet tölt be a mese a gyermek életében. 
Ezt követően Piránszki Nándor és Molnár Orso-
lya tanulók mondtak egy-egy népmesét, majd kö-
vetkeztek az anyukák. Az apróságok csaknem egy 
órán át tátott szájjal hallgatták a meséket. 

KGYZE

Benedek Elek születésnapja közös mesehallgatásra invitált minden mesekedvelőt.
A magyar népmese napján különleges meglepetésben részesültek a nyíracsádi 
óvodások. Településünk polgármestere és jegyzőasszonya varázsolta a 3-6 éves 
gyerekeket a szóló szőlő, a mosolygó alma és a csengő barack világába. A kicsik 
meglepett és várakozással teli arcát látni legalább olyan élmény volt, mint az, aho-
gyan a két mesemondó teljesen átlényegülve, gyermeki önmagukat adva olvasták 
és adták át az általuk is régről ismert történetet.
Szívmelengető volt felnőttnek és gyermeknek ez a különleges alkalom.

Szabóné Máté Ibolya óvodapedagógus

a zeNe vIláGNaPjáN almát szedtek az ovisok

meSe az óvodáBaN

meSedélUTáN a SzÜlőKKel
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Szeptember 20-án Budapesten került sor annak a rajzpályázatnak a díjátadó ünnepségére, melyet a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium hirdetett általános iskolás tanulók részére. A rajzokon a  „Közlekedj ÖKOsan!” mottóhoz kapcsolódóan, szabadon 
választott technikát alkalmazva  fejezhették ki a gyerekek a környezettudatos közlekedéssel kapcsolatos gondolataikat, elkép-
zeléseiket. A pályázatra csaknem 800 alkotás érkezett az ország különböző részéről, köztük Horváth Adél 6. osztályos diák 
munkája, mely saját korosztályában a zsűri fődíját érdemelte ki. Adél rajzán életet adó szivárvány öleli a családot, melyen kívül 
mindent megfojt a füst. Adél jutalma az igazán különleges élményt nyújtó fővárosi díjátadó ünnepségen kívül egy teljesen fel-
szerelt komoly kerékpár, amivel igazán „ökosan” közlekedhet. Ugyanezen a pályázaton Kövér Soma negyedik osztályos tanuló 
Hegyen-völgyön két keréken című rajzát a zsűri különdíjjal jutalmazta. A diákok felkészítője, aki Adélt  a díjátadóra is elkísérte,  
Doroginé Káli Anna rajztanár.  KGYZE

Lehet, hogy a mai fiatalok már nem is 
tudják, mit takart néhány évtizede ez a ki-
fejezés: Megyek a pompára. Egyszerűen 
azt, hogy az illető vízért ment, azaz vizet 
hozott az utcai kútból. Nem tudok arról, 
hogy Nyíracsádon kívül más településen 
is így becézték volna az artézi kút elődjét, 
a mélységi, fúrott kutat, de az biztos, hogy 
a nyíracsádi elnevezés: -  pompa -  nagyon 
találó volt.  Ebből a kútból 50-100 méter 
mélységből kézi erővel, legtöbbször kere-
kes áttéttel kellett felpumpálni az ivóvi-
zet. De az acsádiak nem csak egyszerűen 
pumpának nevezték, hanem pompának. A 
pompa szóban benne rejlik valahol a jelző 
is. Ez volt az a kút, ami az ásott, vagy vert 
- talajvizet adó - udvari kutakhoz képest 
már biztonságosan fogyasztható, ragyo-
góan tiszta, kellemes ízű, hűs – vagyis 
pompás vizet adott.

Nyíracsádon, a Zrínyi utcán, Nagy Gábor 
kertjében, udvarában nem csak az előbb 
felsorolt kútfélék, de ezeknek külön-kü-
lön mindenféle változata megtalálható 
nagy szakértelemmel csoportosítva. 
A gyűjteményt megnézni, a kutak történe-
tével megismerkedni Nagy Gábor segítsé-
gével, felér egy múzeumi sétával. Tudja, 
mely kútjai származnak a budapesti szi-
vattyúgyárból, melyek Debrecenből, me-
lyik hogyan működött. 
- Kerekes kút, felső szivattyús, alsó szi-
vattyús, hidroforos, kézi nyomóskút – 
sorolja a házigazda, ahogy elhaladunk a 
sok-sok kút mellett.   

FődÍjaS Rajz az oRSzáGoS veRSeNyeN

poMpáS MúzEuM NyÍracSádoN
- Mióta gyűjti a kutakat? 
- Már volt egy gyűjteményem 20 évvel 
ezelőtt, de amikor ezért az ismerősök ki-
nevettek, megharagudtam és eladtam az 
egészet. 5 évvel ezelőtt újra elkezdtem a 
gyűjtést. Jelenleg 70 kutam van. 
- Ez valami szenvedély?
- Időtöltés, vagy kedvtelés, ahogy tetszik. 
Én nem a kocsmára költöm a pénzemet, 
nekem ez hobbim.
- Hol lehet még találni ilyen régi kutakat?
- Méh telepeken sok értékes dolgot fel le-
het fedezni, ha az ember tudja, hogy mit 
keressen. 
- Úgy látom, Gábor nem csak kutakat gyűjt. 
- A különleges, már ritkán látható régi 
tárgyak is érdekelnek. Utána is szoktam 
olvasni, hogy tudjam, mit mire használ-
tak. Van egy Ajtai - féle láncos földmé-
rőm még Széchenyi idejéből. Ezt is úgy 
láttam meg a méh-telep mérlegén, amint 
éppen ócskavasnak el akarták adni. Akkor 
vettem meg én - sajnáltam volna veszni 
hagyni, mert már nem sok lehet belőle az 
országban. 

- Vannak itt üllők is – mondom én. 
– Kovács üllők – javít ki ő. - Még háborús 
üllőm is van, amit a szekér oldalán hord-
tak, hogy kéznél legyen, ha patkolni kel-
lett a lovat.

Úgy gondolom, van itt bőven látni és ta-
nulni való, és van még tennivalója Gábor-
nak is.

Ott van mindjárt egy újabb múzeumnyi 
kályhaajtó-gyűjtemény különböző ko-
rokból.  A szebbnél szebb kályhaajtók 
egyelőre egymásra rakva várakoznak, 
de lehet, hogy hamarosan egy pompás 
kályhaajtó-kiállítás is megtekinthető lesz 
Nagy Gábor udvarában.
Aztán Gábor kincseiből akár egy teljes 
kovácsműhelyt is össze lehet állítani. A 
szakértelem már megvan hozzá. Szabad-
időből kellene több, mert a munka mellett 
abból van a legkevesebb. Kiállító hely is 
jó lenne, mivel az udvarát már a kutak 
uralják. A hobbira fordítható pénzből sem 
ártana egy kicsivel több. Akár egy pályá-
zat is jól jöhet. 
Mindannyiunk javára válik, ha egyszer 
megvalósul Gábor régi álma múzeumról, 
bemutató termekről, ahol az utánunk jövő 
nemzedékek is megismerik az ősi értéke-
ket, a ma már szinte sehol nem látható, 
régi tárgyakat. 

Vereb Csabáné

mindent megfojt a füst Horváth adél Kövér Soma rjaza
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Ifj. Tóth eleket három évvel ezelőtt 
ismerhettük meg, amikor családjával 
együtt községünkbe költözött. elég rit-
kán, csak hétvégenként és szünidőben 
találkozhatunk vele, hisz gimnáziumi 
tanulmányait miskolcon végzi, idén 
érettségizik. Bizonyára kevesen tud-
ják róla, hogy a halk és meglehetősen 
szűkszavú fiatalember hosszú évek 
óta rendszeresen és versenyszerűen is 
sportol.  Többféle ágban is jeleskedik, 
legutóbb egy egészen új sportágnak, a 
duatlonnak szenteli szabadidejének jó 
részét. mindezt persze nem eredmény-
telenül teszi, hisz csapattársaival együtt 
számos jeles eredményt értek már el. 

- Mióta sportolsz, milyen sportágakban?
- Természetesen a sportolást az iskolával 
egy időben kezdtem, mint a legtöbb gye-
rek. A futást alsós koromban Zarnóczay 
Klára tanárnő, (akkor még nem) világ-
bajnok rádiós tájfutó kezdte el megszeret-
tetni velem. Első versenyemre is ő vitt el 
Kislétára, ahonnan természetesen élmé-
nyekben gazdagon és eredmények nélkül 
tértünk vissza. A költözéssekkel a sport-
ágat nem, de a sport szeretetét magammal 
tudtam vinni, így Miskolcon egyre több 
sportágat próbálhattam ki. A legnagyobb 
hatással a párbajtőr volt rám, de kosár-
labdában is ugyanúgy versenyeztem. Ma 
Borsod megyében, amatőr kategóriában 
(nem szerződtetett, nem igazolt sportoló) 
aktívan kézilabdázok és focizok, májustól 
egy floorball csapatott is sikerült beindí-
tanom. Természetesen nem mindenben 
lehet versenyezni, de nagyon szívesen 
síelek és sziklát mászni is eljárok, hogy 
csak a legfontosabbakat említsem.

- Hogy találtál rá a duatlonra?
- A futás mellett, a másik sport, amit egy-
szerűen lehet űzni, az a kerékpározás. 
Egész kicsi korom óta nagy szeretet fűz 
ehhez a sporthoz. Rengeteget jártunk el 
túrázni, és az iskolám adta lehetőségek 
által tekerhettem Erdélyben, Ausztriában, 
Lengyelországban és Spanyolországban 
is. Versenyekre viszont ritkán jártam. 
Tavaly kérdeztem rá, hogy diákolimpia 
szintjén milyen lehetőségeim vannak, és 
akkor ajánlotta a mostani tesitanárom a 
duatlont. A tavalyi tapasztalatokkal és egy 
éves készülődéssel sikerült egy jó csapa-
tot összehoznunk az idei évre.

- Milyen távot kell lefutni, kerékpározni?

Ahogy az egymásból kinőtt sportágak, 
úgy a duatlon is hasonlít a trialonra. A tá-
vok, a terep és a korcsoportok szervezőtől 

függenek. Diákolimpián a mi korcsopor-
tunknak 2500 méter futás után kell 10 
kilométert kerékpározni, majd még 1500 
métert futni, alig több, mint 30 perc alatt. 
Az időbe természetesen beleszámít a ke-
rékpár felvétele és lerakása is.

-Mennyire megerőltető mindez? 

Igazából nem nevezném megerőltetőnek, 
hiszen a távok nem hosszúak, így a nehéz-
sége abban van, hogy a versenyen sokszor 
a pillanatnyi forma dönt, nem úgy, mint 
a hosszabb, több órás versenyeken, ahol 
igazán szükség van az állóképességre 
(ultramaraton, csúcsfutás). Ennek is van 
persze rengeteg szépsége, és életem leg-
jobb tekerései kötődnek a verseny közbe-
ni 10 kilométerekhez.

- Ha jól tudom, felnőttek mezőnyében 
versenyeztek. Mit jelent ez számotokra? 

- Az iskolai versenyek szigorúan diákok-
nak vannak, de ha kilépünk a suli kere-
teiből, könnyen meglehet, hogy felnőttek 
között találjuk magunkat. Két nagy határ 
van az amatőr versenyeken, az ember vagy 
18. vagy 21. évétől van az úgynevezett 
felnőtt kategóriában. Nyáron töltöttem a 
18-at, ezért tavasszal már versenyeztem 
felnőtt mezőnyben is. Érdekes, hogy pél-
dául kerékpáron alig van különbség a két 
korosztály erőssége között. „Felnőttként” 
versenyezni mindenképpen nagy élmény, 
de diákként is barátságok köthetnek ver-
senytársainkhoz.

- Mi volt az eddigi legjobb eredményed?

A legjobb eredmény elég relatív, hiszen 
sportolás közben célt tűzök ki magam elé, 
és ezek közül ugyanolyan öröm számom-
ra bármelyiknek az elérése. Legbüszkébb 
így olyan eredményekre vagyok, melyek 
mások számára tán nem is hangzanak 
olyan nagynak, mint a 32 közé jutás ví-
vásban, 49. hely a Kékes-csúcsfutáson 
vagy akár egy ulta-terepmaraton teljesí-
tése, eredménytől függetlenül. Legjobban 
talán az idei Üveghuta kerékpáros idő-
futamon leptem meg magam, ahol a fel-
nőttek között sikerült dobogóra kerülnöm 
egy elég erős mezőny között.

- Hol volt a legutóbbi versenyed?

Október 15-én rendezték meg a duatlon 
országos döntőjét, ahol megyei bajnok-
csapatként most a negyedik helyet sike-
rült megszereznünk. Egyéniben megyei 
bronzérmem után egy országos 17. helyet 
sikerült megszereznem.

- Lesz-e folytatás érettségi után?
A sport számomra hobbi, ezért nem is 
váltottam az amatőr kategóriából profiba. 
Így is szeretném folyatatni a gimnázium 
után, eljárni futni, ha van időm, elmenni 
tekerni, ha megtehetem. A versenyzés va-
lószínűleg háttérbe fog szorulni, ezért a 
célok most a suli abbahagyása előtti időre 
szólnak. Szeretném, ha társaimmal ered-
ményeket érnénk el floorballban, egyéni 
szinten pedig egy Maraton, Ultramaraton 
vagy Szupermaraton szerepel még a ter-
veim között, remélem valamelyikre lesz 
is alkalmam eljutni.

- Szívből kívánom, hogy így legyen.

Sport - akI öröMÉt lElI a kIloMÉtErEkBEN

Sakkozóink legutóbb Érmihályfalva 
meghívására vettek részt a határon túl 
15 csapat részvételével megrendezett 
sakkversenyen. A fiúk egyéni és csa-
patversenyben is megállták a helyü-
ket. 
Eredmények:
Egyéni: Béres István 2. helyezés, Var-
ga József  3. helyezés
Csapat:
Nyíracsád II. - 2. helyezés (csapat-
tagok: Szabó György, Béres István, 
Szmír Mihály), Nyíracsád I. -3. helye-
zés (csapattagok: Kerti László, Varga 
József, Kerti János, Major Norbert)
Nyíracsád III. 5. helyezés (csapatta-
gok:  Bancalovszki János, Konyári 
Sándor, Illés Ferenc)
 
     
  Szmír Mihály

Sakk
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HIrdEtÉS

A Nyíracsádi dózsa Kft. 
értesíti a község lakosságát, 
hogy az üzemanyag kútnál 

lehetőség nyílt 
BaNkkártyáS

FIzeTéSRe.

Érdeklődni: Nyíracsád, 
Kolozsvári u. 2. 

Telefon: 52/206-010

egyszerű káposztás csalamádé télire

Hozzávalók: 
7 kg káposzta, 2 kg paprika, 1 kg hagyma, 
1 tasak Knorr savanyúság tartósító, 1 liter 
10%-os ecet, 1 kg cukor, pritamin esetében 
kevesebb is elég, 1 ek só, 1 kk borkén
(A hozzávalók mennyisége arányosan vál-
toztatható a család nagyságától függően. 
Az itt megadott 10 kg belevaló kb. 10-12 
db 7,5 dl-es üveghez elegendő.)

Elkészítés:  
A káposztát, a paprikát és a hagymát jó nagy 
műanyag edénybe vékonyan beleszeljük.
Rászórjuk a tartósítószert, a sót, a cukrot, a borként, majd az ecetet, és jól összeforgatjuk.
1 napig állni hagyjuk. Másnapra levet enged. Ekkor átkeverjük, tisztára mosott üvegekbe 
rakjuk, a saját levét ráöntjük, hogy ellepje, és az üvegeket lezárjuk. Pár napon belül az 
ízek összeérnek, és már lehet is fogyasztani. 
Húsokhoz savanyúságként kiváló, de fogyasztható pirítós kenyérre halmozva is.
Jó étvágyat mindenkinek!

Vereb Csabáné ajánlásával

dózsa utca 14. szám alatt családi ház eladó. 
Érd.: 06-30-639-4429

Nyár és  fenyő hulladék eladó! 
Ár: 700 Ft/mázsa

Értékesítés: Munkanapokon  6:00-14:00-ig. 
Cím: HONOREX Kft. 

      4262 Nyíracsád, Asszonyrész 1. 
Tel: 52/206-003 

lakás eladó!
Érd.: Matlag Józsefné Nyíracsád Nyíl u. 24. 

Telefon: 206-764

A ligetalja Könyvtár
az alábbi  szolgáltatásaival 

várja Nyíracsád lakosait, olvasóit:
alapszolgáltatás:

Beiratkozás
Számítástechnikai szolgáltatás:

- Internet, e-mail használat
- Szövegszerkesztő használat

- Kiadványszerkesztő program
- CD írás

- Scannelés
- Nyomtatás: fekete-fehér; színes

Fénymásolás
Faxolás (küldés-fogadás)

A könyvállományon kívül folyóiratok 
kölcsönzése, ill. helyben használata

Könyvtárközi kölcsönzés
 (szakdolgozathoz, dolgozathoz)

Témafigyelés

Nyíracsád Buzita 32. szám alatt régi ház, 
valamint egy hold termőföld, a Kék-túra 

vendégház szomszédságában eladó. 
Érd.: Nyíracsád, Rákóczi u. 19. 

Angyal Györgyé  •  Tel.: 52-206-338

Nyíradony,  acsádi út  33. sz. alatt 
összkomfortos lakás eladó. 

Tel: 06-30-55-98-613

vasbolt – és Festékbolt
egy helyen: Kassai u. 9.

Vasáru kibővített árukészlettel a 
szokásos helyen működik tovább.

Festékek, glettanyagok, 
hígítók, diszperzit, 

lábazatfestékek, lazurok, 
zománcok, díszlécek 

falmatricák stb. 

Ajándéktárgyak, játékok, bizsuk, 
háztartásban használatos tárgyak, 

széles választékával 
várunk minden kedves régi 

és leendő vásárlót.

rEcEpt

Tudja-e, hol található a képen lát-
ható, sajnos igencsak elhanyagolt 
telek?
Ha igen, írja meg nekünk!
A válaszokat továbbra is az 
acsadikronika@nyiracsad.hu 
e-mail címre várjuk.
Az előző számunkban bemuta-
tott, a falu határában található, 
fura lombformájú fát azok lát-
hatják, akik Nyírábrány felől 
érkeznek a községbe. Nem ér-
kezett ugyan helyes válasz, de a 
fát tényleg érdemes megnézni, 
nagyon különleges látvány.

Szerkesztő

egy kis helyismeret!

Megemlékezés
Simon jános 

halálának 
1. évfordulóján

(1946. nov. 01. - 2010. nov. 09.)
Napsugár és csillagok világa, 
jó szívednek örök álmát őrzik. 

Tiszta lelked fönn a magas égben, 
a síron túl is felettünk őrködik.

Köztünk élt, velünk élt,
szeretetét szórta szerteszét. 

Nincs erre gyógyír, 
a bánat itt van velünk, 

el nem múló fájdalommal
 örökké szeretünk. 

                         Szerető családod
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Búcsúünnep az Istenszülő oltalmára 
felszentelt templomBan
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Acsádi Krónika

Háromnapos lelki felkészülés előzte 
meg a búcsúünnepet Nyíracsádon

Az Istenszülő oltalmára több mint 200 
évvel ezelőtt felszentelt görög katolikus 
templomban október 6-án, csütörtökön 
az idősek és a betegek liturgiájával kez-
dődött a búcsúünnepre való felkészülés. 
A szertartást Tóth Elek parókus atya ve-
zette, aki prédikációjában a test és a lélek 
gyógyulása, valamint a Jézus Krisztusba 
vetett hit közötti kapcsolatról beszélt. A 
szertartás végén csaknem ötvenen vehet-
ték fel ünnepélyesen a betegek kenetét. 
A felkészülés második napján az ifjúság 
lelki estéjére gyűltek össze a hívek, akik-
nek Szarka Gergely debrecen-csapókerti 
parókus atya prédikált, majd a liturgiát 
követően a fiatalok és az egyház kapcso-
latáról beszélgettek. A búcsúünnep előes-
téje immár hagyományosan a házaspárok 
ünnepe. A liturgiát dr. Janka György nyír-
egyháza-borbányai parókus vezette, s a 
boldogságkeresés tízparancsolatáról be-

szélt. A prédikációt követően megáldották 
az arany, az ezüstmenyegzős, valamint 10 
éves évfordulót ünneplő házaspárokat. 

Hosszan kígyózott a sor
A búcsúünnep délelőttjén zsúfolásig töl-
tötték meg a helyi és elszármazott hívek 
a templomot. A templomkertben is több 
százan gyűltek össze, ahol kivetítőn kö-
vethették nyomon a liturgiát. A szertar-
tást dr. Keresztes Szilárd püspök atya 
vezette, akit mint Nyíracsád szülöttjét és 
díszpolgárát dr. Nagy János polgármester 
köszöntött. Szilárd püspök arról prédikált 
a híveknek, mit is gondolt az Úristen az 
emberek ünnepéről. – Isten megterem-
tette az embert, és neki adta a hetedik 
napot, a pihenés, az ünnep napját. A mi 
ünnepünk az, hogy megállunk, és rácso-
dálkozunk a Teremtő Isten ajándékaira, 
amik körülvesznek bennünket. Az ember 
számára Jézus volt az, aki beteljesítette az 
ünnepet azáltal, hogy elhozta nekünk a 

megváltást. Benne egy személyben tartot-
ta az Isten az ünnepet, amit megosztott az 
emberrel – fogalmazott Keresztes Szilárd, 
aki kiemelte, hogy dicsőség és ünnep csak 
azoknak jár, akik szolgálni is tudnak.
A szent liturgia végén a templom előtt 
ünnepi körmenetre gyülekeztek a hívek. 
Elől mentek a ministránsok, majd a Krisz-
tus katonák. Őket a képes lányok követ-
ték, majd Keresztes Szilárd püspök atya, 
Tóth Elek parókus és a vendég atyák kö-
vetkeztek. Utánuk kígyózott a hívek több 
száz fős menete. A templomkertbe vissza-
térve miroválással és agapéval ért véget a 
templombúcsú Nyíracsádon.
A Szűzanya ismét megmutatta oltalmazó 
szeretetét, hisz a kissé hűvös idő ellenére 
a körmenet idején szépen sütött a nap, a 
mogorva felhők és a csapkodó eső csak 
a búcsúünnep elmúltával merészkedtek 
elő.

Kedves Györgyné Zilahi Enikő


