
2012. Különszám

A 700 esztendős pergamen, mely először említi településünk nevét

1312-t írtak a krónikák, amikor 
megszületett az a hiteles dokumen-
tum, melyben megtalálható települé-
sünk nevének első említése. A község 
területén évekkel ezelőtt feltárt régé-
szeti leletek szerint már a honfoglalás 
idején is éltek itt emberek, de 700 év-
vel ezelőtt említették először közsé-
günket Acsád - Achad néven. 

A nevet említő 700 éves pergament 
latin nyelven írták, a magyar nyelvű 
említést az Anjou-kori oklevéltár III. 
kötete tartalmazza, mely 1311-1314 
között rendszerezi a birtokok, tele-
pülések neveit. 1312. január 1-jei be-
jegyzéssel említi az Achad-birtokot.

A hét évszázados évforduló alkal-
mából szeptember utolsó hétvégéjén 
kétnapos rendezvénysorozattal tiszte-
legtünk az ősök emléke előtt. 

KGYZE

Kedves Zilahi Enikő: 

Gyökerek a múltból

Honfoglaló őseink már jártak itt,
erről földben pihenő csontjaik regélnek.
Itt hagyták nekünk lábnyomaikat,
s emlékeiket az emlékezéshez.

Majd jöttek emberek messze földről,
mezítelen talpuk égette a nyírségi homok.
De szántottak, vetettek, arattak, 
s épültek az új otthonok.

Aztán Gútkeledek lakták be a falut,
s otthonunk lett e földdarab nekünk,
1312-t írtak a krónikák,
mikor Acsád lett a nevünk.

Dolgos parasztok kérges tenyere
templomot, házat épített.
Hitüket a szorgos munkához
megadta nekik a magyarok Istene.

700 esztendeje annak,
hogy Acsádról írnak a krónikák.
Az ősők vére kötelez:
hogy tiszteljük a hét évszázadnyi adományt.

Aggok! Emlékezzetek és imádkozzatok!
Így teljesedjék be sorsotok!
És ti, ifjú nemzedék,
építsetek újabb évszázadot.

Hogy 700 esztendő múlva 
még mindig sarjadjon itt a vetés,
hogy múltunk kincseit
őrizze tovább a jövő nemzedék!

S ha megkérdezik egykor a gyermeket:
Hogy hol született jó anyád,
legyen a válasz 700 év múlva is ez:
Ott, hol engem is keresztvíz alá tartott a pap, 
ott, ahol  a falu neve még mindig: Nyíracsád.
    2012
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Nyíracsád eredetét kutattuk a levéltárban

Szeptemberben dr. Nagy János 
polgármester úr kérésére kezdtük 
el felkutatni a településünk nevét 
említő első írásos dokumentumo-
kat. Abból az alkalomból került 
erre sor, hogy Nyíracsád község 
fennállásának 700. évfordulóját 
ünnepeltük ebben az évben.

Felvettem a kapcsolatot a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Levéltárral, majd időpontot egyez-
tettünk a kutatás céljából. Czapárné 
Helmeczi Adél segéd levéltáros, és 
a kutatószolgálat vezetője fogadott 
bennünket. Munkatársaival együtt 
mindannyian nagyon segítőkészek 
voltak. Mire megérkeztünk, már 

ki is készítették a Nyíracsád nevét 
említő könyveket, régi iratokat, 
térképeket. 

A legfontosabb irathoz, települé-
sünk nevét még  ACHÁD formá-
ban rejtő borítékhoz maga a segéd 
levéltáros is speciális kesztyűt hú-
zott fel. Óvatosan vette ki a 700 
éves pauszpapírt, mely igencsak 
megsárgult az évszázadok alatt, és 
meg is látszott rajta az idő foga. 
Csodálva néztük, és álltuk körbe 
az asztalt, hiszen településünk 700 
éves történelme volt előttünk. 

A lyuk a papíron, és a viaszpe-
csét hézagossága is azt bizonyítja, 
hogy a történelem vihara ezt a do-
kumentumot is megviselte, de az 
utókornak így is fennmaradt. Meg-
kaptuk a latin nyelvű másolatát 
is ennek az értékes iratnak. Ezek 
után Tasnády Szabolcsné Márti-
val áttértünk a többi régi könyvre, 
melyek közül elég sokban meg is 
találtuk ACHÁD említését. Az 
Anjou-kori oklevéltár III. kötete 
(1311-1314) pontos évszámmal 
1312. január 1. dátummal, felsoro-
lás alatt említi az Achad-birtokot. 
A Magyarország történeti statiszti-
kai helységnévtára kötetben pedig 
Nyíracsád címszó alatt megtalál-

tuk, hogy az évszázadok folyamán 
településünk nevét milyen formák-
ban írták. Végleges, a ma is hasz-
nálatos Nyíracsád nevet 1908-ban 
nyerte el településünk. A „Magyar-
ország vármegyéi és városai” régi 
kötetében több utalást találtunk a 
Guthkeled nemzetségről, a báró 
Vécsey uradalomról, a Vécseyk 
említésétől. 

Igazi ódon illata volt a könyvek-
nek, öröm volt óvatosan fellapozni 
valamennyit. Ritkaságnak számí-
tottak a jobbágyrendeletek, az úr-
béri kötelezettségeket összefoglaló 
oklevél, az Achád nevű helységnek 
urbáriális tabellája. (Acsád nevű 
helységnek Urbarioma) 
Igyekeztünk mindent Nyíracsádot 
említő könyvlapról fotót készíteni. 
Úgy gondoltuk, hogy ezeket a fény-
képeket meg kell őrizni, hiszen fel 
tudjuk használni a könyvtárban, s 
értékes részét képezi a helytörté-
neti gyűjteményünknek is. Ezúton 
is szeretnénk köszönetet mondani 
a levéltár munkatársainak segítsé-
gükért, s azért, hogy ilyen különle-
ges élményben lehetett részünk.

Varga Józsefné
könyvtárvezető

A bejegyzés 7. sorában olvasható az Achad birtok elnevezés A Buzitát Nyíracsádhoz tartozó településrészként említő doku-
mentum
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Településünk nevének 700. év-
fordulója alkalmából rendezett 
színes és gazdag programsoro-
zat szeptember 28-án délután 
az általános iskolások helytörté-
neti vetélkedőjével vette kezde-
tét, melynek a községi könyvtár 
adott otthont.

Helytörténeti vetélkedő

2012. szeptember 28-án Nyíracsád 
község első írásos említésének 700. 
évfordulójára rendezett programso-
rozatot a Ligetalja Könyvtárban Tasó 
László országgyűlési képviselő nyitot-
ta meg. Ünnepi beszédében említette, 
hogy mennyire fontos minden ember 
számára a múlt, a gyökerek, a hely, 
ahol élünk, Nyíracsád történelmének 
ismerete. Rendezvényünket meg-
tisztelte településünk polgármestere, 
jegyzője, az intézmények vezetői, és 
a versenyző diákok osztályfőnökei.

A megnyitót követően került sor 
a helytörténeti vetélkedőre. A Szent 
Piroska Görögkatolikus Általános Is-
kola 7 - 8. osztályos tanulói közül 6 
csapat versengett egymással.

A feladatlapokon 30 helytörténettel 
kapcsolatos kérdésre kellett választ 
adni. Plusz feladatként a gyerekeknek 
verset kellett írni Nyíracsádról. 

A kérdésekre adott válaszokból ki-
derült, mennyire ismerik a gyerekek 
szűkebb környezetüket. A totóban sze-
repeltek községünk nevezetességeiről, 
intézményeiről, művészeti alkotásai-
ról szóló kérdések. A felkészüléshez 
a versenyzők rendelkezésére álltak 
könyvtárunk helytörténeti anyagai, a 
Nyíracsádi Élet és az Acsádi Krónika 
számai.

A diákok felkészültségét mi sem 
bizonyította jobban, mint az, hogy 
az első és a második helyezett csapat 
között csupán egyetlen pont volt a kü-
lönbség. 

A győztes csapat tagjai: Csoborkó 
Fruzsina, Csoborkó Petra, Haller Vi-
vien, Kovács Bianka.

Természetesen oklevéllel jutalmaz-
tuk őket, amely nem lehetett más, mint 
annak a 700 éves pergamennek a má-
solata, mely először említi Nyíracsád 
nevét. Mindenki csapat hasonló okle-
velet kapott, így szép, értékes emlék 
maradhat számukra. Az okleveleket 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző asz-
szony adta át.

A rendelkezésre álló rövid idő alatt 
egyszerű, de szép versek születtek, a 
legjobb verset író csapat tagjai külön-
díjban részesültek, melyet dr. Nagy 
János polgármester úr adott át. 

A Nyíracsádról szóló versért járó 
különdíjat Szemán Máté, Trenyisán 
Richárd, Molnár Imre, Máté Márk 
csapata kapta. 

A program zárásaként a „költők” 
felolvasták a versüket.

Varga Józsefné
könyvtárvezet

Óda Nyíracsádhoz!
Ó, szép Nyíracsád!
Ó, drága Nyíracsád!
Itt születtem, itt halok,
elmenni innen nem akarok.

Sok emlék köt ide,
velem maradnak örökre.
Itt a fű zöld, az ég kék,
Nyíracsád te így vagy szép!

Ha álmaimból felkelék,
arra gondolok én,
nem lehetsz másé
csak a miénk!

Máté Márk, Molnár Imre, 
Szemán Máté, Trenyisán Richárd

A győztes csapat községünk polgármeste-
rével

A különdíjat érő vers szerzői polgármes-
ter úr társaságában

A helytörténeti vetélkedő résztvevői dr. Nagy János polgármester úrral

Varga Józsefné könyvtárvezető köszöntötte a megjelenteket
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A 700 éves rendezvénysorozat keretében szeptember 28-án este a római katolikus templomban emlé-
keztünk Mindszenty bíboros születésének 120. évfordulójára. A jeles dátum tiszteletére az Erdélyi Márta 
által szerkesztett „Akarok lenni népem lelkiismerete” című Mindszenty emlékműsor verseit és visszaem-
lékezéseit hallgathattuk meg Erdélyi Márta és Andics Árpád tolmácsolásában. Az estet Kelemen Ágota 
Aranypáva Díjas népdalénekes dalai tették még felejthetetlenebbé.

Mindszenty szellemi örökségét 
ápolni ma annyit jelent, mint Szent 
István örökségét követni. Mindszenty 
nem egyszerűen egyháza megmenté-
séért vívott harcot, a több mint 900 
éves keresztény magyar tradíció élet-
ben tartásáért is tusázott. A példátlan, 
hatalmas felelősség fáradhatatlanná, 
acél-akaratúvá tette, és a fogságban 
is meg tudott maradni lelki fejede-
lemnek.

Ha megértjük Mindszenty bíbo-
ros alapproblémáját: egy katolikus 
főpap nem esküdhet fel egy ateista, 
istentagadó hatalomnak!, - akkor 
közelebb jutunk a KOR alap-prob-
lémáihoz, alapigazságaihoz is. A 
műsorunkban elhangzó Dsida Jenő 
költő szavaival: „Krisztusnak és Pi-
látusnak... egyformán szolgálni nem 
lehet”!

Ma már végre eljött az idő ahhoz, 
(a hazugságok páncél vastagságú 
falai szétrepedtek), hogy a tisztán-
látáshoz, a jövő nemzedékének, a 
valós ok–okozati összefüggésekről 
is beszélhetünk. Az „Igazság pilla-
nata” előbb-utóbb eljön!

Úgy gondolom, a példamutató, 

szent cél vezérelte „fehér vértanú-
ság”, a halált megvető bátorság: a 
XXI. század megújuló egyházának 
egyik új kulcsfogalma lesz.

Mert a béke fontosabb, mint a vé-
res háborúk!

Úgy gondolom, Mindszenty Isten 
akaratából nem halhatott meg. Mert 
aki elkerüli a mérgezést, a „vélet-
len” teherautós összeütközést, és ki-
bírja a testre róható fizikai terhelés 
többszörösét, - annak küldetése van! 
Az kiválasztott! Rá szent feladatok 
várnak!

Úgy gondolom, ha egy adott kor-
ban a HIT és a Jézus Krisztus mel-
letti kiállás „fehér vértanúságot” 
követelt, akkor az maga az „új vilá-
gosság” is.

Mindszenty kiváló példa arra, 
hogyan lesz az Ige Testté, és a Test 
Igévé. A „katyusák” világában Neki 
nem volt egy pisztolya sem. Ő a 
szavakkal, a Biblia szavaival har-
colt. Mindszenty „oly korban élt a 
földön”, amikor Magyarországon 
le akarták dönteni az oltárokat, be 
akarták zárni a templomokat, és az 
Isten Anyját is száműzni követel-
ték!.. 

Mit oldott volna meg akkor egy 
látványos mártírhalál!?...

Mindszentyre nem dolgos béke-
éveket mért a sors. Mindszenty „har-
cos védőszent”-nek született! Egész 

„Pannonia Sacra” – 
MINDSZENTY Sacra

Andics Árpád    Erdélyi Márta

Dr. Nagy János polgármester köszöntötte az előadókat és az irodalmi est résztvevőit
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élete erről szól; ahogyan felnő eh-
hez a roppant nehéz, emberpróbáló, 
krisztusi feladathoz. Ő volt az utolsó 
koronázó magyar katolikus főpap; 
bíboros hercegprímás, esztergomi 
érsek, az ország első zászlósura.

Micsoda kivételes történelmi szél-
vihar járta akkor, hogy a II. világhá-
ború után megadatott Neki a pápai 
megbízatás, a rang, - de a letartóz-
tatások miatt azt valójában keveset 
gyakorolhatta. 

A magyar keresztény tradíciók le-
téteményese azonban jól tudta: oltár-
romboló szándékok idején követni 
kell a Szent Korona „országvédő ka-
tonaszentjeinek” – Szent Györgynek 
és Szent Demeternek – a példáját. 

A HIT vértjében a támadások visz-
szaverhetők a HIT lándzsájával és a 
HIT pajzsával! –

Az Erdélyi Márta versmondó szer-
kesztette „Akarok lenni népem lel-
kiismerete” című Mindszenty em-
lékműsorunknak dióhéjban ennyi a 
legfontosabb üzenete. Arra töreked-
tünk, hogy a versek, a kortárs- és 
emlékirat szövegek, a zsoltárénekek 
(Kelemen Ágota Aranypáva Díjas 
népdalénekes) segítségével felvil-
lantsunk egy követendő, hites, ma-
gyar főpapi arcélt. Tudjuk, (egy órá-
ban) ez nem sok, – de nem is kevés! 

Andics Árpád 
Holló László-díjas 

fotóművész; mérnöktanár;
LYRA Művészeti Csoport, 

narrátor

Az alábbt olvasható levelet Pintye 
Sándorné nyugdíjas pedagógus küldte az 
Acsádi Krónika szerkesztői címére. Úgy 
gondoltuk, gondolatai mindent elmonda-
nak a Mindszenty estről, így megosztjuk 
Önökkel is.

„ Szót kér az olvasó…”

Tisztelt Acsádi Krónika 
Szerkesztősége!

Szeptember végén a római katolikus 
templom adott otthont annak a mű-
sornak, melyben Mindszenty József 
esztergomi érsekről emlékeztek meg 
a művészek a bíboros születésének 
120. évfordulója alkalmából. Ez volt 
egyik nyitó rendezvénye községünk 
700. évfordulója tiszteletére rendezett 
programsorozatnak.

Hálásan köszönöm mindenkinek, 
akik ezt a gyönyörű előadást elhoz-
ták községünkbe. Nem kell nagyvá-
rosba, esetleg Budapestre utazni ah-
hoz, hogy ilyen felemelő élményben 
legyen részünk. Itt vannak egészen 
közel hozzánk a tehetségek, szívesen 
jönnek, hogy megörvendeztessenek 
bennünket.

A meghívó Erdélyi Márta megemlé-
kezésére invitált. A művésznőn kívül 
még két művész, magas színvonalon, 
érzelmi átéléssel elmondott versek-
kel, prózai szövegekkel, gyönyörű 
énekekkel mutatta be a bíboros életet, 
munkásságát, magát a vallásos lelkű, 
tiszta EMBERT. Egy fiatal művésznő 
Mária – éneket énekelt, szép, csengő 
hangon, zengett a templom, úgy tűnt, 
mintha egy csillogó gyémánt lett vol-
na a művésznő torkában. Néha – néha 
bizony kicsordult a könnyünk.

A műsor végén a közönség felállva, 
percekig tapsolt, kifejezve hálájukat 
és szeretetüket. Tapasztó János atya, 
mint házigazda, megható szavakkal 
köszönte meg a művészeknek a lelket 
építő, jellemet gazdagító estet.

Úgy gondolom, az igényes, kultú-
rát szerető és iránta érdeklődő ember 
bánhatja, ha kihagyta ezt a csodálatos 
élményt. Köszönet dr. Nagy János pol-
gármester úrnak, hogy úgy gondolta, 
a római katolikus templom, a mi szép 
kis ékszerdobozunk, méltó helye lesz 
a Mindszenty József hercegprímásra 
való megemlékezésnek.

Tisztelettel: Pintye Sándorné

Hálaadás a 700 évért
Településünk legidősebb, Árpád-kori 

református templomában hálaadó isten-
tiszteletet tartottak a 700 éves évforduló 
alkalmából. Isten igéjét Ács Ferenc lel-
kipásztor hirdette a híveknek. Az igehir-
detés vezérgondolata az „Ében – haézer”, 
„Mindeddig megsegített minket az Úr” 
(I. Sám. 7:12.) bibliai idézet mondani-
valójára épült. Ács Ferencné lelkipásztor 
asszony így fogalmazott a hálaadó isten-
tiszteletet idézve: – Nagy öröm volt szá-
munkra, hogy a közel 700 éves, még ma 
is küldetését teljesítő, a hét évszázados 
múltat hordozó templomunkban emlékez-
hettünk Nyíracsád e jeles évfordulójára. 

Az istentiszteleten Ács Ferenc Túr-
mezei Erzsébet versét szavalta el a szép 
számmal megjelent gyülekezet előtt.

KGYZE

Túrmezei Erzsébet: 

Csodákra emlékezni jó!

Határkőnél hittel megállni,  
határköveknél visszanézni,  
hálás szívvel múltat idézni:  
csodákra emlékezni jó!  
 
Meglátni, hogy minden utunkat  
hű és hatalmas kéz vezette,  
javunkra szolgált minden tette:  
csodákra emlékezni jó!  
 
Látni, hogy át viharon, vészen  
hű Mesterünk hogyan segített,  
éjekre fényt hogyan derített:  
csodákra emlékezni jó!  
 
Határköveknél hálát adni,  
és hallelujás köszönetben méregetni,  
mi mérhetetlen:  
csodákra emlékezni jó!  
 
Messzi évekre visszanézni,  
és számbavenni ezer áldást,  
erőt, kegyelmet, megbocsátást:  
csodákra emlékezni jó!  
 
Hallelujás hálaadással  
leborulni egy határkőre,  
s elindulni hittel előre,  
amerre hív az égi szó.

Kelemen Ágota Aranypáva Díjas népdal-
énekes
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Ünneplő Nyíracsád, 
kedves Nyíracsádiak!

1312 az az év, ami-
kor Magyarországon a 
király I. Anjou Károly, 
más néven Károly Ró-
bert. Ez az az év, ami-
kor egy jurátus, mai 
néven úgy mondanám, 
hogy egy jogász, egy 
dokumentumban leírja 
Acsád nevét. 

1312 – 2012 idő és 
tér különös játéka és 
kegyelme ez. Az idő 
szárnyakon száll, elképzelhetetlenül sok esztendő, kere-
ken 700 év telt el Acsád első írásos említése óta.  Mennyi 
minden történt ez alatt az idő alatt. Hol sokan lakták tele-
pülésünket, hol kevesen, hol háború volt, hol béke pihent, 
hol gyarapodott Nyíracsád, hol néha elszegényedett. 

Vajon mi tartotta meg falunkat hét évszázadon át? Azt 
mondják, a patak és a szikla összecsapásakor mindig a pa-
tak kerül ki győztesen. Nem az ereje, hanem a kitartása 
miatt. Hát erősek nem voltunk sosem, de kitartónak bizony 
kitartó volt a település és az itt élő nép. Talán ez a minden 
bajban való, minden rosszban való, minden szenvedésben 
való állhatatos kitartás élte túl a törököt, a labancot, 48-at, 
az első, második világháborút és a kommunizmust. És túl 
fogjuk élni ezt a gazdasági válságot is, mert településünk 
mozgalmas jelennel és reményeink szerint ígéretes jövő-
vel rendelkezik. A számmisztikának van egy különleges 
területe, amikor a számok rejtélyét, a számok értelmét az 
angyalok magyarázzák, az angyalok tárják fel az emberi 
elme előtt. Megnéztem, hogy a számmisztikának ezen a 
területén a 700 év mit jelent. Követke-
zőt találtam: elismerés Istentől, a lelki, a 
szellemi, és a fizikai munkáért, amit el-
végeztünk. Jelenlegi utunkkal sokat segí-
tünk az embereknek. Isten azt kéri tőlünk, 
hogy haladjunk tovább ezen az úton. 

Kedves Nyíracsádiak! Szavakkal ki 
nem fejezhető hálával tartozunk mind-
azoknak, akik a 700 év alatt megőrizték 
Nyíracsádot. Megőrizték emberségüket, 
templomainkat, megőrizték földjeinket, 
megőrizték otthonainkat, amelyekből 
most útjukra indulhatnak a következő 
700 év első generációi. Isten áldja, és Is-
ten tartsa meg Nyíracsádot még 700 esz-
tendőig! Köszönöm szépen.

dr. Nagy János
polgármester

Kedves Nyíracsá-
diak, főtisztelendő 
urak, polgármester 
úr, tiszelt ünneplők!

Szívből gratulá-
lok Önöknek nyír-
acsádiaknak, gratulá-
lok a képviselő-testü-
letnek és polgármester 
úrnak is ehhez a jól 
megérdemelt siker-
hez. Gratulálok a 
munkáért, azért a tel-
jesítményért, aminek 
eredménye ez a mai 
ünnepség. Gratulálok Önöknek és őseiknek az elmúlt 700 
év áldozataiért. Kitüntetve érzem magam, hisz Nyíracsád 
történetének, az itt élő emberek e méltóságteljes ünnepén 
rendkívül megtisztelő szót kapni. Így tisztelettel köszönöm 
a lehetőséget.  Úgy gondolom, hogy az eddig elért ered-
ményekért nagyon meg kellett dolgozni, hisz ez a térség, 
jómagad hajdúsámsoniként is nagyon jól tudom, sokkal 
inkább hátrányairól, mint előnyeiről ismert. A csodálatos 
ligetek, erdők és a gyenge termőképességű földek mellett 
van valami más, ami képes továbblendíti az itt élőket, és 
ami itt tud tartani bennünket. Ez egy forrás, ez maga az 
itt élő ember. Ezek Önök. Sokat dolgoztak az Önök elő-
dei, szülei és nagyszülei azért, hogy az övéktől egy sok-
kal komfortosabb, egy igazi otthont adó település legyen 
a hajdani kis községből. Amit ők megálmodtak, azt önök-
nek kell tovább álmodni, és azon kell dolgozniuk, hogy az 
utánuk jövők, a jövő nemzedék hálával emlékezzen vissza 
elődeire, azaz önökre. Meggyőződésem, hogy ez a tele-
pülés sikerre van ítélve, ha lakói azon a kitaposott úton 

A megemlékezés második napján, szeptember 29-én, szombat délután a Vécsey park mellet felállított 
színpadon Sándor Edit művelődési ház igazgató köszöntötte az egybegyűlteket, majd dr. Nagy János pol-
gármester, valamint Antal Szabolcs, a KDNP megyei szervezetének elnöke szólt az ünneplőkhöz.
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haladnak tovább, amire az elmúlt egy - két évben ráléptek. 
Még csak kitaposott út, de látszik a széle, és ez elválik 
minden más eddigi úttól. Ez a nyíracsádiak útja, ami mun-
kával és kitartással, összefogással és barátsággal van sze-
gélyezve. Településük nagy része keresztény, valamelyik 
nagyobb egyházhoz, felekezethez tartozik. A térségben 
egyfajta keresztény fővárosnak is tekintem. A templomok 
vagy az imaház a mindennapok életében is jelentős szere-
pet játszik, ünnepek idején pedig a hagyományok és szo-
kások legfőbb színterei. Keresztény iskolájuk van, melyre 
büszkén tekintenek. Úgy érzem, ez a keresztény hit és az 
ehhez társuló cselekedet, küldetéstudat is védjegye 700 
éves településüknek. 

Kívánom, hogy örökké maradjon fenn ez a szellem. 
Ahol ilyen szellem a meghatározó eszme, oda a vendégek 
örömmel jönnek, s örömmel tettem én is ezt a mai napon. 
Örömmel tettem, és így is gondolom az egész Keresztény- 
demokrata Néppárt megyei elnöksége nevében. 

Kedves Nyíracsádiak! Egy közösséget az tart egyben, 
ha saját normái, saját szokásai, saját értékrendje, és csak-
is rájuk jellemző sajátosságai vannak. A nyíracsádiaknak 
meghatározó sajátosságuk és imázsuk van a térségben és 
a megyében egyaránt. Keresztények, ismerik történelmü-
ket, tisztelik múltjukat és megfelelően értékelik jelenüket. 
És nem utolsó sorban nyitottak az újra. Van jövőképük, és 
vannak közös terveik, melyekből nem engednek. Ezért le-
gyenek kezdeményezőek, legyenek élenjárók és maradja-
nak követendő példa azok számára, akik még megijednek, 
ha egy kihívás elé kerülnek. Legyenek példa azok számá-
ra, akik még nem ismerik az összefogás erejét. Polgármes-
ter úr! Legyen büszke a település lakóira! Sok sikert és 
boldogságot kívánok minden itt lakónak, minden kedves 
nyíracsádinak. Az Isten áldja meg Önöket, Isten áldja meg 
Nyíracsádot! Köszönöm szépen!

Antal Szabolcs
a KDNP megyei szervezetének elnöke

Hét fát ültettek
Az évforduló tiszteletére, a hét évszázad emlékére a Vécsey 

kúria előtti parkban hét smaragdfát ültettek el. Péntek délelőtt az 
első hat csemete földbe helyezésének az óvoda kis lakói is tanúi 
voltak. Az apróságok nagy érdeklődéssel figyelték a fák ülteté-
sét, s tették fel kíváncsi kérdéseiket az óvó néniknek. Az utolsó, 
hetedik csemetét az ünnepi hétvégén településünk polgármes-
tere és Antal Szabolcs helyezte a földbe. A smaragdfáról Kiss 
József helyi festőművész, hobbikertész tartott rövid ismertetőt.

Emléktáblát avattunk
A megemlékezés második napjának délutánján került sor a 

községi könyvtárnak helyet adó Vécsey kúria falán elhelyezett 
emléktábla felavatására, melyet dr. Nagy János polgármester és 
Antal Szabolcs, a KDNP megyei elnöke leplezett le.

Dr. Nagy János földbe helyezi az utolsó csemetét

Az ovisok figyelték az első fácskák ültetését

Kiss József (jobbra) a smaragdfáról tartott ismertetőt
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Szeptember 29-én szombaton, a Vécsey park mellett felállított színpad körül 
színes program kavalkád várta az érdeklődőket

Először a Liliom és Hétszínvirág mazsorett csoport lépett szín-
padra

Az Eördögh Forgó néptánc együttes

A lelkes közönség

Tordai Zoltán és zenekara parádés koncerttel szórakoztatta a 
közönséget (Lévai Enikő, Galyas Zoltán, Horváth Tibor, Tordai 
Mátyás)

A fellépő fiatalok friss nyíracsádi gyümölccsel kínálták a ren-
dezvény résztvevőit

A szilvás fahéjas meglepetés lepény hamar elfogyott

A legapróbbakról sem feledkeztek meg a szervezők

Vadkerti Imre a színpadon

A rendezvénysorozatot záró tűzijátékra teljesen megtelt a 
Vécsey park, mindenki az eget kémlelte. A csodás látvány mel-
lett a 700-as szám tűzgömbökkel történő megjelenítése tette 
még felejthetetlenebbé a település 700. évfordulójára rendezett 
megemlékezést.

Tűzi-
játék

A rendezvény szervezői köszöntet mondanak Varga Jánosnak, aki a gyümölcsöt ajánlotta fel, az óvoda konyhai dolgozóinak, akik szomba-
ti napjukat ajándékozták a rendezvény sikeréért és megsütötték az ízletes szilváslepényt, Doroginé Káli Annának és Marozsán Tibornénak, 
akik segítettek a dekoráció elkészítésében, valamint mindenkinek,  aki hozzájárult településünk születésnapjának méltó megünnepléséhez. 


