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A jövőben egyházi intézményként működik a nyíracsádi általános iskola fo tó : m agánarch Ivum

Szeptembertől a 
Hajdúdorogi Egyház
megye fenntartásában 
görög katolikus általá
nos iskola indul.

n y ír a c s á d . Még üres, még 
csendes a nyíracsádi általános 
iskola udvara, de az épületben 
már lázasan folyik a készü
lődés. Szeptem bertől nem 
csak új tanév, de új korszak 
is kezdődik a település gyer
mekei számára. A helyi ön- 
kormányzat és a Hajdúdorogi 
Egyházm egye között létrejött 
közoktatási megállapodás ér
telmében a község általános 
iskoláját az egyházm egye 
működteti tovább. Az okirat 
aláírását több hónapos egyez
tetés előzte meg, a döntés 
előkészítői kíváncsiak vol
tak nemcsak a pedagógusok, 
hanem a szülők vélem ényé
re is, akiknek csaknem 100 
százaléka az egyházi iskola 
mellett voksolt. Ez a döntés

Dr. Nagy János polgármester

nemcsak az önkormányzati
ság szép példája, de kifejezi 
a helyi közösség értékrendjét 
is. Az egyházi oktatás nem új 
a nyíracsádiak számára, hisz 
az államosításig a felekeze
ti iskolákban tanulhattak a 
gyerm ekek.

Az egyház értékrendje iránytű
Az iskola átadásával kapcso
latban m egkerestük dr. Nagy 
János polgármestert, aki a 
következőket mondta - Nagy 
m egtiszteltetés az, hogy az 
egyház alkalmasnak talál
ta Nyíracsádot arra, hogy itt 
nevelési, oktatási feladatot 
vegyen át. Az itt élő emberek 
szellem i és erkölcsi magatar

tása teremtette meg ezt a le
hetőséget. Az egyházi iskola 
értékrendje iránytű lehet eb
ben a világban. Mint polgár- 
mester bízom abban, hogy a 
képviselő testület ezen dön
tése hozzájárul a gyerm ek
létszám stabilizálásához, sőt 
növekedéséhez. A létszám- 
növekedés pedig a pedagógu
sokat, a helyi értelm iséget is 
megtartja. M unkahely terem 
tő és megtartó hatása tehát 
kimutatható lesz - fogalm a
zott a polgármester.

Az emberi méltóság tisztelete
A nevelést és az oktatást 
szeptem ber elsejétől keresz
tény szellemben végzik az

intézmény pedagógusai, ami 
elsősorban az emberi m éltó
ság tiszteletére, az udvarias 
és kulturált viselkedésre és 
lelki kiegyensúlyozottságra 
fókuszál.

- A stabil erkölcsi értékrend 
és a fegyelm ezett, igényes 
munka követelm énye bizto
sítja, hogy könnyebben helyt
álljanak a diákok a középis
kolákban is - tájékoztatott 
Tóth Elekné, aki szeptem ber 
l-jétől megbízott igazgató
ként irányítja az intézm ényt. 
Az iskola Kocsis Fülöp m e
gyéspüspök döntése alapján 
Szent Piroskáról, Szent Lász
ló királyunk leányáról kapta 
nevét. h b n


