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Ha nem is a határ, de az önkormányzat tulajdonában lévő öt, ösz-
szesen mintegy ötezer négyzetméternyi belterületi földdarabon 
a gondos megmunkálásnak köszönhetően a júliusi rekkenő hő-
ség ellenére is zöldell a vetés. A községi önkormányzat a Start 
munkaprogram mezőgazdasági alprojektje keretében mintegy 
11 millió forintot nyert növénytermesztésre. A pályázati ösz-
szegből tíz főt tudnak foglalkoztatni nyolcórás munkaidőben, 
valamint a munkálatokhoz szükséges gépeket, szerszámokat 
is ebből az összegből fedezték. A helyben, biogazdálkodással 
termesztett konyhakerti növényeket a településen üzemelő két 
konyha – iskola, óvoda – hasznosítja majd. 
   Buzitán, a Rákóczi, Dózsa és Kossuth utcákon lévő telke-
ken tavasszal kezdte munkáját az eke, majd földbe kerültek a 
magvak. Miután kidugták fejüket az első hajtások, következtek 
a növekedést biztosító munkafolyamatok: gyomlálás, kapálás, 
egyelés, töltögetés, öntözés. Június végére szemet gyönyörköd-
tető volt a látvány: a földeken glédában álltak a sorok. A meg-
termelt sárgarépa, petrezselyem, vajbab, spárgatök - ha beteg-
ség nem tizedeli a táblákat -  fedezi a két konyha csaknem egész 
évi szükségletét. Remélhetőleg burgonyából is elegendő terem 
majd. Dr. Nagy János polgármester a következőket mondta a 
programmal kapcsolatban: - A kormány központi intézkedése 
a munkanélküliség enyhítésére hívta életre a Start munkaprog-
ramot, mely segély helyett munkát, tisztességes munkáért tisz-
tességes bért kínál a foglalkoztatottaknak két egymást követő 
évben tavasztól őszig. Célunk az önellátásra való berendezke-
dés, valamint az, hogy példát mutassunk a lakosságnak: érdemes 
termelni. Önkormányzatunk keresi a lehetőséget nagyobb földte-
rületen való gazdálkodásra is.
Bízunk benne, hogy az őszi betakarítások után a program első 
részének sikeres zárásáról számolhatunk be olvasóinknak. 

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

Szent István királyunk felismerte, hogy a kereszténység felvétele 
az egyetlen útja annak, hogy nemzetünk megmaradhasson. 
Ezért első feladata volt a keresztény állam alapítása. A keresz-
ténység segítségével ,,sziklára építette házát’’. István volt tehát, 
aki lerakta ennek a háznak alapjait. 
Augusztus 20-a, az új kenyér ünnepe is.
Szoros és mély kapcsolat fűzi össze Szent Istvánt és a mindenna-
pi kenyerünket. De vajon miért is mondhatjuk ezt?
A magyarok ősi hite szerint a test éhségét csillapító kenyér meg-
szentelt dolog, az élet elsődleges forrása. Nem véletlen, hogy év-
századokon át, mielőtt megszegték a kenyeret, késsel keresztet 
rajzoltak az aljára. 
A kenyérben ugyanis saját munkájuk gyümölcsét és Istennek ál-
dott adományát látták. 
Nem ismernénk ezt az ősi szokást Szent István nélkül, aki a ke-
reszténység felvételével az „élet kenyerét” Krisztust, a magyar-
ság mindennapi életének a részévé, a Megváltó testét szimbolizá-
ló kenyeret pedig különös tisztelet tárgyává tette a nép körében.  

Dr. Nagy János polgármester

„Virul a határ” Államalapításunk ünnepére
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A búzAszemtől Az új kenyérig

Már akkor tudtam, nem utoljára talál-
koztam a nénivel. Gyorsan megtudakol-
tam a nevét, s fel is kerestem egy forró 
júliusi napon. Kicsit félve álltam meg a 
kapuja előtt, vajon szóba áll-e velem? 
Szóba állt. Megkértem, próbálja meg fel-
idézni a boltban említett időket. – Nem 
kell azt idézni. Itt van minden a fejemben, 
mint egy könyvben. Csak fel kell lapozni, 
s már olvashatom is – mondta természetes 
egyszerűséggel a néni.

A Rákóczi utcán élő Pénzes néniék 
portája – merthogy így hívják a nénikét 
– egy kicsi darab múlt a jelen ölelésé-
ben. Takaros fakerítés, előtte virágok, az 
elmaradhatatlan lóca, ahova régen vasár-
naponként ültek ki a rokonok, ismerősök, 
szomszédok egy kis beszélgetésre. Ahogy 
belépünk az udvarra, rögvest nagyanyá-
ink kora tárul elénk, a 60-as, 70-es évek 
jellegzetes parasztportája. Homokos ud-
var, egyik oldalon a  tornácos ház, a má-
sik oldalon farakás a téli tüzelővel, góré 
a tengerinek, ól az egykor tartott igavo-
nóknak. A ház végében pincelejáró tát-

Nagy volt a tömeg az élelmiszerboltban 
szombat délelőtt. Nyolcvanas éveiben 
járó, fejkendős nénike jelent meg az ajtó-
ban, tétován körülnézett, próbált beljebb 
jutni. Amint az eladók észrevették, odasi-
ettek hozzá, s készségesen kérdezték. 
- Mit tetszik kérni?
- Egy kenyeret adjál kedveském!
- Milyet kér a néni? Kereket, hosszút, tef-
lont?
- Mindegy! – jött a válasz.
- Na de mégis milyet adjak? Fehéret, fél-
barnát, barnát, esetleg rozsot vagy teljes 
kiőrlésűt?
A néni szemmel láthatóan nem értette a 
nagy igyekezetet. Nem értette, mire ez a 

ja nagyra íves száját, fölötte gubbaszt a 
nyárikonyha, ahol a kemence is helyet ka-
pott. Az udvar végén tyúkok kapirgálnak, 
a kertben vetemény. Ilonka néni nemigen 
megy a boltba, ha egy jó bablevest, egy 
kis paradicsomot, paprikát, uborkát sze-
retne enni, de a hétvégi húslevesbe való is 
megterem a kertben. 

Gyurina Ilonka néni 32-ben, párja, Pén-
zes Józsi bácsi 30-ban született. Ilonka 
néni 18, Józsi bácsi 20 volt, amikor ösz-
szekötötték életüket. Két gyermeket 
nevelek fel, és soha nem volt idegen 
számukra a kétkezi munka. – Nem volt 
nekem szokatlan a munka soha, még ma 
sem, megtanultam az apámtól én azt már 
gyermekkoromban. Arra is haragszok, aki 
unatkozik. Rávitt minket a szükség, meg 
aztán az apám nagyon szigorú ember volt, 
úgy is nevelt minket. Most se vagyok egy 
nagy csomó, akkor is elég csekély vol-
tam. A sok munka megölte a testemet. 
Tízéves koromban már két tehenet haj-
tottam az ábrányi határba. Szőttem, fon-
tam, fát vágtam, dücskőt ástam, kenyeret 
sütöttem, pedig még az asztalt sem értem 
fel. Egy-két évre rá aratáskor már markot 
szedtem a kaszások után – sorolta Ilonka 
néni, akinek esze ágában sem volt panasz-
kodni, csupán idézte a múltat,  amit a mai 
fiatalok talán már el sem hisznek. Beszél-
getésünknek ez volt az a pontja, amikor 
eljutottunk jövetelem céljához, az életet 
adó kenyérhez és a búzához. Mint aho-
gyan azt néhány sorral előbb említettem 
a ma emberének már eszébe sem jut, mi-
ből is születik a kenyér, pedig a búzaszem 
igen nagy utat tesz meg, amíg polcra ke-
rül az új kenyér. 

A 30 dekás kenyér
Pénzes néni nagy türelemmel magyaráz-

ta el, mit is jelent a boltban elmlített 30 
dekás kenyér. – Tudja lelkem az én apám 
mindig is nagyon szorította a családot. 

Földünk nem volt így arattunk „felibe”, 
meg „a hetedik keresztre”. Apám nagyon 
ügyelt arra, hogy búzánk, kenyerünk 
mindig kitartson az újig. Pedig nem volt 
egyszerű, főleg a beszolgáltatások idején. 
Olyan volt a világ, hogy mindenből, ami 
termett, be kellett adni az államnak. Ki 
volt adva, hogy miből mennyit kell be-
szolgáltatni, még akkor is, ha a soványka 
kis földeken nem is termett annyi. Sírt a 
lelkünk, meg a szemünk is, amikor jöttek 
a fináncok, és a véres verítékkel megter-
melt munka gyümölcsét kiseperték a pad-
lásról – mesélte Ilonka néni, majd nagyot 
sóhajtott, s egy kicsit elmerengett a fájdal-
mas múlton. Aztán elmesélte, milyen lele-
ményes volt a parasztember, ha a szükség 
úgy hozta. Egy-két zsák búzát, meg per-
sze egy hordó bort bizony el-elrejtettek a 
dücskők közé. Ott ritkán keresték, mert 
nehéz volt hozzáférni. – Akinek nem ma-
radt gabonája, vagy nem tartott ki az újig, 
az a tanácstól jegyet kapott, erre adták ki a 
kenyeret. 30 dekát fejenként. Amikor ne-
künk volt sajátunk, azért csak kiváltottuk 
a jegyes kenyeret, és odaadtuk azoknak, 
akik sokan voltak, vagy, akinek nem volt, 
vagy nem jutott. Szegény anyám mindig 
arra tanított, ha teheted lányom, segíts 
másokon. Majd a Jóisten meghálálja ne-
ked. Hisz ő látja minden cselekedetedet.

A búzaszem útja
Mikor végeztünk Ilonka nénivel a be-

szolgáltatások és a 30 dekás kenyér tör-
ténetével, elindultunk a búzaszem útján. 
Onnan a gyökerektől, vagyis attól a pil-
lanattól, amikor földbe került a mag.  – 
Ősszel vetettük a búzát. Jó havak voltak 
akkoriban, zsír volt az a földnek. Mint 
egy jó meleg dunyha, úgy takarta a szuny-
nyadó vetést. Azután tavasztól jött rá a jó 
meleg nap és megérlelte a kalászt. Ami-
kor már ropogott, lehetett aratni. Haj-
nalban keltünk, a búzatábla szélében az 
emberek megfenték a kaszákat. Felsora-
koztak szép sorjában, aztán amikor fel-
száradt a harmat, belevágták a kaszát az 

„ De jó Dolgunk vAn!”
nagy felhajtás, mikor ő csak egy kenyeret 
kért. Aztán csendesen megjegyezte: - De 
jó dolgunk van! Bezzeg nem válogat-
hattunk, amikor 30 deka jutott naponta. 
Mindegy volt, milyen, csak legyen. Ezen 
elgondolkodott kicsit, majd levett a polc-
ról egy viruló barna kenyeret, fizetett és 
csendesen elballagott. Sokan nem értet-
ték, főleg a fiatalabban, mit is akart mon-
dani a néni. 

Jómagam is ott álltam a sorban, s kíván-
csi figyelemmel kísértem a párbeszédet. 
Azonnal megéreztem, milyen gondo-
latok járhattak az anyóka fejében, hisz 
nagyanyámtól számtalanszor hallottam a 
történeteket a jegyre kapható kenyér ín-
séges időszakáról, és a tenyérnyi háztájin 
keservesen megtermelt kenyérgabonáról. 
Aztán eszembe jutott az is, hogy nekünk 

milyen természetes a polcon sorakozó ke-
nyér. Mintha csak ott teremne. De a né-
nike korabeliek bizony minden falatban, 
minden morzsában érzik a verejtékszagú 
aratás kínzó fájdalmát, az alkonyatra el-
gyötört test fáradtságát. A múlt század de-
reka táján élő embereknek szinte az egész 
létük függött az azévi terméstől. Nem 
véletlenül nevezte Ady Endre „életnek” a 
búzát.  Élet volt az bizony, hisz az életet 
jelentette őseinknek. Meg is becsülték az 
utolsó morzsát is. Az életet jelenti nekünk 
is, hisz, ha kenyerünk van, már nem éhe-
zünk. A mai emberek többsége azonban 
már nem tudja megbecsülni a mindenna-
pi kenyeret. Legalábbis nem úgy, mint a 
„régi öregek”.  

KGYZE

Pénzes Józsefné Ilonka néni
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A kombájn fülkéjében Guba Béla ül. Egyetlen nap alatt 
végzi el 5-6 kaszás egy teljes heti munkáját.

első „rendbe”. Csak úgy harapott a kasza. 
Nehéz volt azt tartani nagyon. Meg aztán 
jó meleg is volt, de fel kellett öltözni tető-
től talpig, mert különben összekaszabolt 
bennünket a levágott szár meg a torzs. 
Nagyon fegyelmezett volt a rend, vigyáz-
tuk egymásra. Elől mentek a kaszások, 
mi mentünk utánuk a sarlóval, szedtük a 
„markot” (Gyűjtöttük a levágott búzát). 
Volt, mikor nekünk kellett összekötni, de 
ha többen voltunk, jött utánunk a kévekö-
tő, megsodorta a kötelet és összekötötte a 
markot. Aztán egymásra raktuk a kévéket, 
keresztbe, hogy szellőzzön, jobban szá-
radjon. 18 kéve került egy keresztbe. Két 
hét után asztagba hordtuk a szérűbe- ma-
gyarázta Ilonka  néni, aki sokszor olyan 
szavakat használt, amiket ma már csak az 
idősebbek, vagy a magamfajták értenek, 
aki számtalan hasonló történetet hallot-
tam nagyanyámtól. Ilonka néni folytat-
ta: - Minden éjszaka kinn maradt valaki 
a szérűn, hogy őrizze a gabonát, Nehogy 
begyúljon. Még egy hordó víznek is ott 
kellett lennie. Lánykoromban még kéz-
zel csépeltük ki a szemeket. Kiterítettük 
a lekaszált búzár, vettük a cséphadarót és 
kézzel vertük ki a szemeket. Olyan szép 
ütemes hangra ment, hogy még most is 
hallom a fülemben. Kigereblyéztük a na-
gyobb szárú szalmamaradékot, azzal volt 
a legjobb a zsúpot befedni. Utána rostál-
tuk, zsákba szedtük a szemeket, elvittük a 
malomba, a lisztes zsákokat meg beállí-
tottuk a kamarába. Ebből sütöttük az újig 
a kenyeret.

Az új kenyér
Volt egy nagy kosarunk, anyánk abba 

szitálta este a lisztet. Megtette a kovászt, 
másnap három kosár lisztből sütöttünk 
kenyeret. Anyám kendőt kötött a fejemre, 
meg egy kisszéket tett az asztalhoz, hogy 
felérjem. Úgy dagasztottam. Akkor volt jó 

a tészta, ha ragacs nélkül jött ki belőle a ke-
zem. Nagyon nehéz munka volt, mert mint 
mondtam elég csenevész voltam. Hóttig se 
fogom elfelejteni. Olyan háromkilós ke-
nyereket sütöttünk anyámmal mindig, vagy 
ötöt. Az vót az igazi kenyér, nem penésze-
dett meg még egy hétig sem. Mikor kisült, 
anyám szép sorjában letette egy kendőre a 
földre, hogy hűljön. Mielőtt megszegtük, 
háromszor is keresztet vetettünk rá. Ezzel 
adtunk hálát a Jóistennek a drága kenyér-
érét. Tudja kedves, a munkánkon csak ak-
kor van áldás, ha előtte a Jóisten segítségét 
kérjük, utána meg hálát adunk mindenért. 
Én a mai napig nem fo-
gok hozzá semmihez, 
amíg nem imádkozok 
a Jóisten segítségéért. 
Adott is nekem min-
dent, amire szükség 
volt. Nem voltunk sose 
gazdagok, de mindig 
megvolt a „mindennapi 
kenyerünk”. Mai napig 
is imádsággal kezdem 
a napot, és azzal is fek-
szek le minden áldott 
este. 

Ilonka néniék tízen, 
húszan napokig arattak 
egy-egy nagyobb táb-
lát. Ma már sokan csak 
mosolyognak ezen, 
hisz a kombájn szinte 
egyetlen nap alatt el-
végzi a sok-sok ember 
verítékes munkáját. A 
fejlődés természetesen 
nem állítható meg. 
De az biztos, mi már 
egészen másképpen 
harapunk bele a ke-
nyérbe, mint azok az 

emberek, akik a verejtékszagú munka, 
az embert próbáló aratás ízét érzik min-
den falatban. Talán ha a mai emberek, fő-
ként a fiatalok végigolvassák figyelmesen 
Ilonka néni történetét, és végiggondolják 
a hozzá hasonló emberek gigászi, a ter-
mészettel, az életért vívott harcát, meg-
tanuljam jobban becsülni az új kenyeret, 
amit Ady Endre nem véletlenül nevezett 
ÉLETNEK.
 
Tisztelet az elődök munkájának!!!!

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

ArAtás régen és most

Elől megy a kaszás, mögötte a marokszedő, utána a ké-
vekötő. Csakúgy, mint Ilonka néni történetében. (A fotó 
Koleszár Tímea Régi fotók Nyíracsádról című összeállí-

tásának darabja.)

Ilyen nagy zsákban tárolták a lisztet

Ilonka néni tyúkjait hívogatja

Életkép a múlt század derekáról. Aratás 2012-ben. 
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kÖzérDekŰ kÖzlemények

Acsádi Civilek 
i. szüreti bálja

2012. szeptember 22-én (szombaton) ke-
rül megrendezésre 19.00 órai kezdettel a 
községi művelődési házban az Acsádi Ci-
vilek I. Szüreti bálja.
Jegyek csak elővételben kaphatóak korlá-
tozott számban Szilágyi Barbaránál (06-
30-360-5365), valamint a Ligetalja Mű-
velődési Házban (52/206-410) 500 Ft-os 
áron. A rendezvény gyerekeknek (16 év 
alatt) ingyenes. Jegyigényüket bármely 
nyíracsádi civil szervezetnél is jelezhetik. 
A bál batyus jellegű. A művelődési ház 
előcsarnokában nyíracsádi őszi termé-
nyekből bemutatót szervezünk, melyre 
várjuk a hozzájárulásokat.
Az est folyamán tombolasorsolás is 
lesz, melyre felajánlásokat várunk, amit 
Ratkuné dr. Gordán Mariann (06-30-223-
2604) koordinálásával gyűjtünk össze. A 
tombola 100 Ft-ért kapható a bál estéjén. 
Nagyon sok szeretettel várunk minden 
kedves nyíracsádi lakost!

Acsádi Civil Kerekasztal

KIMARADT

Szerkesztési hiba miatt lapunk elő-
ző számából kimaradt az alább ol-
vasható közlemény.  
A XIX. Ligatalja Kulturális Napok 
vasárnapi tombolasorsolása közben 
önhibánkon kívül kialakult kelle-
metlenségek miatt minden kedves 
érintett felajánlótól és nyertestől 
elnézést kérünk. A hibát rövid időn 
belül orvosoltuk, s bízunk benne, 
senkiben nem maradt kellemetlen 
emlék. 

Erdei Istvánné
 a Gúth-Ligetalja 

Idegenforgalmi Egyesület elnöke 

nyárbúcsúztató 
családi nap

A Nyíracsádi Görögkatolikus Egyházköz-
ség szervezésében nyárbúcsúztató családi 
napra várjuk szeretettel a község család-
jait, iskolásait és közösségeit szeptember 
1-jén, szombaton a Csonkás Szabadidő 
Parkba. A rendezvény a „Családi közössé-
gi kezdeményezések és programok meg-
erősítése” című pályázat (TÁMOP-5.5.1-
11/B) keretében kerül megrendezésre. 
A tervezett program:
- Családi közösségek 
 és osztályközösségek főzőversenye,
- Sorversenyek,
- Ugráló vár, falmászás, krétarajzverseny,
- Családi sorversenyek,
- Ügyességi vetélkedők, 
- Kerékpáros akadályverseny,
- Lovagoltatás,
- Előadások, 
- Játékok, stb.
A rendezvény de. 9 órától veszi kezdetét, 
a részletes programot plakátokon és szó-
rólapokon a későbbiekben közöljük. A 
részvétel ingyenes.
Mindenki szeretettel várunk!

Tóth Elek parókus

Az óvodavezetés értesíti az óvodáskorú gyer-
mekek szüleit, hogy   2012. szeptember 3-án 
(hétfőn) kezdődik az új nevelési év.    Az újon-
nan felvett gyermekeket ettől a naptól folya-
matosan fogadjuk. A felvételről az értesítést 
minden szülő írásban megkapta, részükre 
2012. augusztus 30-án du. 15 órai kezdettel 
szülői értekezletet tartunk. Megjelenésükre 
feltétlenül számítunk.  

Lakatosné Karácsony Katalin óvodavezető

TAnévnyITó

A Szent Piroska Görögkatolikus Általános 
Iskola tanévnyitó ünnepsége 2012. szep-
tember 2-án, vasárnap, a 8.30 órai Szent 
Liturgia keretében, a görögkatolikus 
templomban lesz. A tanulókat ünneplő-
ben várjuk. A szülők és hozzátartozók 
számára a templomkertben tudunk helyet 
biztosítani.
A liturgián történik az elsősök megáldása is.

Tóth Elekné igazgató

Tisztelt Szülők!
A 2012/2013-as tanév tankönyvel-
látásának zavartalan lebonyolítása 
érdekében felhívom a tankönyvtá-
mogatásra jogosult ( ingyenes ) szü-
lők figyelmét, hogy a nyár folyamán 
mindenki szerezze be a jogosultságot 
igazoló okiratokat.

Ezek a következők:
rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
mény jogosultságáról szóló határozat
3 vagy több gyermek esetén és tartós 
beteg gyermeknél a Magyar Állam-
kincstár által kiadott igazolás 
sajátos nevelési igényt igazoló érvé-
nyes szakértői vélemény

Az igazolások fénymásolatait tanu-
lónként 2 példányban ( tankönyv + ét-
kezés ) az augusztusi tankönyvosztás-
ra szíveskedjenek magukkal hozni!
A tankönyvosztás rendjéről a későb-
biekben adok tájékoztatást .

Czapár Gáborné tankönyvfelelős

FELHÍvÁS
Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Me-
gyei Egyesülete a nyíracsádi tagjai szá-
mára kirándulást szervez 2012. 09. 22-én  
a Bükk hegységben található egyik leg-
szebb természeti adottságokkal rendel-
kező településre, Lillafüredre. 
Tervezett programok: 
- Miskolcról erdei kisvonattal utaznánk, 
amely a Bükk legszebb tájain halad át 
Lillafüred felé.
- Lillafüred nevezetességeinek megte-
kintése.

Érdeklődni: az egyesületi irodában, 
Tel.: 06 20 6217369 

Dánné Molnár Erzsébet 

Hulladékszállítással kapcsolatos 
információk 2012. évre:
2012. évben az előző évihez hasonlóan az 
ünnepnapokra eső hulladékszállítás nagy 
része nem kerül áthelyezésre, a hétköz-
napra eső ünnepnapokon a szállítás ren-
des ütemben történik. Kivételt képez ez 
alól: az augusztus 20-ai hétfői szállítási 
nap, melyet augusztus 18-án szomba-
ton végez el a szolgáltató. Erről a szám-
lalevél hátoldalán tájékoztatni fogják a 
lakosságot is.

Kedves Véradó!

Szeretettel hívjuk és várjuk 
soron következő véradásunkra.

Helye:
 Nyíracsád, Kassai u. 3.

Védőnői szolgálat.
Ideje: 

2012. augusztus 17. péntek
9.00-13.00

Minden véradással három életet
menthet meg!

Segítségét előre is köszönjük!
Katona Jánosné
véradásszervező

Óvodakezdés a 2012-2013-as 
nevelési évben  

véRADÁS
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eltűntek a fóliák
Tető került valamennyi, a június 1-jén ha-
talmas pusztítást végzett tornádó sújtotta 
nyíracsádi házra. 

   Mint arról már beszámoltunk a legelsők 
között, szinte napokkal a tragédiát követő-
en, Balogh Tivadar és Bilák Józsefné házára 
került tető. Nem sokkal később a Füveskert 
első házának jónéhány cserepét is pótolták. 
Bódizs Jánosné Piroska a helyi polgárőr-
ség kezdeményezésére szervezett gyűjtés 
nyomán kapott új tetőt. A Vágóhíd utcát 
érte a legnagyobb kár. Itt a Máltai Szeretet-
szolgálat Maczó Csaba, Horváth Józsefné, 
Horváth Anita, Horváth Gyula és Kelemen 
Istvánné házán pótolta  a cserepeket, palá-
kat. Horváth Józsefné nagyon hálás min-
den segítségért. Biztosítása nincs, ezért az 
önkormányzat azonnali támogatása szinte 
életmentő volt számára. Nem sokkal később 
a szeretetszolgálat pedig szinte az egész te-
tőt lecserélte a házon. Az ablakok üvegei 
még mindig töröttek, de azt próbálják ön-
erőből helyrehozni. Horváth Gyuláné udva-
rát fövenyként borította a cseréptörmelék a 
tornádó után. – Nem vártunk ölbe tett kéz-
zel, amit tudtunk, azonnal kijavítottunk. A 
hatalmas tornác azonban szinte teljesen tető 
nélkül maradt, a szeretetszolgálat két nap 
alatt rendbe hozta. Nagyon hálásak voltunk 
a segítségért, még ebéddel is megkínáltam 

őket – mondta örömmel Horváth Gyuláné. 
Kelemen Istvánné házánál tombolta ki ma-
gát a tornádó annak idején talán leginkább. 
Ledőlt a tűzfal, eltűnt a tető, a kémény. – Mi 
már másnap megkezdtük a helyreállítást sa-
ját erőnkből. A fiam házának tetejét kijaví-
totta a szeretetszolgálat, hullott a könnyünk 
annyira jó volt látni. A mi házunkra nagyon 
kellett az önkormányzat azonnali segítsége, 
de sajnos az esőzések miatt bizony beáz-
tak a szobák. A melléképületekről szedtük 
le a palát, hogy védjük a házat, de ez csak 
ideiglenes megoldás. Hiányzik még min-
dig a tűzfal, a kémény, a melléképületek is 
fedetlenek, de bízunk az önkormányzat to-
vábbi segítségében. Addig se tétlenkedtünk, 
összefogtunk és kifestettük a szobákat, el-
tüntettük a beázásokat – fogalmazott biza-
kodóan Kelemenné. A legidősebb károsult, 
a nyolcvanas éveiben járó Kelelmen bácsi 
házikója teljesen lakhatatlanná vált. Nem 
volt hajlandó kiköltözni az önkormányzat 
által felajánlott ideiglenes lakásba, még az 
udvart sem volt hajlandó elhagyni. Nem 
volt egyszerű a helyzet, de végre megér-
kezett az annyira várt lakókocsi. Kelelmen 
bácsi nehezen barátkozott meg vele, de már 
megkezdte az átköltözést. És ami a legfon-
tosabb, a saját portáján maradhatott. 

KGYZE

Maczó Csabáék háztetőjét is kijavították

Kelemen Istvánné háza Horváthék házán is új a pala

Bódizs Jánosné Piroska örül az új tetőnek

Kormányzati támogatás

A Kormány 1217/2012. (VI.26.) szá-
mú határozatával Nyíracsád telepü-
lésen a vihar okozta károk enyhíté-
sének támogatására 15 millió forint 
átcsoportosításáról döntött. Ezen 
összeget az elemi lakhatási feltételek 
elősegítésére, legfeljebb a kárese-
ményt megelőző állapotok helyreál-
lítása mértékéig lehet felhasználni.
A támogatási szerződés megköté-
sére Budapesten került sor. Ennek 
értelmében a képviselő-testületnek 
önkormányzati rendeletet kell alkot-
ni, melyben szabályozásra kerül a 
Kormányhatározatban foglaltaknak 
megfelelően a pénz felhasználása és 
annak számlákkal történő elszámolá-
sa a Belügyminisztérium felé.

Mindenkinek megköszönöm a türel-
mét, akik a hivatalos útból eredő idő-
elhúzódást megértették és megértik.

A további teendőkről a károsultakat 
értesítjük.

Dr. Nagy János 
polgármester
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i. veterán trAktorok tAlálkozójA
Első alkalommal került sor a Veterán trak-
torok találkozójára a Nyíracsádi Csonkás 
szabadidő parkban. Igaz idén még keve-
sen voltak, de az elkövetkezendő években 
hagyományt szeretnénk teremteni ezzel a 
találkozóval.
Főzéssel egybekötött családias hangulatban 
telt a találkozó, a gyerekek fociztak, trakto-
roztak, a szülők ízletes ebédet főztek.

Varga János és Macsi Gábor szervezők

Minden fiatal életében fontos mérföldkő, 
amikor megszerzi a diplomáját. Vannak, 
akik családi, baráti körben ünnepelnek, 
kik vad bulit szerveznek, Debrecenben 
sokan ugranak fejest a Csónakázó tóba, 
vagy mártóznak meg az egyetem előt-
ti szökőkút hűs vizében. A nyíracsádiak 
számára jól ismert Szigeti Zsolt barátjá-
val, a Bocskaikertben élő Nagy Attilával 
egészen különleges módját választotta az 
ünneplésnek. Mindketten idén végeztek 
Sopronban, Zsolti okleveles erdőmérnök-
ként, barátja környezetmérnökként. Ál-
lamvizsga előtt úgy határoztak, ha sikerül 
-és miért ne sikerülne? - , hazagyalogol-
nak. Hamar rájöttek, hosszú út vezet Sop-
rontól hazáig, ezért a két lábat két kerék-
re cserélték, s kerékpárral vágtak neki a 
hosszú útnak. Ha lúd, legyen kövér, ezért 
fogadást is kötöttek harmadik társukkal, 
akivel eredetileg együtt tervezték az utat, 
hogy 120 óra kerekezés alatt teljesítik a 
távot. 
Június 15-én a déli órákban derült ki, 
hogy mindkettőjüknek sikerült a záró-
vizsga. Rögvest szedték a sátorfájukat, 
délután két órakor nyeregbe pattantak. 
Az útvonalat jó előre eltervezték, fő-
ként alsóbbrendű utakat választottak a 
biztonság érdekében. A barátokkal ál-
landó kapcsolatban voltak, ők segítettek 
a szállásfoglalásban és persze biztatták 
őket végig.  Rábacsanakon töltötték az 
első éjszakát, majd Oroszlány, Velence, 

Tápiószentmárton, Poroszló következett. 
Hajnali négykor indultak, hogy elkerüljék 
a nagy hőséget, 11-ig kerekeztek, majd 
délután folytatták. Összesen 530 kilomé-
tert tekertek, mire Debrecenbe értek. A 
terv szerint szerda délután két órakor telt 
le a 120 óra, de 11-re már a Látóképi csár-
dánál rendelték az ebédet. Zsolti úgy fo-
galmazott, hogy ha egyszer kitűzték a célt 
maguk elé, azt kötelező volt teljesíteni. 
Szívből kívánom nekik, hogy az életben 
minden kitűzött céljukat ilyen kitartás-
sal, akaraterővel, jó szervezőkészséggel 
és mindenekelőtt derűs magabiztosság-
gal érjék el. Zsoltinak pedig külön kívá-
nom, hogy a Szigeti név ne csak a Gúthi 
erdőben csengjen ismerősként a jövőben, 
hanem munkahelyén, a Szolnok környéki 
erdők fái között is. 

KGYZE

Július 12-én délelőtt a Polgármesteri Hi-
vatal tanácstermében került sor arra a 
rövid ünnepségre, melynek keretében 
dr. Nagy János polgármester, valamint 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző asszony 
elismerő oklevelet adott át annak a három 
fiatalembernek, akik május 19-én a Cson-
kás szabadidő parkban lélekjelenlétükkel 
és kitartó küzdelmükkel megmentették 
Katona Zsolt életét. Ifj. Köles Zoltán, 
Patalenszki József és a harmadik személy  
a mentők megérkezéséig felváltva igye-
keztek fenntartani Zsolt keringését. Az 
elismerő oklevél átadására azért került 
csaknem két hónap elteltével sor, mert 
Zsolt kórházi kezelése, rehabilitációja és 
lábadozása hosszadalmas folyamat volt, 
de mindenképpen szeretett volna jelen 
lenni az eseményen. 
Az okleveleket dr. Nagy János polgár-
mester adta át, majd néhány gondolatot 
intézett a jelenlévőkhöz: - Emberként tu-
dom, hogy a legnagyobb érték, amit édes-
anyánktól kaphatunk, az élet. Köszönöm 
nektek, amit tettetek, hisz nem mindenki-
nek adatik meg ez az erő. Kívánom, hogy 
mindig legyen előttetek a példa, és, hogy 
a lelki erő maradjon meg bennetek. Ad-
dig, amíg lesznek Nyíracsádon hozzátok 
hasonló emberek, addig nincs félnivalónk 
a hasonló helyzetekben sem. Kívánjuk 
Zsoltnak, hogy bízzon továbbra is az em-
berekben és a teljes felépülésben. 
Katona Zsolt köszönő szavait követően 
mindhárom kitüntetett szólt néhány szót a 
férfias könnyeivel küzdő Zsolthoz: 
Ifj. Köles Zoltán: Nagyon nagy volt a 
teher mindannyiunkon, miközben tettük 
a dolgunkat. Nem tudtuk pontosan, hogy 
minden pillanatban jót, s jól cselekszünk-e, 
de azt tudtuk, hogy ha tétlenek maradunk, 
elveszítjük Zsoltot.
Patalenszki József: Sok türelmet kívá-
nok Zsoltnak, hisz most, a felépülés hosz-
szú folyamatában arra lesz a legnagyobb 
szüksége.
(A mentésben részt vevő harmadik sze-
mély nem járult hozzá, hogy nevét és 
fotóját közöljük az Acsádi Krónika ha-
sábjain. Döntését tiszteletben tartjuk, 
bár nem értjük.)

KGYZE

Hálás szívvel szeretnék köszönetet mon-
dani mindenkinek, akik fiam mellett vol-
tak a legkritikusabb percekben, s akik 
részesei voltak felépülésének. Nagyon 
köszönöm a három fiatalembernek, hogy 
tartották Zsolti fiamban az életet a men-
tők megérkezéséig. Köszönöm az ügye-
letes mentősök szakszerű munkáját. Nem 
tudom kifejezni eléggé hálámat Péter 
Andrea kardiológus doktornőnek és csa-
patának, az Auguszta kardiológiai inten-
zív osztály orvosainak és ápolóinak, akik 
megmentették a fiam életét. 

A Jóisten segítse őket továbbra is abban, 
hogy ha szükség lesz rá, ugyanígy helyt 
tudjanak állni, s mentsenek meg még 
sok-sok életet. Köszönetemet szeretném 
kifejezni a helyi egyházközségek veze-
tőinek, híveinek és minden együttérző 
nyíracsádinak, akik imádkoztak gyerme-
kemért. Meghallgatásra talált az imádság, 
hisz a fiam itt lehet közöttünk, s hála a 
sok-sok segítségnek, maradandó károso-
dás nélkül épülhet fel. 
Isten áldjon és segítsen minden embert, 
akik osztoztak velünk a bajban.

Köszönettel: Katona Jánosné
édesanya

elismerés az 
életmentőknek

Gyalog tervezték, két keréken teljesítették

KÖSZÖNET

Veterán traktorok

Nagy Attila és Szigeti Zsolt

A megható ünnepség pillanatai
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HÍRDETéSEK

Lukács Üzletház
Megnyitottuk 

Hús – Fűszer - Csemege üzletünket.
Minden héten egyedi AKCIÓ!

LUKÁCS KÁVÉZÓ – ÉTTEREM
szeretettel várja vendégeit!

Vállaljuk: Családi, baráti, 
üzleti rendezvények lebonyolítását.
Kínálatunkból: Pizza, Kebab stb.

Házias hurka-kolbász
Meleg – hideg ételek.

Igényes környezetben, 
kedves kiszolgálással, 

szolid árakkal várunk mindenkit!

Telefon: 20/217-6671

 
Kerékpárút épül Bocskaikert belterület és Monostordűlő között 
ÉAOP-3.1.3./A-11-2011-0002 
Bocskaikert Községi Önkormányzat és É-alföldi Operatív Program (ÉAOP) keretén 
belül 87.976.148 forint vissza nem térítendő támogatást nyert kerékpárforgalmi há-
lózat fejlesztésére. A nyertes pályázat 90%-os támogatottságú. Az elnyert pályázati 
forrásból és az önkormányzat által biztosított önrészből Bocskaikert belterület és 
Monostordűlő között gyalog- és kerékpárút kerül kiépítésre. 
A projekt megnevezése: „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Bocskaikertben”. 
A pályázati támogatás összege: a megvalósításhoz Bocskaikert Község Önkor-
mányzata 87.976.148 forint vissza nem térítendő támogatást kap az É-alföldi Ope-
ratív Programból, az önrész 10%-os. 
A projekt kivitelezésének kezdete: 2012. június 25. 
A projekt kivitelezésének befejezése: 2012. október 24. 
Az önkormányzat a „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Bocskaikertben” című 
projekt kivitelezésére közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként a 
D-Profil Kft-vel kötött szerződést. 
Kedvezményezett: Bocskaikert Községi Önkormányzat, 4241 Bocskaikert, 
Poroszlay u.20.

A projekt az Európai Únió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztés Alap társfinanszírozásával 
valósulnak meg.

Kedves Nyíracsádi Szülők!

2008. január 28-án a térség hét önkor-
mányzata társulási megállapodást írt alá 
intézményfenntartó társulás létrehozása 
céljából. A tagönkormányzatok az intéz-
ményfenntartó társulás útján közösen lát-
ják el különböző feladataikat. 
Így a gyerekek napközbeni ellátását – 
bölcsőde – Fülöp, Nyíracsád, Nyírábrány, 
Nyírmártonfalva, Újléta, Vámospércs, 
Nyíradony települések területén a 
Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szol-
gáltató Központ Bölcsőde szakmai egysé-
ge látja el. 
Ez azt jelenti, hogy az említett települé-
sekről is várjuk a nyíradonyi bölcsődé-
be jelentkezőket.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv ke-
retében, több mint 102 millió forintos tá-
mogatásból bővül a bölcsődei férőhelyek 
száma, és megújul maga az épület is. A 
létesítmény idén júniusban elkészül, és 
ősztől már várja kis vendégeit.
Az épület átadásának időpontja: 2012. 
augusztus 17. péntek.
 Az új - három csoportszobával rendelke-
ző - bölcsődében 40 kisgyermek napköz-
beni szakszerű elhelyezését tudjuk majd 
megoldani. Szeptembertől három - két 
fő kisgyermeknevelő és egy fő technikai 
dolgozó - új munkahely létesül. 
A bölcsődében, szeptemberben – a nagyok 
óvodába távozása után – szabadulnak fel 
leginkább férőhelyek. A megüresedett fé-
rőhelyeket a jogszabálynak megfelelően 
mihamarabb – fokozatosan töltjük fel. 
Amennyiben minden üres férőhely be lett 
töltve, újabb gyermek felvételére csak 

Sajtóközlemény

akkor van lehetőség, ha valamelyik gyer-
mek időközben elmegy a bölcsődéből. A 
tapasztalat az, hogy erre év közben nincs 
sok esély.

Az alábbiakban a bölcsődével kapcsola-
tos tudnivalókról, a felvétellel kapcsola-
tos kérdésekről nyújtunk tájékoztatást.   

Milyen korú gyermekek jelentkezhet-
nek bölcsődébe, és meddig maradhat-
nak itt?
1.) Bölcsődébe a gyermek húszhetes ko-
rától harmadik életévének, illetve annak 
az évnek a december 31-éig vehető fel, 
amelyben a gyermek a harmadik életévét 
betölti.
2.) Ha a gyermek a harmadik életévét be-
töltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi 
szintje alapján még nem érett az óvodai 
nevelésre és óvodai jelentkezését a böl-
csőde orvosa nem javasolja, bölcsődében 
gondozható negyedik életévének betölté-
sét követő augusztus 31-ig.

Ki kérheti a gyermek bölcsődébe való 
felvételét?
A gyermek bölcsődébe történő felvételét 
kérheti a gyermek szülője vagy más törvé-
nyes képviselője, illetve a szülője és más 
törvényes képviselője hozzájárulásával
1.) a körzeti védőnő,
2.) a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,
3.) a szociális, illetve családgondozó,
4.) a gyermekjóléti szolgálat,
5.) a gyámhatóság is kezdeményezheti.

A bölcsődében fizetendő térítési díj Böl-
csődénkben csak a gyermekek étkezéséért 
kell fizetni a szülőknek, gondozási díjat 
senkinek nem kell fizetni. Az étkezésért 

(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) fizetendő 
térítési díj összege 360 Ft egy napra. 
A gyermekétkeztetés esetén a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek után nem kell térítési 
díjat fizetni, továbbá a három - vagy több-
gyermekes családoknál gyermekenként a 
térítési díj 50%-át, a tartósan beteg vagy 
fogyatékos gyermek után a térítési díj 
50%-át kell megfizetni.

A bölcsődei felvételi kérelmek beadási 
időpontja:
A bölcsődébe a 2012-2013-as nevelési 
évre (2012. szeptember 01. - 2013. au-
gusztus 31.) a felvételi kérelmeket folya-
matosan lehet beadni a bölcsődevezető-
nél. 

A jelentkezéssel kapcsolatban további 
felvilágosítás kérhető Illésné Terdik Ilona 
bölcsődevezetőnél személyesen az Árpád 
u. 5. szám alatt (du. 13-14 óra között) tele-
fonon a 203-043-as, vagy a 30/9909761-
es számon.

Szeretettel várjuk a kedves szülőket és 
gyermekeiket a hamarosan átadásra 
kerülő új bölcsődénkbe!

Terdik János
igazgató
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Debrecenben a Bethlen utcán 35 m2 
másfél szobás lakás albérletbe kiadó.

Érdeklődni: 06-30/292-2069

Dózsa utca 14. szám alatt 
családi ház ELADÓ. 
Érd.: 06-30-639-4429

Haláluk első évfordulóján
szeretettel emlékezünk

BűTE IMRÉRE
és feleségére

vERDES JoLÁnRA

Lányai, vejei, unokái

Nyíracsád, Zrínyi u. 42. szám alatt 
1 szoba, konyha, fürdőszobás ház 

ELADÓ.

További szolgáltatásaink:
• személygépjármű javítás 

• tehergépjármű javítás 
• lakatosmunka 

• alumínium hegesztés
• műszeres gépjármű diagnosztika 

• autóvillamosság javítás
• személy és tehergépjármű 

alkatrész értékesítés

Műszaki vizsgáztatás Nyíradonyban!

HIRDETéSEK

Nyíracsád, Buzita 32. szám alatt lévő 
régi ház, a Kék-Túra vendégház 

szomszédságában eladó.  Ugyanitt 1 
hold termőföld ELADó.  

Érdeklődni: Nyíracsád, Rákóczi u. 19. 
Telefon: 52/206-338

Nyíracsád, Kodály Z. u. 12. szám alatti 
3 szobás, központi fűtés, fürdőszobás 

lakás áron alul sürgősen eladó, csere is 
lehetséges kisebbre!
Új vasszekér eladó. 
Érd: 06-30-466-0915

Szatmári utca 13. szám alatt 
félkész lakás eladó.

Érdeklődni: Kiss Sándor 06-20/581-4080

AKCIÓ!
Nyárfa hulladék tűzifa 

500 Ft/ mázsa áron eladó!
Ugyanitt II. osztályú deszka eladó:

 800 x 145 x 2,2 =  8.000 Ft/m3

       1200 x 145 x 2,2 =  10.000 Ft/m3

       1200 x 100 x 2,2 =  12.000 Ft/m3

Az akció szeptember 1-jéig érvényes.

Hétköznap: 6:00 – 14:00 óráig

Cím: Honorex KFT
4262 Nyíracsád, Asszonyrész u. 1.

Telefon: 06-70-371-07-73

Nyíracsád, Munkácsy u. 13. szám alatt 
lévő házas ingatlan eladó.

Érdeklődni: 06-30/506-5266
06-30/592-8045

Zrínyi u. 14. sz. alatti lakás telekkel 
ELADÓ.

Érdeklődni: 06-30/682-7377

Nyíracsád, Katona-zug 4. sz. alatt házas 
ingatlan eladó.

Érdeklődni: 06-20/392-8304

Telephely: Nyíradony, Nyírlugos felé vezető út, 
900 méterre a várostáblától (volt TSZ telep)

Várjuk minden kedves régi és új ügyfelünket!
Tel: 06/70 /615 56 01, 06/70 /615 56 16

KECZÁN ÉS TÁRSA KFT. 

KAMIoNSZERVíZ

motorkerékpár  I  személygépjármű  I  tehergépjármű  I  pótkocsi  I  lassú jármű  I   autóbusz
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Nemzetközi keresztelő
Különleges, igazi nemzetközi keresz-
telőre került sor július 28-án délelőtt 
községünk görögkatolikus templo-
mában. Magyar édesapa – Pazonyi 
László, Kabályné Pazonyi Erika 
tanárnő testvére – Thaiföldről szár-
mazó édesanya – Busaya Nacharoen 
Pazonyi- Amerikában született gyer-
mekeire, Laya Erika és Anon László-
ra kérte Tóth Elek parókus atya Isten 
áldását. 
Külön öröm számunkra, hogy a Los 
Angelesben élő család első közös 
magyarországi vakációja alkalmá-
ból községünket választotta annak 
a nagy eseménynek a színhelyéül, 
amikor gyermekeiket Isten gondjaira 
bízzák. Gratulálunk nekik!

KGYZE

egyHázkÖzségeink életéből

A Zarándok Szeretetláng nem más, mint a Szűzanya mozaikból összerakott képe, 
melyet ezernyi apró fotóból állítottak össze. A Szeretetláng imaközösség a hatvanas 
évek elején jött létre azzal a céllal, hogy a közösség tagjai imájukkal kérjék a Szűz-
anyát, árassza szeretetlángját a gondjaira bízott magyar nemzetünkre. A Zarándok 
Szeretetláng 2011. szeptember 3-án a Szentkúti Szeretetláng Országos Találkozóról 
indult el útjára. Azóta Soprontól Debrecenig bejárta az egész országot. Mindig akad 
vállalkozó, aki továbbviszi a zarándokképet. Szombathelyről például Veres András 
római katolikus megyéspüspök vitte szülőfalujába Pócspetribe, onnan pedig Kecs-
keméten és Debrecenen keresztül Csik József jóvoltából érkezett Nyíracsádra, ahol 
július 5- 10. között a római és görögkatolikus templomokban is láthatták a hívek. 
Községünkben 1999 óta működik a Szeretetláng imaközösség, melyet Nagy Jánosné 
Marika néni indított útjára Nyíracsádon, s szervezi azóta is minden év januárjában a 
27 napig tartó folyamatos imaórákat. 

KGYZE

en a zarándokokat egy hintó és három lovas 
szekér vitte ki Buzitára, a Kék-Túra ven-
dégházba, ahol Hutóczki Péter Fülöp köz-
ség polgármestere a fülöpi római katolikus 
hívek nevében vendégelte meg a zarándo-
kokat, akiken eddigre már nyoma sem volt 
fáradtságnak. A maroknyi kis csapat kedden 
reggel folytatta útját Nagyvárad felé.

KGYZE

Gyalogosan 
Szent László sírjához

Július 30-án a késő délutáni órákban 15 ró-
mai katolikus fiatalból álló gyalogos zarán-
dokcsapat érkezett Nyíracsádra. Vasárnap,  
a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 
búcsúját követően indultak Máriapócsról, 
és augusztus 3-ra értek Nagyváradra, Szent 
László sírhelyének városába. A Tóth László 
atya vezette lelkes kis csoport 120 kilomé-
ter megtételére vállalkozott ezzel. Második 
túranapjukon hol a szemerkélő eső, hol a 
tűző nap, a kemény aszfalt vagy az ismeret-
len ösvény tette őket próbára, pedig többen 
közülük nem először vállalkoznak hasonló 
próbatételre. Nagy Orsolya például már a 
tizedik gyalogos zarándokútja kilométereit 
rótta. 

Közösen imádkoztak
A római katolikus templomot megtöltöt-
ték a hívek, akik jelenlétükkel és közös 
imájukkal tisztelték meg a zarándokokat, s 
hallgatták közösen Bosák Nándor püspök 
atya szavait.  A vendégeket Tapasztó János 
kanonok atya köszöntötte, majd dr. Nagy 

János polgármester a zarándoklat közös-
ségformáló erejéről beszélt. – Nagyon fon-
tos, hogy olyan közösségek jöjjenek létre 
szerte az országban, ahol a szeretet ural-
kodik – fogalmazott a polgármester. Ezt 
követően Bosák Nándor Aranyszavú Szent 
Péterre emlékezve az emberi szó hatalmá-
ról és erejéről osztotta meg gondolatait a 
hallgatósággal.

A kimondott szó ereje
– A beszéd képességével 
csaknem minden ember ren-
delkezik. A szavak használa-
ta ugyanakkor nagyon nagy 
felelősség is. A szó teremtő 
erővel rendelkezik, de ártani 
is tud. Kérjük a szentlélek se-
gítségét, hogy a mi szavaink 
igazak legyenek, sugározza-
nak mindig szeretetet, és fe-
jezzenek ki gyógyító akaratot 
a másik ember iránt – hang-
zottak Bosák Nándor szavai. 
A püspöki misét követő-

A zarándokok együtt imádkoztak 
a nyíracsádi hívekkel

Nyíracsádra érkezett a Zarándok Szeretetláng

A Pazonyi család A szeretetlángot Csik József hozta Nyíracsádra
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   A  Hajdúdorogi Egyházmegye idén ünnep-
li megalapításának századik évfordulóját. 
Ebből az alkalomból hálaadó zarándokútra 
indultunk a katolikus egyház központjába, 
Rómába. Az ünnepségre mintegy 1300 za-
rándok érkezett az Örök Városba. Ez az 
út a Hajdúdorogi Egyházmegye 1900-as 
zarándoklatának emlékét is idézte, amikor 
461-en  viszontagságos körülmények kö-
zött jutottak el Rómába. Ekkor a zarándo-
kok találkoztak a pápával is.  A zarándoklat 
után Rómában jelentősen javult a magyar 
görögkatolikusokról kialakult kép, és 1912-
ben X. Pius pápa jóváhagyta a Hajdúdorogi 
Egyházmegye alapítását. 
   Erről a 2012-es római zarándoklatról már 
sokan írtak más újságokban, s így merész-
ségnek tűnhet, hogy mi is ezzel próbálko-
zunk, de olyan csodálatos élményekkel 
gazdagodtunk a zarándoklat során, melye-
ket bár nehéz szavakba foglalni, néhány 
gondolatot mégis szeretnénk megosztani 
Önökkel. 
Július 1. - Indulás: Hosszú készülődés 
után – Tóth Elek atya kitartó szervező 
munkájának köszönhetően –  2012. július 
elsején hajnali 3 órakor 55-en busszal in-
dultunk Nyíracsádról Rómába, vállalva az 
1700 km-nyi utazást. Olaszország határát 
átlépve egymást érték a magasba ívelő pál-
mák és tujafák, színpompás leanderek, az 
enyhe hajlásszögű mediterrán tetők a háza-
kon, a hegyek és a napfényes búzatáblák… 
Tizennyolc órányi utazást követően, este fél 
tízkor megérkeztünk az első állomásunkra, 
Montecantinibe. Montecatini hangulatos 
termálfürdő városka.  
 Július 2. - Másnap Toszkána tartomány fő-
városába, az Arno folyó partján fekvő festői 
Firenzébe utaztunk. Gyalogos városnézés-
re indultunk a történelmi városközpontban, 
mely a Világörökség része. Az utcákon sé-
tálva egyszerre lépkedtünk a múlt és a jelen 
küszöbén. Firenzében és az általunk megis-
mert olasz városok mindegyikében egymás 
mellett él a régi és az új; az ódon épületek 
alján színes, elegáns kirakatok csillognak, 
a történelmi utcákon és tereken pedig a 
nyüzsgő tömeg.  A várostól délre elterülő 
teraszról beláthattuk az egész völgyet, ahol 
Firenze fekszik. Itt kezdtük városnéző utun-

kat, majd a gótikus Santa Croce, a Szent 
Kereszt- templom felé vettük az irányt. A 
templomot a középkori városban nagy sze-
repet játszó ferencesek emelték. A hatalmas 
építkezéshez úgy gyűjtötték a pénzt, hogy a 
templom belsejében sírhelyeket juttattak az 
adományozó családoknak, így mára mint-
egy háromszázan pihennek itt – köztük 
Michelangelo, Machiavelli, Galileo. Firen-
zében minden út a város szívébe, a Piazza 
del Duomohoz vezet. Ezen a téren találjuk 
Európa negyedik legnagyobb katedrálisát. 
Lila, fehér és zöld márványburkolata cso-
dálatos, méltóságteljes megjelenést kölcsö-
nöz neki. Az idegenvezetőnktől megtudtuk, 
hogy 1294-ben kezdték a Dóm építését. A 
munkálatokat Giotto vezette. A dóm kupo-
lája a középkori mérnöki tudomány remek-
műve, melyet Brunelleschi 1420-ban ké-
szített.  Utunkat a városháza felé folytattuk. 
A városháza bejárata előtt láthattuk a híres 
Dávid-szobrot. A város kétségkívül leghí-
resebb „lakója”  Michelangelo  4,35 méter 
magas  Dávid szobra. Firenzében minden-
hol „találkoztunk” ezzel a híres szoborral: 
képeslapon, pólón, kötényen, esernyőn, 
napszemüvegen… Az Arno folyón átíve-
lő hidak között a legrégebbi az Öreg híd, 
melynek két oldalán kis műhelyek, üzletek 
sorakoznak. Firenzei látogatásunkat a Pitti-
palota megtekintésével zártuk.  A palota ma 
múzeumként működik. 
  Rövid pihenő után már is utaztunk to-
vább Róma felé. Út közben megálltunk 
orvietoban, mely a  Paglia-síkság fölöt-
ti tufasziklán nyugszik. Az orvietoi dóm 
épülete is csodálatos. Építését 1290-ben 
kezdték el, és három évszázadon keresz-
tül folytatták. A homlokzatán lévő szebb-
nél-szebb színes mozaikok az Újszövetség 
legfontosabb eseményeit jelenítik meg, a 
szegények Bibliájaként. Úgy érezhettük, 
hogy van valami el nem múló ezekben a 
jelenetekben, mintha az örökkévalóság egy 
darabkájára találtunk volna rá.  Késő este 
érkeztük a Rómához közeli szálláshelyünk-
re. Bár a városhoz kb. 50 percnyi utazásra 
voltunk, kárpótolt bennünket az a tudat, 
hogy a Földközi-tengert a tetőteraszról is 
láthatjuk. Vacsora után bár már sötétedett, 
mégis elmentünk a tengerhez, már a mo-
rajlása is izgalommal töltött el mindenkit.  
Álltunk és ittuk magunkba a látványt. Le-
írhatatlan… Csodálatos volt! Vannak dol-
gok, amikért az ember kifejezetten hálás, 
ez olyan élmény volt… Alig vártuk, hogy 
másnap reggel belevessük magunkat a fod-
rozódó hullámok közé, s érezzük a tenger 
sós, hűs vizét a bőrünkön… 
Július 3. -   Dél körül indultunk Rómába. A 
város szélétől utunkat metróval folytattuk. 
Először nagy izgalommal léptünk be a na-
gyon modern metró-kocsikba, aztán egyre 
nagyobb nyugalommal közlekedtünk a 
földalatti folyosókon. Három napot töltöt-
tünk Rómában és három közös imádságunk 

volt ebben a városban a magyar zarándo-
kokkal. Első „találkozónk” előtt megtekin-
tettük a Laterani Bazilikát. A Lateráni Szent 
János bazilika Róma legrégebbi bazilikája. 
Ezt a bazilikát tartják a templomok „szü-
lőanyjának”, mert a 4. században, Nagy 
Konstantin uralkodása idején alapították. 
Bár az idők folyamán többször leégett vagy 
átépítették, de alaprajza és alapvető felépí-
tése ma is változatlan. 
„Minden út Rómába vezet.” 
   2012. július 3-án közel 1300 magyar za-
rándok útja vezetett az Örök Városba. Volt, 
aki repülővel vagy buszon, míg mások két 
keréken, motoron vagy biciklin tették meg 
a majd 1700 km-es távot.  Mindannyian, 
fiatalok és idősebbek, papok és hívők egy-
aránt ugyanazért a közös célért indultunk el 
a katolikus egyház szívébe, Rómába, hogy 
együtt adjunk hálát az elmúlt száz eszten-
dőért, és megköszönjük a Jóistennek, hogy 
magyarok vagyunk, görögkeletiek és a ka-
tolikus egyházhoz tartozunk. A Szent Péter- 
bazilika adott helyet a centenáriumi hálaadó 
zarándoklat első közös programjának, az 
alkonyati istentiszteletnek. A Szent Péter-
bazilika a világ legnagyobb felszentelt ke-
resztény temploma, belső hosszúsága 211,5 
méter, magassága 132,5 méter, alapterülete 
15160 m². Az Esztergomi bazilika – a leg-
nagyobb magyar székesegyház – majdnem 
háromszor férne el benne. II. Gyula pápa 
építtette Szent Péter apostol sírjára. Építé-
se 120 évig tartott . A bazilika előtti Szent 
Péter teret 4-4 óriási, ovális alakú oszlopsor 
veszi körül – mint két ölelő kar –, melyek 
tetején 140 szent szobra látható. 
A Szent Péter téren gyülekeztünk, majd a 
nemzeti lobogót követve, együtt, énekelve 
vonultunk be a Szent Péter-bazilikába. A 
Szentatya, XVI. Benedek pápa sajnos nem 
tudott fogadni bennünket a Vatikánban, 
mert Castel Gandolfoba, a nyári rezidenci-
ájára utazott, de velünk együtt imádkozott 
Comastri bíboros, a pápa vatikáni helynöke, 
aki közvetítette a szentatya üdvözletét. A 
vecsernye végén Kocsis Fülöp püspök atya 
a zarándokok nevében köszönetet mon-
dott a pápának a magyar hívek segítéséért, 
és a „szent” helyszínek rendelkezésünkre 
bocsátásáért, majd átadta Comastri bíbo-
rosnak XVI. Benedek pápának szánt aján-
dékot: egy eredeti ikont, amely a magyar-
országi görögkatolikus templomokban az 
oltárokon elhelyezett kendő (antimenzion) 
mintájául szolgál. Az első „közös” imád-
ság zárásaként Róma szívében, ezrek aj-
kán, magyar nyelven énekeltük el a magyar 
Himnuszt… Amíg élünk nem felejtjük el 
ezt a felemelő, csodálatos élményt. 
Július 4. -  Másnap reggel a Santa Maria 
Maggiore -bazilikában imádkoztunk együtt 
a magyar zarándokokkal. A székesegyház 
Nyugat-Európa első Mária-temploma, az V. 
században épült. A legenda szerint Liberius 
pápát álmában felszólította a Szűz Anya, 

Hálaadó zarándoklat rómába
ÚTInAPLó
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hogy építtessen templomot azon a helyen, 
ahol a következő nap reggelén friss hóta-
karót talál. Másnap, augusztus 5-én hó fed-
te azt a helyet, ahol a templom ma is áll. 
A pápa a hóba rajzolta botjával a bazilika 
tervét. Ennek emlékére ezen a napon fehér 
virágszirmokat szórnak az ünneplőkre. 
Az utrenye után városnéző sétára indultunk 
Rómában. Először a San Pietro in vincoli-
templomot, azaz a Bilincses Szent Péter- 
templomot látogattuk meg, ahol a főoltár 
alatti kriptában Szent Péter bilincseit őrzik; 
a szentély jobb oldalán pedig  Michelangelo 
Mózes-szobrát csodálhattuk meg. Délután 
körbejártuk a Kolosszeumot, amit a művelt 
ókor legnagyobb épületének tartanak. Az el-
lipszis-alakú, hatalmas építmény hosszúsá-
gi tengelye 185 m, szélességi tengelye 156 
m, magassága 57 m. Utunkat a Capitolium, 
a Vittoriano, a Forum Romanum, a Piazza 
Navona, a Pantheon, az olasz parlament 
alsó- és felsőháza, a Trevi-kút, a Szent Ig-
nác-templom, a Spanyol-lépcső, a Trinita 
dei Monti-templom… megtekintésével 
gazdagítottuk.  Estére már kellőképpen el-
fáradtunk, és fejünkben zsongtak az adatok 
és az érdekességek; minden, amit láttunk 
és hallottunk. A fáradság ellenére mégis 
azt éreztük, hogy megérte; erre készültünk, 
most itt vagyunk és szívesen maradnánk 
még! A város hangulata varázslatos volt.
  Július 5-én a másik apostolfejedelem sír-
ja fölé épült templomban, a Falakon Kívüli 
Szent Pál-bazilikában ünnepeltünk együtt a 
magyar hívek, ahol a zarándoklat csúcspont-
jaként hálaadó szent liturgián imádkoztunk 
együtt hazánkért és a 100 éves Hajdúdorogi 
Egyházmegyéért. A Szent Pál-bazilika a 
legnagyobb ókeresztény bazilika, Róma 
talán legszebb temploma. Nyugatra néző, 
pálmás parkká alakított előterét 150 oszlop 
keretezi, középen Szent Pál szobrával. Az 
ablakok és oszlopok között a falon kerek 
mozaikok hosszú sora ábrázolja a pápák 
arcképeit, Szent Pétertől XVI. Benedek 
pápáig. A szent liturgián Keresztes Szilárd 
püspök atya beszédében azt hangsúlyozta, 
hogy nem lehet elégszer hálát és köszönetet 
mondani őseinknek, első püspökeinknek, 
papjainknak, s különösképp a hívőknek, 
akik minden nehézség és szenvedés köze-
pette küzdöttek azért, hogy saját, magyar 
görögkatolikus egyházmegyénk legyen. 
Minket pedig „egymás terhének viselésé-
re” buzdított, melyeket Jézus elé tehetünk, 
s így tovább tudunk haladni az elődeink ál-
tal megkezdett úton. A szent liturgia végén 
ezrek ajkán, magyar nyelven ismét zengett 
a magyar Himnusz, azon a helyen, ahol 
Kr.u. 67-ben Pál apostolt eltemették.
    Délután indultunk Assisibe, Szent Fe-
rencnek, a ferences rend alapítójának 
szülőhelyére. Assisi Olaszország egyik 
„gyöngyszeme”. Az volt a benyomásunk, 
hogy ez a város azért épült, hogy a láto-
gatókban csodálatot keltsen. Szűk utcáin 
sétálva éreztük igazán a városka közép-
kori hangulatát. Nyolcszáz évvel ezelőtt 
Szent Ferenc és Klára járt erre, a tér akkor 

is tele volt emberekkel. Először Szent Klá-
ra templomába léptünk be, ez a csendes 
hely a szegények menedéke volt valaha… 
Néhány perces séta után megpillantottuk 
az Assisi Szent Ferenc-bazilika 13. szá-
zadi templom együttesét, ahol Szent Fe-
renc sírja található.  A templomban Giotto 
freskói Szent Ferenc életét ábrázolják.                                                          
Assisitől 4 km-re lévő Porciuncula kápol-
nában Szent Ferenc szívesen találkozott 
Szent Klárával, a klarissza rend alapítójá-
val.  Ferencet mindig is vonzotta ez a ma-
gányos hely, 1209. február 24-én itt ismerte 
fel meghívását az Evangélium hirdetésére. 
Megható volt ott sétálni, azokat a falakat 
érinteni, ahol egykoron Szent Ferenc is járt, 
ahol ő is imádkozott… 

 Július 6. -  A következő nap az Adriai-
tenger északi partvidékén fekvő Jezolo 
városka felé utaztunk. Közben rövid láto-
gatást tettünk Padovában, Szent Antal vá-
rosában.  Szent Antal, a nagy csodatevő és 
a szegények támaszaként él a köztudatban, 
aki kiváló szónoki adottságokkal rendel-
kezett. Nyelve és hangképző szervei halá-
la után is épek maradtak. Sírját és értékes 
ereklyéit hűen őrzi a Szent Antal-bazilika, 
ahol áldásban részesültünk, és mindenki 
elhelyezhette a Szent Antalhoz írt kéréseit, 
imáit. Rövid pihenő után utaztunk tovább, 
már várt ránk a tenger… Az Adriai-tenger 
talán még szebb, mint a Földközi, csodála-
tos kékeszöld vize ámulatba ejtő volt.  
Jezoloban – s az olasz városok mindegyi-
kében – este „kezdődik” igazán az élet: az 
utcák, a terek és az üzletek ekkor telnek 
meg emberekkel; hangulatos pizzériák és 
éttermek csábítanak fenséges különleges-
ségeikkel.

 Július 7. Elérkezett zarándokutunk utol-
só napja. Kíváncsiak voltunk mit tartogat 
számunkra Velence?!   Velence – olaszul 
Venezia – a lagúnák városa, mely 118 szi-
getre épült, ezeket 400 híd köti össze.  A 
város épületeit tölgy- és fenyőfaoszlopok 
millióira építették. A központi szigetvilág 
kb.7 km2-nyi, de közigazgatásilag Velence 

területe ennél sokkal nagyobb, mert hozzá 
tartozik Burano, Murano, Torcello, és még 
sok apró sziget is. 
Velencét hajóval közelítettük meg, közben 
megnéztük Burano és Murano szigetét. 
Mintha egy mesebeli világba csöppentünk 
volna. Az utcákon nem jártak autók. A há-
zak gyönyörű színekben pompáztak, az 
asszonyok csodaszép csipkét készítettek. 
Murano pedig az üvegkészítéséről világ-
hírű. Itt bemehettünk egy helyi üvegfúvó 
műhelyébe, ahol bepillantást nyertük az 
üvegkészítés rejtelmeibe… Hamarosan ki-
kötöttük a „központi” szigeten:  Velencén. 
Velence tengeri kikötő, építészeti remek-
művekben és kulturális örökségét tekintve a 
világ egyik leggazdagabb városa.  A Canal 
Grande, a Nagy-csatorna a város fő közle-
kedési útvonala, partja mentén több mint 
100 palota sorakozik. Közülük legszebb 
a Dózse-palota, amely a 9. század óta a dó-
zsék rezidenciája, kormányzási és bírósági 
épület. A palotát a híres Sóhajok-hídja köti 
össze az egykori börtön épületével. Nevét 
onnan kapta, hogy itt hangzott el a halálra-
ítéltek utolsó sóhaja. A Rialto-híd a város 
legforgalmasabb pontja.  A Szent Márk teret 
a Szent Márk székesegyház, az Óra-torony 
és a Prokurátor palota  veszi körül. A szűk 
utcácskákat hidak kötik össze, sétálgatás 
közben nem kellett figyelni az autókra vagy 
a motorokra, hiszen Velencében nem lehet 
autóval közlekedni, csak gondolával, vízi-
busszal vagy csónakkal.  
Délután 5 órakor a Szent Márk székes-
egyházban – ahol Szent Márk, Velence 
védőszentjének  földi maradványait őrzik – 
ismét együtt ünnepeltünk a magyar hívek-
kel, ahol a zarándoklat zárásaként hálaadó 
szent liturgián imádkoztunk, és adtunk há-
lát mindenért… 
 Július 8.   A „hazavezető út mindig rövi-
debb” – így éreztük mi is, amikor – a Jóis-
tennek hála –  vasárnap reggel 9 óra körül 
megérkeztünk Nyíracsádra, és örömmel bo-
rultunk itthon maradt szeretteink karjába…

Dr. Nagy Jánosné és Nagy Noémi                                                               



Érdekesen indult a nyári szünet a 2. osztályosok számára. A  Nyíregyháza-Sóstón megszer-
vezett táborban a gyerekek a matematika érdekességeivel, táblajátékokkal, gyöngyfűzés-
sel és a monotípia technikájával ismerkedhettek meg. A tanév folyamán országos levelező 
versenyen vettünk részt a „Míg megnövök” nevű alapítvány szervezésében, így lehetősé-
get kaptunk a táborozásra, melynek költségeit a szülők vállalták. A táborban Erdei Mar-

tin, Géczi Helga, Pintye 
Gabriella, Szilágyi Áron, 
Szórádi Ádám, Szűcs 
Nóra, Varga Szabolcs, Ve-
res Ramóna vettek részt. 
Mivel a levelező verseny-
ben együtt dolgoztunk, 
természetesen a táborba is 
elkísértem a gyerekeket.  

Pósán Ferencné
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nyári játszóHáz
Ahogy közeledik a tanév vége, egyre jobban 
várjuk a nyári szünetet. Aztán, amikor meg-
kezdődik a várva várt vakáció, néhány nap 
elteltével már unatkozunk, soknak tűnik a 
szabadidő, hiányozni kezdenek a barátok.
Tavaly a művelődési ház első alkalommal 
nyári játszóházat szervezett a gyerekek szá-
mára Bollók Nikolett vezetésével, aminek 
igen nagy sikere volt. Nagy örömünkre az 
idén is lehetőségünk volt két alkalommal 
egy-egy hetet eltölteni a játszóházban. Mi, 
akik már tavaly is részt vettünk ezen a prog-
ramon, alig vártuk, hogy az idén is mehes-
sünk. Minden nap 9 órától 16 óráig tartott 
a foglalkozás.  Niki néni nagyon ötletes 
dolgokat talált ki, minden napra tartogatott 
valami meglepetést számunkra:  készítet-
tünk gyufásdobozból ékszerdobozt,  színes 
papírokból ajtódíszt, könyvjelzőt, asztali 
ceruzatartót, szalvétaképet és még sok más 
praktikus dolgot. Ezekhez minimális alap-
anyag szükséges és egyszerűen elkészíthe-
tőek. Aztán mindenki hazavihette saját al-
kotását. Színeztünk, rajzoltunk.  Játszottunk 
társasjátékokkal, bújócskáztunk, kincset ke-
restünk, de olyan is volt, hogy együtt elmen-
tünk fagyizni.  Legnagyobb sikere idén is a 
kincskeresésnek volt, aminek lényege, hogy 
különböző logikai és ügyességi feladványok 
megoldásával találhattuk meg a kalózkin-
cset. Egy alkalommal a községi könyvtárba 
is átmentünk, ahonnan mindenki kölcsönöz-
hetett érdeklődési körének megfelelő olvas-
mányt.  A kinti  fogócskázással, tollasozással 
pedig a testmozgás sem maradt el. Délután 
az uzsonnát közösen készítettük el, ami 
együtt elfogyasztva sokkal jobban esett.  
A két hét alatt új barátságok szövődtek, a ré-
giek pedig talán még jobban elmélyültek. 
Köszönjük a művelődési ház igazgatójának, 
Sándor Editke néninek, hogy lehetőséget 
biztosított ahhoz, hogy ezt a két hetet hasz-
nosan eltölthessük, Bollók Niki néninek pe-
dig a velünk való fáradozását. Sok  kellemes 
élménnyel lettünk gazdagabbak, reméljük 
jövőre is hasonlóakban lesz részünk. 

Váraljai Virág, Jakab Lilla

Minden gyerek várja a nyári szünetet, de ha 
a szülők dolgoznak, akkor hamar elunják a 
csemeték a nagy szabadságot. Ezért indí-
tottuk el az iskola keretein belül a napközis 
tábort, ahol tartalmasan tölthették a sza-
badidejüket azok a gyerekek, akik nyáron 
is szívesen bejöttek az iskolába. Kedvükre 
választhattak a színes programok közül. 
Doroginé Káli Anna tanárnő és Szarvák 
Antal tanár úr vezetésével papírmassé ál-
latfigurákat készített 10-11 gyerek. Pósán 
Ferencné  és Bollók Nikolett tanítónők a 
bábkészítés és a bábozás, dramatizálás él-
ményével ismertetett meg 8-10 gyereket. 
Dr. Ördögh Miklósné és Szabó Mihályné 
tanítónők pedig a kötelező olvasmányok 
feldolgozásának nehéz feladatát vállalták 
magukra. 6-13 gyerek vette igénybe ezt a le-
hetőséget. Szabó Mihályné és Bálega Anita 
tanítónők az énekfoglalkozás során rövid la-
kodalmas színdarabot és a hozzájuk kapcso-
lódó énekeket, valamint egyházi énekeket 
tanítottak az érdeklődő gyerekeknek.
A csillogó szemek és a mosolygó arcok lát-
tán úgy éreztük, hogy volt értelme ezeknek 
a szabadidős foglalkozásoknak.  Bízunk 
benne, hogy a gyerekek hasznára vált, hogy 
együtt töltöttük a nyári szünet néhány nap-
ját. A vidám délelőttökről készült képek ön-
magukért beszélnek.

Pósán Ferencné

mAtekguru

napközis táborok az 
iskolában

kultúrsarok
Hírek a művelődési házból

Ligetaljai Kulturális Napok záró ren-
dezvénye Nyíradonyban
Július 1-jén „szomszédolni” voltunk Nyír-
adonyban. Településünket a Nyíracsádi 
Népdalkör, a Nyíracsádi Ifjúsági Cite-
ra Együttes, a Liliom és Hétszínvirág 
mazsorett csoportok, valamint a Mákvirág 
Néptánc Együttes képviselte a XIX. Liget-
aljai Kulturális Napok záró rendezvényén. 
Köszönjük a gyerekeknek szülőknek, hogy 
a nagy hőség ellenére végig kitartottak. A 
nap különlegessége a városnéző kisvonat 
volt, mely elszállított bennünket a Zsuzsi 
vonat megállóhelyétől Nyíradonyig, majd a 
fellépések után „hazazakatolt” velünk. 

Játszóház
Július 2-6. valamint július 30-augusztus  3 
Játszóházat szerveztünk Bollók Nikolett 
vezetésével. A gyerekek reggel 9.00 órától 
délután 16.00-ig különféle foglalkozáso-
kon vehettek részt. 

Megnyitott a Tourinform Iroda
Településünkön - mint köztudott - évek óta 
időszakosan működik a Tourinform iroda. 
Ez azt jelenti, hogy július 15 – augusztus 
31-ig várja az érdeklődőket. Az irodát a 
művelődési ház előcsarnokában helyeztük 
el. Várunk minden kedves belföldön utazni 
vágyó érdeklődőt!

Pályázat
Intézményünk egy elnyert pályázat révén 
újra bővítheti eszközeit, berendezéseit. A 
ping-pong asztal, darts, mellé egyéb esz-
közöket vásárolunk, melyeket ősztől vehet 
birtokba a település lakossága.
A pályázatról bővebben következő szá-
munkban olvashatnak.

II. Nyíracsádi Kenyérünnep Aratóbállal 
2012. augusztus 18-án szombaton este 18.00 
órai kezdettel intézményünk ismételten meg-
rendezi a kenyérünnepet, mely az idén ara-
tóbállal egészül ki. Bővebb információ az e 
lapszámban megjelenő plakáton olvasható.

További kellemes nyarat 
kívánunk mindenkinek!

A művelődési ház csapata nevében: 
Sándor Edit igazgató

Zakatolt a kisvonat
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A nyugdíjas klub tagjai szeretettel kö-
szöntötték Zilahi Miklósné Juliska 
nénit 80. születésnapja alkalmából. 
Mi is gratulálunk neki, és jó egészsé-
get kívánunk!

sAkk A könyvtár új könyvei

Nyíradonyi Ligetalja Sakkverseny

2012. június 30-án került megrendezésre a 
Ligetaljai Kulturális Napok keretein belül 
a Ligetaljai Sakkverseny Nyíradonyban. 
Eredmények: 
Egyéni versenyben Kerti László 2., Gnáj 
József pedig a 3. helyen végzett. Csapat-
ban Nyíracsád I. sz. csapata 1. helyezést 
szerzett (a csapat tagjai:  Kerti László, Gnáj 
József, Varga József, Béres István, Bálega 
Norbert), Nyíracsád II. sz. csapata 4. he-
lyen végzett (a csapat tagjai: Szabó György, 
Kerti János, Kovács Attila, Konyári Sán-
dor, Szmír Mihály) A nyíracsádi sakkosok 
készülnek a következő megmérettetésre, 
mely Hosszúpályiban lesz. További sike-
res versenyzést kívánunk nekik.

Sándor Edit művelődési ház igazgató

1./ Sasson, Jean: Fiamért mindent: 
Egy afgán nő harca elrabolt gyerme-
kéért
A borzalmas szenvedés tragikus képe-
ivel tarkított regényben Jean Sasson, A 
hercegnő-trilógia szerzője egy mindenre 
elszánt, ugyanakkor nagyon nehéz sorsú 
asszony történetét meséli el, aki eltökél-
ten küzd a szabadságért és a férfiakkal 
való egyenlő jogokért.

2./ Walker, Cami: A szeretet ajándé-
kai
Egy hónappal az esküvője után a har-
minchárom éves Cami Walkernél szkle-
rózis multiplexet állapítottak meg, ami 
alapjaiban rengette meg az életét. Az 
idegrendszerét megtámadó betegség mi-
att folyamatos orvosi kezelésre szorult, 
alig tudott járni, és a házassága óriási 
nyomás alá került. A szeretet ajándékai 
megindító és felejthetetlen történet arról, 
hogyan alakította át a nagylelkűség és az 
ajándékozás egy ember életét egyetlen 
hónap alatt…

3./ Albom, Mitch: Öten a mennyor-
szágban
A régész felkavaró, bűbájos és rabul ejtő 
történet, melyben a szerző úgy festi le és 
tárja elénk a mennyországot, mintha épp 
az imént tért volna meg onnét. Főhőse, 
Eddie, háborús veterán, aki tehetetlenül 
vergődik értelmetlennek vélt élete kelep-
céjében egy tengerparti vidámpark kar-
bantartó részlegének művezetőjeként…

4./ Morrison, Boyd: Bárka
Valóban létezett Noé bárkája? Sőt a ma-
radványai a mai napig fellelhetők? Dilara 
Kenner, az ambiciózus régésznő apja 

szívfájdító titkot hagy a lányára, mielőtt 
meghal: a legendás történelmi relikvia, 
Noé bárkájának pontos helyét jelölő tér-
képet. Minden idők legmesésebb bibliai 
tárgya már sokakat megigézett az évszá-
zadok folyamán…

5./ Dalmi Sándor: Pokol és mennyor-
szág között
Dalmi Sándor vérbeli portré-szerző. Kí-
váncsi, nyughatatlan, szeret benne lenni 
az élet sűrűjében. Igazi beszélgetőtárs, 
felteszi azokat a kérdéseket, amelyek-
re mi olvasók érdeklődéssel olvassuk a 
válaszokat. Elgondolkodtató és szóra-
koztató olvasni a riporter összegzéseit. 
Beszélgető partnerei többek között: Tasó 
László politikus, országgyűlési képvise-
lő, Szipál Márton élet- és fotóművész, 
Pálffy István politikus, újságíró, Kondor 
Katalin újságíró…

6./ Vitéz Ferenc: Holló László művé-
szete: élet és mű az életmű-képek tük-
rében.
Ez a mű megjelent a Holló László szüle-
tésének 125. évfordulójának tiszteletére.

7./ - Az ifjúsági könyvek között beszer-
zett kötetek a Rosszcsont Peti sorozatok
  - Böjte Csaba: Párbeszéd a Végtelennel:         
    Csaba testvér gondolatai
  - II. János Pál pápa : 
    Üzenet a családoknak c. könyve
  - Santos, J. R. dos: A 632-es kódex

Várjuk kedves olvasóinkat új és régi 
könyveinkkel!

Varga Józsefné
könyvtárvezető

EGy KIS HELyISMERET

Június havi megfejtésünk: A képen 
látható rács a Szatmári utca elején 
található régi zöldséges bolt ajtaját 
díszíti. 
Helyes megfejtők: Simon Krisztina 
(Kolozsvári utca), Török Miklósné 
(Szatmári utca), Kelemen Szilvia 
(Rákóczi utca). Nyereményüket át-
vehetik a polgármesteri hivatalban.
Július-augusztusi feladványunk: 
Melyik középületben mennyezetét 
díszíti a képen látható kovácsoltvas 
csillár?
A megfejtéseket augusztus 31-ig vár-
juk az acsadikronika@nyiracsad.hu 
e-mail címre.

A szerkesztő

Június 5-e óta azok is biztonságban érezhetik 
magukat, akik péntek délutánig elfelejtik ki-
tölteni lottószelvényeiket. Szabóné Kovács 
Zita lottózójában vasárnap kivételével min-
den nap, szombaton is, 8-18 óráig fordul-
hatnak a játékos kedvűek Fortunához. Zita 
nyírlugosi vállalkozó, 2006 óta van kapcso-
latban a szerencsejátékkal, 
hisz előző munkahelyén is 
működött egy terminál. Sze-
retett volna saját lábra állni, de 
a Szerencsejáték Zrt. nagyon 
szigorú szabályokkal dolgo-
zik, csak olyan helyre ad új 
terminált, ahol a postán kívül 
nincs más lehetőség a szel-
vények feladására. Így esett 
Zita választása Nyíracsádra. 
A különféle számválasztós 
szelvényeken kívül többféle 

sorsjegyet, újságot, édességet is árulnak, és a 
lakosság igényeihez igazodva szeretnék bő-
víteni szolgáltatásaikat. Így hamarosan e-on 
kártya feltöltésére is lehetőség nyílik az óvo-
dával szemben található lottózóban.

KGYZE

Fortuna házában
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„Óh milyen csodálatos ajándék,
Az életet, megnyugvást adó meleg folyadék
A női lét csodája, mellén nyugszik meg babája.”

Az anyatej világnapját augusztus elsején ün-
neplik világszerte 1992 óta, augusztus első 
hete pedig a szoptatás világhete. 
Nyíracsádon is rendeztünk egy kis ünnep-
séget az áldott állapotban lévő és a kisgyer-
mekes anyukák részére azzal a céllal, hogy 
hirdessük, az anyatej a legfontosabb táplálék 
a csecsemők számára. Az ünnepség megren-
dezésére 2012.  augusztus elsején 10 órától 
a helyi művelődési házban került sor. Örö-
mömre nagyon sokan eljöttek.
A rendezvény megnyitásaként dr. Nagy János 
polgármester úr szólt néhány szót az anyu-
kákhoz. Elmondta, hogy tulajdonképpen ez 
az ünnepség egy második anyák napja, és hogy 
mennyire fontos az anyai öl a gyermek életében.
Aztán Szabó Mariann egy gyönyörű, szívhez 
szóló énekkel tette színesebbé és megha-
tóbbá az ünnepséget. Az ének után Kedves 
Györgyné Zilahi Enikő olvasott fel két kis 
történetet az anyaság csodájáról és a magzati 
lét csodálatos időszakáról.
A megható történetek után Kabályné Pazonyi 
Erika logopédus beszélt a szoptatás fontos 
szerepéről a gyermek beszédfejlődésében, 
majd az anyák kérdéséire válaszolt. Az anyu-
kákat nagyon érdekelte ez a téma, rengeteg 
kérdés merült fel, és sokan egyénileg is vá-
laszt kaptak arra, hogy mit tegyenek, hová 
forduljanak, ha probléma van a gyerek be-
szédfejlődésében. Az előadó hangsúlyoz-
ta, hogy milyen fontos szerepe van az anya 
hangjának, beszédének, megfelelő kommuni-
kációjának a gyermek beszédfejlődésében.
Az egészséges táplálkozás jegyében egy kis 
vendéglátásra invitáltuk a jelenlevőket a 
programok után.
A beszélgetések és az egészséges ételek fo-
gyasztása közben az anyukák totót töltöttek 
ki, amiben a szoptatásról, az anya életmód-
járól kaptak kérdéseket. A nagyobb gyerekek 
rajzolhattak, a téma a család volt. A könyv-
tárból Varga Józsefné elhozta a szoptatással 
a gyermekek nevelésével, gondozásával kap-
csolatos legújabb könyveket, kiadványokat. 
A kitöltött totók alapján ajándékok kisor-
solására került sor, amit a gyerekek maguk 
vagy a kisebbeknek az anyukájuk választott 
ki. Itt szeretném megköszöni a szponzorok-
nak, hogy adományaikkal örömet szereztek 
a megjelenteknek és a gyerekeknek és színe-
sebbé tették rendezvényünket.

Úgy gondolom hasznosan és jó hangulatban 
telt el a délelőtt.
Szponzoraink voltak: Arany Oroszlán Pa-
tika, Gugg Józsefné, Gugg József, Margó 
Téka, Katona Jánosné, ifj. Katona Jánosné, 
Háziasszonyok Boltja, Patalenszki János, 
Gyurina Jánosné, Vízmű ZRT, Nyíracsád 
Község Önkormányzata, Polgármesteri Hi-
vatal, Ligetalja Művelődési Ház

Grézné Fekete Erzsébet védőnő

Az AnyAtej világnApjA 


