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Ökomenikus imahét a 
Krisztus-hívők egységéért

2 5 0  É V E S  A  G Ö R Ö G  K A T O L I K U S  T E M P L O M

A január 19–23. között meg-
tartott ökomenikus imahéten a 
Krisztus-hívők egységéért imád-
kozhattak településünk négy 
felekezetének tagjai. Idén is, 
mint minden évben, zsúfolásig 
teltek a község templomai, ahol 
estéről estére messzire, lélektől 
lélekig szálltak az imahét közös 
énekei, imádságai és a hirdetett 
igék üzenetei. 
„…legyenek eggyé kezedben-” 
(Ez 37,17) Ez volt az idei imahét 
szervezők által megadott témája, 
az estéken pedig a következő 
rend és témák szerint zajlottak  
a közös misék:
Hétfőn a görög katolikus temp-
lomban Ács Ferencné református 
lelkipásztor hirdetett igét. Téma: 
Keresztények szemtől szemben 
a háborúval és az erőszakkal. 
Kedden és szerdán a reformá-
tus templomban gyűltek össze 
a hívek, ahol először Kovács 
Lajos baptista lelkipásztor szólt 
a hívekhez. Téma: Keresztények 
szemtől szemben a gazdasági 
igazságtalansággal és a szegény-
séggel, majd szerdán Tóth Elek 
görög katolikus parókus osztot-
ta meg gondolatait a figyelmes
hallgatósággal. Téma: Kereszté-
nyek szemtől szemben a környe-
zeti válságokkal. Csütörtökön a 
római katolikusok látták vendé-
gül a híveket, ahol Ács Ferenc 
a hátrányos megkülönböztetés 
és a társadalmi előítéletekkel 
szembeni keresztény magatar-
tásról beszélt, majd pénteken 
a baptista imaházban Tapasztó 
János kanonok plébános hirdet-
te Isten igéjét, melynek témája 
„Keresztények szemtől szemben 
a betegségekkel és a szenvedés-
sel” volt. 

103. zsoltár  (elhangzott az öko-
menikus imahét első napján) 
Áldjad, én lelkem az Urat! 
Uram, Istenem, fölötte fölséges 
vagy, dicsőségbe és ékességbe 
öltöztél. 
Világossággal, mint köntössel, 
körül vagy öltve, kiterjesztvén 
az eget, mint sátorfödelet;
ki befödöd vizekkel annak felső 
részeit; ki a felhőt szekereddé 
teszed; ki a szelek szárnyain 
jársz;
ki angyalaidat szélvésszé teszed 
és szolgáidat égető tűzzé;
ki a földet állandóságra alapí-
tottad, hogy nem fog ingadozni 
örökkön örökké.
A vízmélység öltözet gyanánt 
födte azt, a hegyeken vizek állot-
tak.
A te feddésed elől elfutottak, 
mennydörgésed szavától meg-
ijedtek.
A hegyek fölemelkedtek, a völ-
gyek alászállottak azon helyre, 
melyet nekik alapítottál. Határt 
vontál, melyet nem fognak 
átlépni, s nem térnek vissza a 
földet elborítani.
Ki forrásokat fakasztasz a völ-
gyekben, a hegyek között foly-
nak a vizek.
Iszik azokból minden mezei 
vad, azok után lihegnek szomjú-
ságukban a vadszamarak. 
Azok mellett lakoznak az égi 
madarak, a kősziklák közül szó-
zatot adnak.
Ki megöntözöd a hegyeket 
onnan felől; a te műveid gyü-
mölcseiből megelégíttetik a 
föld. 
Ki szénát teremtesz a barmok-
nak, és veteményt az emberek 
szolgálatára;
hogy kenyeret teremtesz a 

földből, és bor vidámítja föl az 
ember szívét. 
Jóllaknak a mező fái és a Liba-
non cédrusai melyeket ültetett.
Ott fészkelnek a madarak, a 
gólya háza fő azok között.
A magas hely a szarvasok, a 
kőszikla a sündisznók mene-
déke.
A holdat időmértékül teremté, a 
nap tudja lenyugvását.
Sötétséget parancsolsz, és éj 
van, mely alatt mind kimennek 
az erdei vadak,
az oroszlán ordító kölykei, hogy 
ragadozzanak, és az Istentől 
maguknak eledelt keressenek. 
Fölkel a nap és összegyűlnek, és 
hajlékaikba helyezkednek. 
Kimegy az ember munkájára és 
dolgára napestig. 
Mely igen fölségesek a te műveid 
Uram! 
Mindeneket bölcsességgel csele-
kedtél, mi a földet betölti, mind 
a te jószágod. 
Ez a nagy és tágas öblű tenger, 
ott az úszók, melyeknek száma 
nincs, a kicsiny állatok a 
nagyokkal.
Ott járnak a hajók, a cethal, 
melyet alkottál, hogy játsszék 
abban.
Mindnyájan tőled várják, hogy 
eledelt adj nekik idejében.
Te adván nekik, gyűjtenek; föl-
nyitván kezedet, minden betelik 
jóval. 
De ha elfordítod arcodat, meg-
rémülnek; ha elveszed lélegzetü-
ket, elfogynak, és a porba visz-
szatérnek. 
Beléjük bocsátván leheletedet 
fölélednek, és megújítod a föld 
színét.
Legyen az Úré a dicsőség mind-
örökké! Az Úr örülni fog alkot-
mányaiban.
Ki letekint a földre, és megren-
díti azt; ki a hegyeket megérinti 
és füstölögnek. 
Énekelni fogok az Úrnak éle-
temben, dicséretet mondok az 
én Istenemnek valamíg leszek. 
Legyen kellemes neki az én 
beszédem, én pedig az Úrban 
fogok gyönyörködni. Fogyja-
nak el a bűnösök a földről, és a 
gonoszok úgy, hogy ne legye-
nek; áldjad én lelkem az Urat!
Dicsőség az Atyának és Fiúnak 
és Szentléleknek, most és min-
denkor és örökkön-örökké! 
Ámen.
Alleluja, alleluja, alleluja! Dicső-
ség néked, Isten!

Itt a nagyböjti időszak, ami nem 
múlhat el böjtölés nélkül. Nap-
jainkban nagy a félreértés a böjt 
körül. Vannak, akik nem veszik 
komolyan, mások félreértik, 
megint mások csak a testi olda-
lát nézik. Egyet mindenképpen le 
kell szögezni: a böjt nem azonos 
a fogyókúrával, bár nem kevesen 
egészségügyi okokból böjtölnek. 
Először nézzünk egy kis előz-
ményt. 
A böjtöt nem maga az egyház 
találta fel, hanem átvette és 
továbbfejlesztette. A primitív 
népeknél is volt már böjt. Náluk 
a böjtölés egyik oka a démonok-
tól való szabadulás volt, a másik 
ok az erősítő hatás. A görög filo-
zófiai iskolák a szellem megtisz-
tulását és a belső szabadságot, a 
boldogságot is elvárták a böjttől. 
Az Ószövetség könyveit olvasva 
sokszor találkozhatunk a böjt, 
a böjtölés kifejezéssel. A bibliai 
ember úgy böjtölt, hogy egész 
nap nem evett és nem ivott, csak 
napnyugta után vett magához 
némi kenyeret és vizet. A böjt 
külső jeleként zsákszerű daróc-
ruhába öltöztek, a fejükre földet 
vagy hamut hintettek és a földön 
aludtak. Nem mosakodtak, illat-
szert nem használtak. Az ószö-
vetségi böjt céljai közt szerepelt a 
bűnbánat, az engesztelés a bűnö-
kért Jahve felé. Törvény határoz-
ta meg a böjtök módját, idejét és 
célját is, valamint azt, hogy ki és 
mikortól volt kötelezve a böjtre. 
Ezek a törvények azt próbálják 
sugallani, hogy Jahve kedvéért 
kell böjtöt tartani, aki megsza-
badítja a népét a szolgaságból, és 
elvezeti a Kánaánba. 
Jézus nyilvános működése előtt 
negyven napig böjtölt a pusztá-
ban (Mt. 4,2; Lk 4,2). Megmu-
tatta nekünk, hogy a böjt által fel 
tudjuk venni a harcot az ördöggel. 
Az Újszövetségben a farizeusok is 
böjtöltek, ez azonban sokszor a 

külsőség és képmutatás veszélyét 
hordozta magában, ami ellen 
Jézus gyakran fel is emelte szavát. 
Az első keresztények megőrizték a 
böjti szokásokat, de úgy gyakorol-
ták, mint Jézus tette. A hét negye-
dik és hatodik napján böjtöltek 
(szerda, péntek). Előbbi Jézus 
elfogásának, az utóbbi kereszt-
halálának napja. A böjtölést nem 
magánosan, hanem közösségben 
végezték, a nap végén közösen 
vettek részt az imádságban és a 
Kenyértörésben. 
A középkorban igen szigorú böjti 
előírások voltak, csak egyszer 
lehetett enni estefelé, mindenfé-
le állati eredetű étel fogyasztása 
tilos volt, kivételt a halak képez-
tek. Vasárnap nem böjtöltek, 
mert az Krisztus feltámadásának 
ünnepe. A szigorú böjti fegyel-
met az egyház már a középkortól 
igyekezett enyhíteni. 
Milyen napjainkban a keresztény 
böjt?
Hármas célt szolgál: a bűnbánat 
kifejezése, a lélek felemelkedése, 
és a testi vágyak megfékezése. 
Kétféle böjtöt különböztetünk 
meg: a természetes és az egyházi 
böjtöt. Az első mindenféle étel és 
ital fogyasztását tiltja, a második 
az ételek minőségi vagy mennyi-
ségi, esetleg mindkettő korlátozá-
sát jelenti. A mai gyakorlatban a 
római katolikusoknál a nagyböjt 
időszaka hamvazószerdával kez-
dődik, ez szigorú böjti nap. Ezen 
a napon csak háromszor lehet 
enni, egyszer jóllakni, és a hús-
ételektől tartózkodni kell. Ez alól 
felmentést kapnak a 14 éven alu-
liak, a 60 év felettiek, a kismamák, 
a nehéz fizikai munkát végzők,
az úton lévők, a betegek, és akik 
nem saját konyhájukban étkez-
nek. A nagyböjt többi péntekjén 
kötelező hústilalom van. Az év 
többi péntekjén is kell böjtölni, 
de a hústilalmat lehet jócsele-
kedetekkel, alamizsnáskodással, 

esetleg valamilyen nekem kedves 
dologról való lemondással helyet-
tesíteni. Tévedés ne essék, ez 
nem azt jelenti, hogy a böjtöt 
meg lehet szegni. Csak azt, hogy 
az egyház inkább arra szeretné 
a híveit bíztatni, hogy az évközi 
péntekeken próbáljuk jobban 
embertársaink javát szolgálni. 
Természetesen ez a nagyböjtre 
többszörösen vonatkozik. Egy 
példa, amit a pénteki húsmentes 
étel árán megspórolok, azt oda-
adhatom az  egyház különbö-
ző kreatív céljaira. Gondoljunk 
csak bele! Saját példaként tudom 
említeni egy 5-6 tagú családnál 
ez nem kis összeg. Ha pénteken 
nem gulyáslevest főzök, hanem 
például káposztás tésztát és gyü-
mölcslevest. Vagy ezen a napon 
három gyermeknek a tízórai 
nem szalámis kenyér, hanem 
csak vajas. Ez a gyakorlati oldala. 
A lelki oldala pedig az, hogy  
megtanulok én is, és a gyerme-
keim is lemondani. A mai világ-
ban nem erény ugyan a lemon-
dás, mert minden azonnal kell, 
kellene. Arról nem is beszélve, 
hogy bárki bármikor beleléphet 
a szükség cipőjébe. Nekem a böjt 
tehát azt jelenti, hogy nemcsak a 
feleslegemből adok a rászoruló 
embertársamnak, hanem abból 
is, amiről önként lemondok. 
Így próbálom keresztényi élete-
met élni. Azt még hozzáfűzném 
– amiről gyakran és sokan meg-
feledkeznek –, hogy Isten a jöve-
delmeket nem a saját boldogulá-
sunkra adja, hanem arra, hogy 
ezzel lehetőségeinkhez mérten 
embertársainknak is segítsünk. 
Ezekkel a gondolatokkal kívánok 
mindenkinek jó böjtölést, lelki 
felkészülést a legszebb ünnepre, 
hogy ezzel is tudjuk embertársa-
ink javát szolgálni. 

Nagy Attiláné
hitoktató

Böjt a keresztények szemszögéből

Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
 
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívből
ezt kívánom.
 
Szaporodjon ez az ország
emberségbe', hitbe', kedvbe',
s ki honnan jött, soha, soha
ne feledje.
 

Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk...
A többit majd apródonként 
megcsináljuk.
 
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke.
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe'.

Kányádi Sándor

Csendes pohárköszöntő újév reggelén
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A Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2008.  decem-
ber 18-án döntött a 2001. év 
óta hatályban lévő Helyi Építési 
Szabályzatának módosításáról.  
Lakossági vélemények, észrevé-
telek, érdeksérelmek indokolttá 
teszik a felülvizsgálatot. A folya-
mat elkezdődött, a főépítészi 
feladatokkal Mohácsi István 
tervezőt bízta meg a Testület. 
Felhívjuk ezúton is a lakosság 
figyelmét, hogy az építkezés,
ingatlan értékesítés során felme-
rülő problémáikat szíveskedje-
nek a Hivatal jegyzőjéhez eljut-
tatni.  Amennyiben a jövőben 
belterületi ingatlanaik  rendezési 
terv szerinti behatárolása jelen-
tős hátránnyal járna, azt szintén 
kérjük jelezni. 
A 2009. év előre tervezhető fel-
adatainak ellátásához üléstervet 
fogadott el, mely a Hivatal hirde-
tőtábláján olvasható. 
A 2009. január 1. napjától köz-
üzemi, közszolgáltatási díjak 
módosítása az alábbiak szerint 
került meghatározásra: 
Nyíracsád Községi Önkormány-
zat Képviselő-testületének  10/
2008. ( XII.18. ) ÖR. rendelet a 
víz- és csatornaszolgáltatási díjak 
megállapításáról szóló 7/1996./ 
V.28./ ÖR.  rendelet módosítására 
Nyíracsád Községi Önkormány-
zat Képviselőtestülete a helyi 
önkormányzatokról szóló módo-
sított 1990. évi LXV. tv. 16.§. /1/, 
valamint az árak megállapításá-
ról szóló 1990. évi LXXXVII. tv.,  
a 38 /1995.(IV.05.) Korm. rende-
let 14. §. /1/ - /3/ bek. alapján, a 
víz- és csatornaszolgáltatási díjak 
megállapításáról szóló többször 
módosított 7/1996./V.28./ ÖR. 
sz. (továbbiakban: R) rendeletét 
az alábbiak szerint módosítja.
1. §.
A R 2.§ a., b. pontja az alábbiak 
szerint módosul:
Az ivóvíz díja:
Köbméterenkénti díj  9 %-kal 
emelten: 288,10 Ft/m3+ÁFA
Állandó költségek fedezetének 
díja 270 Ft/hó/fogyasztási hely 
+ ÁFA
A csatorna díja:
Köbméterenkénti díj 9 %-kal 
emelten:  239,60 Ft/m3+ÁFA
Állandó költségek fedezetének 
díja   220 Ft/hó/fogyasztási hely 
+ ÁFA
A kéttényezős díj alkalmazása a 
következő rendelkezések figye-
lembe vételével történik:
Az állandó költséget a közszolgál-
tatási, illetve mellékszolgáltatási 
jogviszony fennállása alatt egész 
hónapra kell felszámítani. Ha a 
jogviszony megszűnése, illetve 
keletkezése hó közben követke-

zik be, az állandó költség fizetési
kötelezettségét az időtartammal 
arányosan kell meghatározni.
2.§. 
Ezen rendelet 2009. január 1. 
napján lép hatályba. Ezzel egyi-
dejűleg a 14/2007. (XII.20.)  ÖR  
rendelet hatályát veszti.

Nyíracsád Községi Önkormány-
zat Képviselő-testületének
11/2008. (XII.18.) ÖR. rendelete
a közterületek tisztántartásáról 
és a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló 3/2005. (II.21.) ÖR. rende-
let módosítására:
Nyíracsád Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a hulla-
dékgazdálkodásról szóló 2008. 
évi XLIII. tv. 23.§. és 31.§-ban 
kapott felhatalmazás alapján a 
közterületek tisztántartásáról és 
a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló 3/2005. (II.21.) ÖR. sz. ren-
delet (továbbiakban: R) módosí-
tására az alábbi rendeletet alkot-
ja:
1.§.
A rendelet 10.§. az alábbi bekez-
désekkel bővül:
(3) Azokon az ingatlanokon, ahol 
90 napot meghaladóan senki sem 
tartózkodik és e miatt hulladéka 
sem keletkezik, a hulladék gyűjtő 
edényt az Önkormányzat részére 
vissza kell szolgáltatni.
(4) Amennyiben az ingatlanon 
változás következik be, lakottá 
válik, települési szilárd hulladék 
keletkezik, az ingatlan tulajdonos 
a változást köteles haladéktalanul 
bejelenteni az Önkormányzat-
nak.
(5) Legfeljebb 4 személy által 
lakott, de két önálló 50 méteres 
körzetben elhelyezkedő lakó-
ingatlan esetében a háztartási 
hulladékkal kapcsolatos köz-
szolgáltatás közösen is igénybe 
vehető. Ilyenkor az érintetteknek 
nyilatkozniuk kell arról, hogy  a 
gyűjtő edényzetet hol tárolják és 
adják át ürítésre, valamint arról, 
hogy a szolgáltatás díját milyen 
arányban fizetik meg és melyik
tulajdonosnak kell kiszámlázni. 
A közös gyűjtőedényzet hasz-
nálatáról kérelemre átruházott 
hatáskörben első fokon a polgár-
mester dönt, másodfokon a kép-
viselő-testület jogosult eljárni.
2.§.
A rendelet 1. sz. mellékletének 
a. és b. pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:
1. sz. melléklet:
A szolgáltató által alkalmazható 
szemétszállítási díj mértéke
a.) 120 literes gyűjtőedényben 
elhelyezett háztartási szilárd hul-

ladék heti egyszeri elszállítási, 
kezelési és ártalmatlanítási nettó 
díja:   282,50.- Ft/hét
b.) A rendszeres hulladékmeny-
nyiségen felül keletkező hulla-
déknak a szolgáltatótól vásárolt 
jelölt zsákokban történő (alkal-
mankénti) elszállítási, kezelési és 
ártalmatlanítási díja bruttó:
165.- Ft/hét
3.§.
E rendelet január 1.-jén lép 
hatályba, mellyel egyeidejűleg a 
9/2007. (XI.23.) ÖR. rendelettel 
módosított 3/2005. (II.21.) ÖR. 
rendelet 1. sz. mellékletének a., 
b., pontja hatályát veszti.

Dr. Katona Gyula sk.                     
polgármester                                                                           

Varga Györgyné sk.
jegyző

A költségvetési gazdálkodás 
átmeneti szabályairól  alko-
tott rendeletet, mely szerint  az 
Önkormányzat 2009. évi költség-
vetésének elfogadásáig az intéz-
ményeinek folyamatos működte-
tése, a 2008. évi szinten biztosít-
ható legyen. 
2009. január 29-én a 
Hajdúhadházi Rendőrkapitány-
ság Dr. Kozma János rendőr 
alezredes, rendőrségi főtaná-
csos, kapitányság vezetője és 
Asztalos János rendőr száza-
dos,  a Vámospércsi Rendőrörs 
parancsnoka a közrend, közbiz-
tonság helyzetéről adott részletes 
tájékoztatást.  A késő őszi hóna-
pokban  elszaporodott  lopások 
a fokozott rendőri, polgárőri 
szolgálattal visszaszorultak. A 
kapitányság vezetője ígéretet 
tett arra vonatkozóan, hogy a 
község közbiztonsága érdekében 
fokozott figyelemmel szervezik
a szolgálatokat, a bűncselek-
mények megelőzése érdekében.  
Összességében megállapítható, 
hogy Nyíracsád községben a 
lakosság saját érdekében törté-
nő fokozottabb vagyonvédelmi 
intézkedéseivel-  pl. vagyontár-
gyak elzárásával-   biztonságban 
érezhetik magukat.  
A 2009. évi köztisztviselők telje-
sítményértékelési céljainak meg-
határozásáról hozott döntést, 
mely szerint Nyíracsád Községi 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a köztisztviselők 2009. évi 
teljesítménykövetelmény alapját 
képező célokat az alábbiak sze-
rint határozza meg:
1. Az elektronikus információ 
szabadságról szóló 2005. évi XC. 
tv. , valamint az iratkezelési jog-
szabályok által előírt feladatokat 
az IKeR program alkalmazásával 

2009. január 1. napjától látja el. 
2. Az elektronikus kapcsolattartás 
és hatósági szolgáltatás az ügyfél-
kapunk keresztül 2009. július 1. 
napjától  kerül alkalmazásra.
3. A közfoglalkoztatás hatékony 
megvalósítása érdekében a helyi 
önkormányzat  közfoglalkozta-
tási tervében meghatározott fel-
adatok végrehajtása.
4. Az Önkormányzat saját bevé-
teleinek növelése érdekében  
vagyonának hasznosítására 
tegyen intézkedéseket.
5. A település fejlesztése érdeké-
ben folyamatos  pályázat figyelé-
se, a helyi adottságoknak kedve-
ző pályázatok készítése.
A 2009. évi költségvetés előze-
tes tárgyalására került sor. Az 
önkormányzat és az intézmények 
a Magyar Köztársaság 2009. évi 
költségvetéséről szóló 2008. évi 
CII. tv. alapján  kevesebb norma-
tív állami támogatásban részesül-
nek, az Önkormányzat működési 
bevételei is csökkennek, ezért fő 
célkitűzése legalább a 2008. évi 
szinten működtetni valamennyi 
intézményét, szigorú takarékos-
ság szem előtt tartása mellett.  
2009. évre áthúzódó beruházások 
költségeit (Buzita bérlakás turista 
szálláshellyé történő átalakítása, 
az erdei körszín és színpad építé-
se) tervezni szükséges. 
„Út a munkához”  program meg-
valósításához 2009. április 15.-
ig közfoglalkoztatási tervet kell 
majd a Testületnek elfogadni, 
addig a jelenleg ellátásban része-
sülőket felülvizsgálni. 
Az intézményvezetőkkel, érdek-
képviseleti szervekkel történt 
egyeztetések után elkészült a 
2009. évi önkormányzat és intéz-
ményei költségvetése. Bevé-
telének főösszegét  592.350 e 
Ft-ban, melyből 60 millió forint 
folyószámla hitel, kiadási oldalát 
592.350 e Ft-ban állapította meg.  
Nyíracsád Község Önkormány-
zat 2009. évi költségvetéséről 
szóló  1/2009. (II. 13.) ÖR. ren-
delete a Hivatal hirdetőtábláján 
olvasható.  
A szakbizottságok javaslatának 
figyelembe vételével hozott dön-
tést a költségvetési rendelet vég-
rehajtására. 
A Ligetalja Könyvtár, Közműve-
lődési és Turisztikai Központ a 
hagyományokra is építve  elké-
szítette a község 2009. évi ren-
dezvény programját. 
A hónap szerinti programok, 
rendezvények megtartását-  idő-
szerűségük sorrendjében - a 
helyi újságban és hirdetőtáblá-
kon olvashatjuk.

Varga Györgyné sk. - jegyző

Önkormányzati hírekFőzzön 8 játszóteret 
a Delikáttal!

Ebben az évben ismét indul a Delikátos pályázat, amin községünk 
is részt vesz.
A tavalyi akcióban sikeresen szerepeltünk, 193. helyen álltunk az 
1667 település közül. Bekerültünk a 30 legtöbb pályázatot beküldő 
település közé, 300 kg-nyi delikát vonalkódjával. Bár nem sikerült 
játszóteret nyernünk, de a jó szereplésért ajándékcsomagot kapott az 
óvoda, melyet a csoportok között elosztottunk.
Ebben az évben nagyobb eséllyel pályázhatunk, mivel a tavalyi 
kiírással ellentétben, ebben az évben a legtöbb pályázatot bekül-
dő település kap egy játszóteret. Nagyobb összefogással jó esélyünk 
lenne ennek megnyerésére. 1 kg delikát vonalkódja 1 pályázatnak 
felel meg.
Amennyiben a delikátos zacskókat vagy vonalkódokat az óvodába, 
vagy a kijelölt helyekre leadják, akkor a pályázatok összeszámlálását 
és postázását ezután is vállaljuk.
Ha valaki külön szeretne pályázatot beküldeni, az nélkülünk is meg-
teheti, a településünk pályázatait összesítik a delikátnál, de legalább 
1 kg delikát vonalkódja szükséges hozzá!
A verseny állását és további információkat kaphatnak a www.delikat.
hu internetes oldalon.
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki a tavalyi gyűjtés-
ben részt vett, külön köszönet az óvodai és iskolai konyhák dolgozó-
inak, valamint Gugg Gabicának, aki lelkesen segítette munkánkat.
Ebben az évben 262 kg delikát vonalkódját küldtük el.
Ne dobjunk ki egy delikátos zacskót se, így talán ebben az évben a 
gyerekeinké lehet egy szép és korszerű játszótér!
       

A szervezők

Felhívás emlőszűrésre
Nyíracsádon mintegy ötszáz, 45 és 65 év közötti hölgynek küldünk 
behívólevelet emlővizsgálatra, amely 2009 február 27. és március 6. 
között valósul meg.
Az önök településén a szűrésben érintett hölgyek a behívólevélben 
szereplő időpontban a Kenézy Emlő Centrumban térítésmentesen 
végezhetik el a mammográfiás emlőszűrő vizsgálatot.
A szűrés helye: Kenézy Mammográfiás Központ (Debrecen, Bethlen
u. 11-17. 1. emelet, tel: 52/536-865) Rendelési idő: 9-15 óráig
A szűrés időszaka: Nyíracsádon 448 45-65 év közötti asszony kap 
behívólevelet 2008. február 27 és március 6 között. A behívólevelek 
pontosan tartalmazzák azt, hogy az asszonyoknak melyik napon és 
hány órára kell megjelenniük a szűrővizsgálaton.

M E G H Í VÓ

A Mozgáskorlátozottak 

Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete
 szeretettel meghívja 
nyíracsádi tagtársait

a nyíracsádi 
Ligetalja Művelődési Házban 

tartandó
egyesületi taggyűlésére és 

egészségmegőrző 
programjára.

Időpont: 
2009. március 25, szerda 9 óra

Tisztelt támogatónk!

Mint ismeretes Ön előtt 1992 
óta működik községünkben a 
Nyíracsád Kultúrájáért Alapít-
vány, melynek célja hagyomá-
nyaink őrzése, a kulturális kap-
csolatok gyarapítása, művészeti 
törekvések ösztönzése, támoga-
tása, kulturális kezdeményezé-
sek felkarolása. Alapítványunk 
működéséhez szükséges támo-
gatásokat kaptunk azoktól, akik 
eddig is jövedelemadójuk 1%-
val segítették a kultúrát.

Kérésünk: 
rendelkezzenek ebben az évben 
is a mi javunkra. A lezárt, ren-
delkező nyilatkozatot tartalmazó 
borítékon fel kell tüntetni az Ön 
nevét, lakcímét, és adóazonosító 
jelét /személyi szám, adószám/ 
A NYÍRACSÁD KULTÚRÁJÁ-
ÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁ-
MA: 18540154-1-09
Támogató bizalmát megköszön-
ve üdvözli:

A Nyíracsád Kultúrájáért
Alapítvány kuratóriuma

Nyíracsád Kultúrájáért Alapítvány

2009. január 1-jétől hatályba 
lépett a veszettség elleni véde-
kezés részletes szabályairól szóló 
164/2008. (XII.20) FM. Rendelet 
előírásai következtében részben 
az ebek tartásához és kötelező 
veszettség elleni védőoltásához 
kapcsolódó szabályok.
2009. január 1-jétől az eb tartója 
köteles az állata állat-egészség-
ügyi felügyeletét ellátó állator-
vosnak bejelenteni, ha az ebe
- a három hónapos kort elérte,
- elhullott vagy elkóborolt, vagy
- új tulajdonoshoz került.
Az új tulajdonosnak az eb tulaj-
donába kerülését be kell jelen-
tenie az állatorvos felé A beje-
lentésnek tartalmaznia kell a 
veszettség elleni védőoltás hely-
színét, időpontját, és a védőoltást 
beadó állatorvos nevét, és  kama-
rai bélyegzőjének számát. A beje-
lentés történhet az oltási könyv 
bemutatásával is.
Az ebek veszettség elleni védő-
oltásának beadása továbbra is a 
kutya tartójának a kötelessége
Az ebtartó köteles minden 3 
hónaposnál idősebb ebet 30 
napon belül veszettség ellen az 
állatorvossal beolttatni, az első 
oltást követően 6 hónapon belül, 
majd ezt követően évenként egy-
szer veszettség ellen beolttatni.
Az Európai Unió bizottsága 2003. 
november 26-i 2003/803/EK. 
Határozatának melléklete szerin-
ti útlevelet, vagy egy új, pontosan 

meghatározott tartalmú oltási 
könyvet ír elő. Új típusú oltási 
könyvek egyedileg számozottak, 
sorszámozottak, a sorszámokat a 
Magyar Állatorvosi Kamara adja 
ki.
Azt az ebet, amelyik nem része-
sült az életkorának megfelelően 
előírtak szerinti veszettség elleni 
védőoltásban, azt veszettség 
szempontjából aggályosnak kell 
tekinteni. A veszettség szempont-
jából aggályos állatot 14 napra 
hatósági megfigyelés alá kell
bevonni, és az ebet elektronikus 
azonosító mikrochippel a tulaj-
donos költségére meg kell jelölni. 
A megfigyelés megszűntével egy
időben az érvényes veszettség 
elleni védőoltással nem rendel-
kező eb veszettség elleni beol-
tását kell elrendelni. Az oltási 
kötelezettség elmulasztásakor az 
állat tartójával szemben bírság 
kiszabására kerül sor.
Az állattartó köteles az oltási 
könyvet megőrizni, azt a védő-
oltás beadását ellenőrző állat-
egészségügyi hatóság felszólítá-
sára bemutatni, illetve tulajdon 
átruházás esetén az új tulajdo-
nosnak átadni. Az oltási könyvet 
a közterületen az ebre felügye-
lő személy magánál kell, hogy 
tartsa az oltás érvényességének 
bizonyítása céljából.

Dr. Ördögh Miklós
állatorvos

Tájékoztató közlemény

Tájékoztató
Nyíracsádon a mozgáskorlá-
tozottak részére ortopéd cipő 
igénylésére van lehetőség, 
melyet helyben ír fel ortopéd 
szakorvos és a megrendelés is 
helyben történik. Egy évben 
csak egyszer vehető igénybe. 
Érdeklődni a mozgáskorláto-
zottak fogadóóráján, Dánné 
Molnár Erzsébetnél, kedden 
és csütörtökön 8-12 óráig az 
Egyesületi irodában.

Új helyen a 
bank automata

A  volt tourinform iroda előtt lévő OTP bank automatát áthelyezték. 
Az automata a Kolozsvári utca elején, az önkormányzat épületének az 
oldalában található. 
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Ennek az írásnak az előkészítése 
érdekében Dr. Kövér József rende-
lőjében jártam egy hétfői napon 
fél tízkor. Előzetes, telefonos meg-
beszélés alapján érkeztem ebben 
az időpontban. A váróban még 8 
páciens várakozott, fiatalabbak,
idősebbek. Ezért a beszélgetést 
akkor elhalasztottuk,  de később, 
mégis sikerült időt szakítania 
arra, hogy kérdéseimre válaszol-
jon.
Lehet, hogy a beszélgetés ötlete 
egy, a Naplóban megjelent olva-
sói levél hatására született. A 
cikk írója nyíltan vállalta nevét 
és valami olyasmit írt, hogy visz-
szamentünk 30 évet, s a jelenle-
gi, rövidebb fogászati rendelési 
időt említette. Úgy gondoltam, 
hogy megragadom az alkalmat, 
és riportot készítek Dr. Kövér 
Józseffel, Nyíracsád fogorvosával,
az elismert egyetemi tanárral is, 
akiről tudom, hogy az év legjobb 
tanára címet kapta, valamint azt 
is, hogy az egyetemen  őt kérték 
fel az oktatási program kidolgo-
zására. Beszélgetnék Kövér József 
szobrászművésszel is,  akiről 
gyakran  hallunk híreket kiállítá-
sokról, új művek születéséről. Mi 
nyíracsádiak szívesen hallanánk 
néhány szót a családapától is, 
akinek gyermekei Nyíracsádon 
kezdték meg tanulmányaikat. 
Talán már meg sem ismernénk 
őket.

- Beszélgetésünk elején hadd 
kérdezzem a művészetről, hiszen 
a www.koverjozsef.eu honlapon 
újabb és újabb művek láthatóak.
-Tavaly Debrecenben két kiál-
lításom volt, igen nagy szakmai 
és közönségsikerrel. Felállításra 
került két köztéri munkám is az 
elmúlt évben. Ebben az évben 
három felkérésnek kell eleget 
tennem. Számomra a művé-
szetnek fontos területét képezi 
önmagam létének és megélésé-
nek a kifejezése. Meg fog jelenni 
egy album a műveimről, és ebbe 
írok egy hermeneutikai művé-
szeti tanulmányt.

Fleming mellszobra 
a TEVA bejáratánál

- Hogyan osztja meg idejét a 
művészet, a fogorvosi munka, az 
oktatói és a magánélet között?
-Ez nagyon egyszerű, egyiket a 
másik után csinálom a hétvé-
géken egyaránt. Egy gond van, 
hogy egy test és lélek osztódik 
szét mindig az aktuális feladat-
ra, és nem lehet tudni, hogy ez 
meddig működik. Kharón evez-
get. A dolgokban egy a közös, 
a munka iránti alázat, szeretet, 
lelkesedés, pedig sokszor nagyon 
fáradt vagyok. Viszont az ember 
nem engedheti el a lelkét, mert 
annak minősége határozza 
meg az ember minőségét. Mint 
egyetemi oktató a végzés után 
a Klinikán kaptam állást, ahol 
már tanítottam. Tanársegédként 
jöttem Nyíracsádra 22 évvel 
ezelőtt. Kiss Julis néni mondta is 
Béres Irén néninek:”Nézd már, 
még sántít is, nem sok jót nézek 

ki belőle!”. Rengeteget dolgoztam 
és gyakorlatilag itt tanultam meg 
a szakmát.
Professzor Márton Ildikó 10 
évvel ezelőtt hívott tanítani az 
egyetemre, ahova már sokkal 
felkészültebb tanárként mentem 
vissza. Ez egy összetett feladat, 
nemcsak a szakmát kell megmu-
tatni és átadni a hallgatóknak, 
hanem az orvosi viselkedéshez 
kötődő emberi attitűdöt is. A fia-
talok tudás nélküli önbizalom-
mal rendelkeznek, ami engem 
rettentően zavar, és ezeket a 
problémákat is helyén kell tudom 
kezelni. Hogy ki milyen fogorvos 
lesz, az a gyakorlati életben derül 
ki, és nem a szóbeli vizsgákon. 
A lexikális tudásnak a kézben 
kell összpontosulnia és megje-
lennie. A kezemmel kell kedves-
nek lennem a beteghez. Hiszen 
ezek a hallgatók másként voltak 
nevelve, mint az én generáci-
óm, és néha az embernek az az 
érzése, hogy a jóléttől az embe-
rek elbutulnak. Sajnos a nevelés, 
mint fogalom a társadalom-
ban gyakorlatilag megszűnt, a 
gyerek neveli a szülőt! Szeretem 
a tanítványaimat nevelni, hiszen 
ha nem tanulják meg a szakmai 
önfegyelmet és szigort, akkor 
önmaguknak és a betegeknek is 
rosszat tesznek.
- Idősebb és fiatalabb betegeket
láttam a váróban. Hogyan alakul 
az emberek fogazata?
-Sajnos az igen apró, egy-két éves 
gyerekeket is hozzák a szülők, 
mert sajnos gondjaik vannak. Az 
lenne a jó, ha alig lenne páciens a 
rendelőben. A fogászati megbe-
tegedések ugyanis, csak önma-
gunktól függenek, ellentétben 
más betegséggel szemben. Kis 
önfegyelemmel, rendszeresség-
gel a fogszuvasodás és az ebből 
következő gyulladások elkerül-
hetőek lehetnének. Az időseb-
beknek sajnos nem adatott meg 
a tárgyi feltétele a fogápolásra, 
mint a mai generációnak. Az 
viszont igaz, hogy egészségeseb-
ben táplálkoztak.
- És a prevenció? Ami szintén egy 
fontos dolog.
-Ez tulajdonképpen a fogászat-
ban nagyon egyszerű: minden 
evés után öt percen belül fogat 
kell mosni! A mechanikus tisz-
títás bármilyen fogkrémmel 
lényegesen csökkenthetné a fog-
szuvasodás kialakulását. Kortól 
függetlenül a külső fogvédelem 
érdekében ez Elmex zselét szok-
tam ajánlani.
 - Rátérve a Naplóban megjelent 
cikkre, mi a véleménye?
-Hát igen, erre nehéz szavakat 
találni! 22 éve dolgozom itt, nem 
voltam táppénzen, még betegen 
is szoktam dolgozni, viszont ha 
szükséges egy-két nap szabadsá-
got kiveszek.
A panaszossal a rendelőben sem 
az asszisztens nő, sem én, sőt 
még a betegek sem találkoztak.
Valótlan dolgot állítani és leírni, 
az az illetékeseket minősíti. 
Londonban van a  Hyde Park, 
ahol bárki, bármit mondhat bün-
tetlenül. Viszont ha onnan kilép, 
a helyzet megváltozik. A jog és a 

kötelesség dialektikája lép életbe. 
Csak azt mondhatom, ami igaz, 
mert ez a kötelességem, és ha 
igaz, akkor jogom van elmonda-
ni és leírni. Ez az elv a demokrá-
cia bölcsőjében. Mivel Magyar-
ország egy Hyde Park, nem kell 
csodálkozni az ehhez hasonló 
eseteken. 
2007. május óta bevezetésre 
került egy igen régi kb. 30 éves 
ajánlás, mely szabályozta a ren-
delések ütemét. Tömés ennyi 
perc, foghúzás ennyi perc, stb..
A vállalkozó fogorvosok túl-
számlázása rendeletté avatta 
ezt a szabályt. Ennek értelmé-
ben 100%-ot meghaladó ellátás 
után nem fizet az OEP, mivel én
közalkalmazott vagyok, a Pol-
gármesteri Hivatalt költségelvo-
násban részesítik. Ez azt jelenti, 
hogy a rendelési időt úgy kell 
alakítani, hogy az általam elvég-
zett munka nem haladhatja meg 
a 100%-ot, vagyis be kell tartani 
ezt a szabályt. Mindig is sokat 
dolgoztam, sokkal többet, mint 
kellett volna.
17 évig csináltam a fogszabályo-
zást, amit azért kellett abbahagy-
ni, mert a Társadalombiztosítás 
meg akart büntetni szakvizsga 
hiányában. Ezeknek a paramé-
tereknek a figyelembevételével
döbbentem rá arra, hogy régeb-
ben két nap alatt annyit dolgoz-
tam, ami a bevezetett szabályok 
alapján ma egy hét munkáját 
teszi ki. Ennek ellenére nem 
tartom helyesnek, hogy nem 
tesznek különbséget a tisztessé-
gesen elvégzett, és a nem elvég-
zett munka között. Azzal sem 
értek egyet, hogy miért határoz-
zák meg, hogy milyen tempóban 
dolgozzon egy fogorvos. Hiszen 
különböző képességű, alkatú 
emberek a fogorvosok. Ha nem 
lépem át a 100%-ot, nem okozok 
kárt az államnak és a munkál-
tatónak, akkor miért kell egy 
fogat huszonöt percig húzni, egy 
tömést negyven percig, egy gyö-
kérkezelést többgyökerű fognál 
másfél óráig csinálni, és még 
sorolhatnám. Az orvosi esküt, a 
Hippokratészit az egyetem rekto-
rának és nem az aktuális minisz-
ternek tettem! Hogyan tartha-
tom be ezt az esküt? Minden 
reggel 7:35-re szoktam érkezni. 
A hivatalos 8 órai kezdés előtt 
10-15 perccel elkezdem a rende-
lést, ellátom a betegeket, a rende-
lés végén személyesen elviszem a 
fogpótlásokat a technikusoknak, 
valamint intézem a rendelővel 
kapcsolatos ügyeket. 
- Hogyan fogadják a betegek ezt 
az új rendszert?
-Ők sokkal nyugodtabban rea-
gáltak rá, mint én. Nem találkoz-
tam olyan beteggel, aki ne értette 
volna meg az új rendszert, min-
denki türelmes és megértő. Ha 
valakinek kifogása van a mun-
kámmal kapcsolatban, szemtől 
szembe tegye meg észrevételét és 
ne a hátam mögött! Ha ezt meg-
teszik azok, akiknek nem vagyok 
szimpatikus, önmaguknak tesz-
nek jót, ugyanis ezzel a tettükkel 
emelik önmaguk minőségét. A 
betegnek joga van megkapni a 

magas szintű ellátást, nekem meg 
kötelességem azt megadni. A 
betegnek is kötelessége az orvos 
által feltett kérdésekre pontosan 
válaszolni, és nem megmonda-
ni, hogy mit csináljak. Ha azt 
tenném, amit gyakran a beteg 
kér, akkor nem biztos, hogy a 
munkám gyógyító hatású lenne.
- Milyen technikai háttér biztosít-
ja az orvosi ellátást?
-Erre röviden tudok válaszol-
ni. Soha semmilyen kérést nem 
kaptam a Polgármestertől, hogy 
figyeljek a takarékoskodásra.
Ezért mindig a legjobb anyago-
kat vásároltam meg a lakosok 
számára, aki ezt nem hiszi, a Pol-
gármesteri Hivatalban kérésemre 
a számlák hozzáférhetőek.
Mondok egy példát: a fényre kötő 
tömések ragasztását megoldhat-
nám 3000 Ft-ból, én viszont a 
legjobb a 24 000 Ft-os anyagot, 
a Bond-ot vásárolom meg. Erről 
nem szoktam a betegeket tájé-
koztatni, mert számomra ez egy 
természetes dolog. 
Visszatérve a levélre: 
Amit az időbeni visszalépésről 
ír a levél írója, arról csak annyit, 
hogy 1987 óta a legmoder-
nebb anyagokat használom itt 
Nyíracsádon, olyanokat, ame-
lyeket a klinikán akkor még csak 
a protekciós betegek kaphatták 
meg. Még Rózsika is, a mosta-
ni asszisztensem, aki pedig már 
több helyen is dolgozott, még 
ő sem ismert sok anyagot ezek 
közül, amiket én használok a 
fogak megmentése érdekében. 
Nem húzok, fogmegtartó mód-
szereket használok. Naponta 
több fogat megmentek, nem 
tudnám elmondani a gyökér-
kezelések számát sem, amikkel 
kiváltható a foghúzás. Porcelán 
technikát is például én csináltam 
itt elsőnek. Mindezekkel nem 
szoktam dicsekedni, csak teszem 
a dolgom. 
- Úgy gondolom, hogy objektív 
válaszokat kaptam a cikkben fel-
vetett dolgokra, mégis  érdekelne 
az ilyen vádaskodás hatása, azaz 
a lelki oldala is!
-Az ember bízik a jó szándékú, 
a munkáját értékelő többségben. 
Nemtelen támadások értek már 
az élet más területén is. Idővel az 
ember munkája, élete teszi helyre 
a kritikusokat, akik még akkor is 
kritizálni fogják azt, amit nem 
is jól tudnak, mert a rossz mon-
dása lelkük, életük lételeme. Az 
emberek már csak ilyenek! Nem 
önmagukban tesznek rendet, 
hanem egy másik, rossz utat 
választanak. Én is ember vagyok, 
nekem is vannak hibáim, de az 
életemet mindig úgy igyekeztem 
leélni, hogy lehetőleg mások-
nak ezekből eredően ne legyen 
káruk.
- Mondana néhány szót a gyer-
mekeiről?
- Mindhárman egyetemisták: Lili 
pszichológusnak tanul, negyedik 
éves az egyetemen. Bence fog-
orvos lesz, ő most másodéves. 
Patricia első éves jogász hallgató.

Vereb Csabáné

Dr. Kövér József rendelőjében

A VIII. Betlehemes Találkozó 
programjának megvalósítása 
nagy összefogással jött létre 
2008. december 14-én.
Ezúton szeretnénk megköszön-
ni mindenkinek a munkáját és 
az anyagi támogatásokat.

Az általános iskola konyhai dol-
gozói, a kalácsot sütötték. 
Az óvoda felkészítő pedagógusai 
betanították, a gyerekek pedig 
előadták a karácsonyi misztéri-
um játékot. Köszönjük a szülők 
hozzáállását is.
Az önkormányzat közhasznú 
munkásai a kültéri betlehemet 
állították fel a Petőfi téren.
A betlehemhez a bárányt Szigeti 
Imre hozta
A Ligetalja-Gúth Idegenforgal-
mi Egyesület vezetőségi tagjai, 

Banczalovszki Jánosné, Erdei 
Istvánné és Ratkuné dr. Gordán 
Mariann, valamint a Nyíracsádi 
Népdalkör tagjai a szervezésben 
és a vendégek kínálásában segí-
tettek.
A polgárőrök a forgalom irányí-
tásáról gondoskodtak.
Köszönet minden fellépőnek, 
óvodás és iskolás gyermeknek és 
a fellépő felnőtteknek egyaránt.
Köszönjük azt a 150 000 Ft támo-
gatást, amelyhez a polgármester 
úr jó kapcsolata révén jutottunk 
hozzá: 100 000 Ft-al az OTP 
Hajdú Bihar Megyei Fiókja, és 
50 000 Ft-al pedig a Vámospércs 
és Vidéke Takarékszövetkezet 
segítette rendezvényünket.

Verdes Jánosné
a műv. ház megbízott vezetője.

VIII. Betlehemes Találkozó

A Görög Katolikus Egyházmegyei Ifjúsági Bizottság 2009 tavaszára
egy 10 állomásból álló ifjúsági missziót hirdetetett meg a magyaror-
szági és a határon túli gk. ifjúság összefogása érdekében (Debrecen,
Nyíracsád, Kisvárda, Nyíregyháza, Miskolc, Mátészalka, Budapest, 
Hajdúdorog és két felvidéki település).
Február 14-én volt a debreceni találkozó. 
A misszió második állomása pedig Nyíracsád lesz. 
Február 28-án, szombaton délután várják a 14-30 év közötti fiatalo-
kat Nyíracsádra - középiskolást, főiskolást, egyetemistát, dolgozót, 
fiatal házast, munkanélkülit, munkakeresőt stb. -  a görög katolikus

közösségi házba és a görög katolikus templomba. 
A program du. 3 órakor kezdődik. 
Központi előadást tart Telenkó Miklós atya Sárospatakról. 
Az előadás után csoportos foglalkozások lesznek: hivatás, párkere-
sés és önmegismerés témákban. 
Zárásként a KÉPMÁS keresztény könnyűzenei együttes koncertjét 
hallgatják meg a fiatalok a görög katolikus templomban.
Az esperesi kerület, ahonnan a fiatalokatszeretettelvárják:Nyíracsád,
Nyíradony, Nyírmártonfalva, Nyírábrány, Fülöp, Nyírlugos, Szakoly, 
Nyírbéltek, Penészlek, Nyírvasvári és Piricse.

Nyíracsád lesz a misszió egyik állomása 

Még január elején került megren-
dezésre Hajdúszoboszlón az úszó 
diákolimpia megyei döntője. 
Csapatom, a Nyíradony V.V.T.K 
csapata is részt vett a versenyen, 
és nagyon jól szerepelt. Egyi-
künk eljutott az országos döntő-
be. Nekem is majdnem sikerült, 
második helyezést értem el. Az 
50 méteres mellúszásban lettem 
második, 100 gyorson pedig 
negyedik helyezést értem el, ami 
szerintem szép teljesítmény több 

mint 250 versenyző között. Több 
év kitartó munkája és sok-sok 
edzés vezetett ehhez az ered-
ményhez. Míg barátaim szabad-
idejükben számítógépeztek vagy 
tv-t néztek, addig én edzettem. A 
szép eredmény persze nemcsak 
az én érdemem, sokat köszönhe-
tek edzőmnek, Móricz Sándor-
nak, és szüleimnek, akik annyi 
pénzt és energiát fektetnek abba, 
hogy folytathassam a sportot.

Tóth Gábor 6.b

Úszó diákolimpia

Különleges vendége volt az álta-
lános iskolának február 6-án. 
Illés Gabriella igazgató helyet-
tes szervezésében a debrece-
ni Csokonai Színház Színházi 
órák című programsorozatának 
keretében Failoni Donatella, az 
operatagozat főtitkára látogatott 
el hozzánk. A művésznő, aki 
Oszter Sándor ismert színmű-
vész felesége, Élő opera címmel 
tartott előadást a hetedik, nyol-
cadik osztályos diákoknak. Meg-
nyerő egyéniségével, kedves, 
közvetlen, gyermekközeli – elő-
adásával hamar belopta magát 
a diákok szívébe. - Programso-
rozatunk célja, hogy megszeret-
tessük az ifjúsággal az operát,
közelebb vigyük a műfajt a fia-
talabb közönséghez is – fogal-
mazott a főtitkár, aki Dvorak 

Ruszalka című operáját ismer-
tette a fiatal hallgatósággal.  - A
kis hableány klasszikus szerelmi 
története minden korosztály-
hoz szól. A várhatóan kitűnő 
előadás különlegességéhez az is 
hozzájárul, hogy magyar szín-
ház, magyar énekesekkel most 
mutatja be először a cseh zene-
szerző kiváló darabját – mondta 
a művésznő, aki a gyerekek kéré-
sére néhány kedves olasz mon-
datot is mondott a diákoknak, 
sőt autogramot is szívesen adott 
a bátrabbaknak. Gnáj Ferencné 
igazgató helyettes sikeres pályá-
zatának köszönhetően február-
ban 75 nyíracsádi diák nézheti 
meg ingyen Ruszalka történetét 
a Csokonai Színházban. 

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

Ruszalkával és az 
operával ismerkedtek
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Éppen 20 évvel ezelőtt döntöttek 
úgy, hogy a Himnusz megírásá-
nak emlékére január 22-e legyen 
minden évben a Magyar Kultúra 
Napja.
Nyíracsádon, ebben az évben 
is ezen a napon ünnepelték a 
magyar kultúrát.
Az ünnepség elején az általános 
iskola tanulóinak zenés irodalmi 
összeállítását hallhatták a vendé-
gek. Műsorukban Nagy Dóra és 
Katona Flóra tolmácsolásában 
megemlékeztek a Himnusz szü-
letéséről, valamint nagy nyelvújí-
tónkról, a 250 évvel ezelőtt szü-
letett Kazinczy Ferencről. Nagy 
Noémi Ábrányi Emil Magyar 
nyelv című versét szavalta el. 
Többszólamú táncdallamokat 
és magyar népdalokat játszott 
furulyán Szávó Andrea és Kovács 
Bianka.  A diákokat Kedves 
Györgyné Zilahi Enikő és Szabó 
Mihályné készítették fel.

Dr. Katona Gyula polgármester 
beszédében a magyar kultúrán 
keresztül a sokszínű helyi és tér-
ségi kulturális értékekre hívta fel 
a hallgatóság figyelmét:
 
„A Magyar Kultúra Napját 1989 
óta ünnepeljük meg annak emlé-
kére, hogy Kölcsey 1823-ban 
január 22-én fejezte be a Him-
nusz letisztázását. Kölcsey élete, 
munkássága sok magyar író, 
költő munkásságára volt nagy 
hatással, az ő korában is, de a 
későbbiekben is: Petőfi, Arany,
Jókai, Kazinczy. Az újak közül 
Kertész Imre Sorstalanság c. 
regényéért Nóbel díjat kapott, 
vagy említhetnénk Eszterházi 
Pétert, aki az egyik legjelentő-
sebb kortárs magyar író. Nobel 
díjat sok magyar író kaphatott 
volna még.  Móricz Zsigmond 
is, amiért olyan szépen megírta a 
hét krajcárról szóló novelláját. A 
magyar írók alkotásaikkal hírne-
vet szereztek a világban.
50 éve vagyunk H-B megye 
része, amely azonban nem igazán 
fogadott be bennünket. Pedig 
a környékünkön az utóbbi 100 
évben nagyon sok értéket alkot-
tak. Mindnyájunknak el kellene 
jutnunk Kazinczy szülőházához 
Érsemjénbe, vagy lakóházához 
Széphalomra, Kölcsey emlék-
házához Álmosdra, sírjához 
Szatmárcsekére, a kopjafás teme-
tőbe, vagy Tiszacsécsére Móricz 
szülőházához. Vagy említhetjük 
a zsidóság által alkotott értékeket 
is a térségben.
Jó, hogy a környéken ilyen írók 
is alkottak, mint Ábrányi Emil, 
akinek a versét hallhattuk a gye-
rekek előadásában. Spíró György 
Kossuth díjas írónk nemrégiben 
Nyíracsádon is kereste a családja 
anyakönyveit.
Jobban kellene tudni eladnunk a 
Ligetalja térség értékeit. 
Több szponzorra lenne szükség, 
a helyi kultúra támogatása érde-
kében.

Ha többen önzetlenül fordul-
nánk a kultúra felé, akkor tud-
nánk értékeket alkotni. Akkor 
lehetünk még gazdagabbak, ha a 
kultúrát is gyarapítjuk.”

A  kultúra napján pénzjutalom-
ban részesült a Nyíracsádi Nép-
dalkör. 
A jutalmat átadta és a dalkör 
munkáját méltatta Vereb Csaba 
a Nyíracsád Kultúrájáért Alapít-
vány elnöke:

„Ma pontosan  7 éve és 3 hónap-
ja, 2001. október 22-én egy 
lelkes kis csapat megalakította 
a Nyíracsádi Népdalkört.  A 11 
alapítóból négyen nem lettek 
igazi tagok de a 2. foglalkozáson 
már húszan voltak. Azóta is 26-
30 fővel lépnek fel. Vezetőjük: 
Szabó Mihályné, aki irányítja, és 
sikerre viszi a csoportot.
A nyíracsádi népdalkincs feltér-
képezése, összegyűjtése, archivá-
lás. Ezek voltak a kiinduláskor a 
megfogalmazott szakmai célok. 
Ezt mindenki szem előtt tartja 
azóta is, fiatal és idős tagjaink
egyaránt. 

- Jókedvet adj és semmi mást, 
Uram! A többivel megbirkózom 
magam. - a Nyíracsádi Népdal-
kör rászolgál erre a mondatra.
Közösen énekelni igazodást, 
csiszolódást, a másikhoz való 
alkalmazkodást, együttes akarást 
kíván. Egyszerűen, mégis lelke-
sen, szépen énekelni, próbákra 
járni, állandóan tanulni. Mindezt 
élteti az otthonról hozott nép-
dalszeretet, és a közös cél, közös 
elképzelés, közös véghezvitel. 
Együtt lenni, együtt fellépni, 
együtt átélni a sikert, jó és lelke-
sítő érzés. 
Megmérettetések:
2002. Hajdúhadház megyei 
minősítés 
2002. Fülöpön Országos Népze-
nei Verseny: az első arany minő-
sítés
2003. Szlovákiai Buzita Népzenei 
Fesztiválja
2004. CD felvétel a Nyíregyházi 
rádió stúdiójában
2005. Debrecenben fellépés a 
Civis korzón 
2005 VI. VASS Lajos Népzenei 
Verseny  elődöntő: Arany okle-
vél
2005. Országos Népzenei minő-
sítő  Tibolddaróc:  arany  másod-
jára
2006. Dr Kövér József: II. János 

Pál szobrának avatása 2006. aug 
27.
2006. Mezőkövesd Országos 
népzenei verseny: Arany
2006. VI. Vass Lajos Népzenei 
verseny középdöntő márc.18: 
Kiváló arany
2006. okt. VI. Vass Lajos Népze-
nei verseny döntő Bp.: Nívódíj 
2007. FÓT VII. Vass Lajos Nép-
zenei verseny elődöntő: Arany 
2007. Mezőkövesd VII. Vass 
Lajos középdöntő: Arany 
2007. Derecske Országos Népze-
nei verseny: ARANY PÁVA DÍJ
2008. 09 22. Eger Palócgála Nép-
zenei együttesek országos minő-
sítése: Arany 
És a bíráló szakemberek: dr. 
Olsvai Imre, dr. Gerzanics Mag-
dolna; Juhász Erika, dr. Alföldy 
Boruss István; Borsi Ferenc, 
Bárdosi Ildikó,  Dr. Joób Árpád, 
Széles András, Vass József
Csokrok: Betyár, Betyár és pász-
tor, Helyi lakodalmas, Arató, 
Bor, Párosító, Szerelmes, Katona, 
Mária énekek, Karácsonyi kántá-
ló énekek – szinte minden ese-
ményre más és más. 
Kell is a változatos műsor, mert a 
csoport a környék és Nyíracsád 
kulturális eseményeinek rend-
szeres szereplője: Nyírlugos, 
Nyírbéltek, Nyíradony, 
Fülöp, Vámospércs, Csökmő, 
Abasár,(Katona és bordalfesz-
tivál) Hortobágy, Derecske, 
Nyírmártonfalva, Nyíradony, 
Sámson, Érmihályfalva, 
Emlékezetes napok:
Trefán Laci bácsival, a régi hagyo-
mányokról szóló, Szőke András 
féle film felvétele  
Szlovákiai kirándulás Buzita, 
Rozsnyó, Krasznahorka, Kassa 

Betyárdalok fesztiválja gondozá-
sa, gazdája Nyíracsádon
Malomgalériai fellépések 
Nyíracsádi Betlehemes találko-
zók
Püspök úr köszöntése
Miskolc Lillafüred, Miskolcta-
polca -  kirándulás a polgármes-
terrel
Amikor új ruhát kaptunk
Népzenei találkozók
Ligetaljai napok, falunapok, 
augusztus 20-i ünnepségek
Torzsás napok Hajdúhadházon
Zsóri fürdő, fürdőzés 
Tiszacsegén 
Emlékszem, amikor Joób Árpád 
zenekutató meghallotta az ének-
kart egy próbán, azonnal felhívta 
budapesti kollégáját, és örömmel 
kérte: Csak hallgass bele, milyen 
erő van ebben a csoportban! 
– Örült neki, a tudós örömével, 
hogy rátalált egy énekelni szerető, 
csengő hangú csoportra. – Ilyen 
üde, természetes hangzás, és lelkes 
hangerejű éneklés ritka kincs 
manapság. – mondta Joób Árpád 
a Nyíracsádi Népdalkörről.”

A díjat, a dalkör nevében, Szabó 
Mihályné, a népdalkör vezetője 
vette át és köszönte meg.

Összeállította: Vereb Csabáné

Óvodánkban tanácskoztak 
az óvodavezetők

2009. január 29-én óvodánkban tartotta az óvodavezetők területi 
munkaközössége soros ülését. Ennek keretében az intézményirá-
nyítást szabályozó jogszabályváltozásokat és rendeletmódosításokat 
tekintettük át, valamint részt vettünk egy jó hangulatú és sikeres 
angolnyelv foglalkozáson, melyet Illés Gabriella igazgató-helyettes, 
angol nyelvtanár tartott a középső csoportban. A foglalkozást szülők 
és óvodánk pedagógusai is megnézhették.
 Ma már nem szokatlan dolog az óvodában, hogy angol nyelvokta-
tásról beszélünk, hiszen fakultatív jelleggel működik az intézmény-
ben is egy csoport, melyben klub rendszerű oktatás keretében ismer-
kednek meg a gyermekek az angol nyelvvel. Természetesen mindez 
nem azonos az iskolai angol nyelvtanítással, mert játékos formában 
a hangképzésen és a helyes kiejtés gyakorlásán van a fő hangsúly. 
Általában ismerős, kedvenc állatok állnak a rövid történetek közép-
pontjában, melyeknek az angol nevét első hallás után megjegyzik a 
gyerekek, majd rögtön használják a megtanult szót, vagy kifejezést. 
A gyakorlás munkafüzet segítségével történik, amit más óvodai fog-
lalkozásokról már régóta jól ismernek a gyerekek.

 Célunk a bemutató megszervezésével, hogy a környező települések 
óvodavezetői és a szülők képet kapjanak arról, hogy mennyire hasz-
nos a helyes hangképzés és kiejtés kialakításában a korai ismerkedés 
a nyelvvel. Mire iskolába kerül a gyermek és megkezdi az angol-
nyelvtanulást, nem okoz majd gondot az angol kiejtés. A gyermekek 
nagy érdeklődéssel és élvezettel vettek részt a 20 perces foglalkozá-
son. Nem voltak gátlásosak, felszabadultan működtek együtt a tanár 
nénivel. A közös munka még az iskolától való félelemérzést is képes 
feloldani. Ezek a gyermekek inkább izgatott várakozással tekintenek 
majd az iskolára, mert megtapasztalták hogy a tanulás (az iskolai 
óra) ugyanolyan foglalkozás, mint amit az óvodában az óvó nénivel 
már megszoktak. 
Az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentessé tételében fontos momen-
tum lehet az ilyesfajta együttműködés, kooperáció kialakítása. Közös 
kezdeményezés, hogy a leendő elsős tanító nénik megnézhetik a 
nagycsoportos óvodai foglalkozásokat, részt vehetnek a tudáspró-
ba mérésen. A jövőben szeretnénk mi is követni az iskolába menők 
fejlődését. Ha igény van rá, problémás és nehezen nevelhető, vagy 
tanulási zavarral küzdő gyermekek esetén szívesen segítünk taná-
csokkal az első napokban, hetekben, hiszen több éves tapasztalat van 
a birtokunkban. Mi nyitottak vagyunk a kezdeményezésekre, az egy-
mástól való tanulás nemcsak a gyermekek, de a felnőttek számára is 
ugyanolyan hasznos lehet.

Illés Jánosné 
óvodavezető

Farsangi 
mulatság 
diákoknak
Február 6-án délután farsan-
gi hangulattól volt hangos a 
nyíracsádi művelődési ház. Az 
Ady Endre Általános Iskola 
diákönkormányzata Kovács 
Ferencné patronáló tanár segít-
ségével farsangi mulatságot 
szervezett, ahol több mint fél-
száz diák bújt jelmezbe. Szín-
padra állt a bohóc, a tigris, 
nem maradt otthon a pókem-
ber, a római katona, és persze 
nem hiányzott az öreganyó, a 
királylány és az angyalka sem. 
A csoportos produkciók közül 
a horgászok és az általuk kifo-
gott halacskák arattak a legna-
gyobb sikert, de mindenkinek 
tetszettek a hupikék törpikék, a 
turisták csapata, az ősemberek, 
ősasszonyok és az indiánok is. 
A jelmezes felvonulást követő-
en a tátikások szórakoztatták a 
közönséget, majd pedig egészen 
estig szólt a zene a felső tagoza-
tosok legnagyobb örömére.

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

Január 22-e a magyar kultúra 
napja. Ennek tiszteletére isko-
lánk is megrendezte a Kazinczy 
Ferencről elnevezett Szép Magyar 
Beszéd Versenyt. A résztvevő 
felső tagozatos tanulóknak egy 
szabadon választott és egy köte-
lező szöveggel kellett meggyőz-
niük a zsűrit, amelynek én is 
tagja voltam. Nyolcadikos létem-
re azért vehettem részt a zsűri 
munkájában, mert bejutottam a 
tavalyi verseny országos fordu-
lójára, ahol a Kazinczy-jelvény 
bronz fokozatát kaptam meg. A 
szabályok értelmében többször 

nem vehetek részt 
a versenyen. 
Először a kötelező 
szöveget hallgattuk 
meg a tanulóktól. 
Minden verseny-
zőnek ugyanannyi 
ideje volt a szöveg 
értelmezésére. 
Egyesével jöhettek 
be a könyvtárba, s 
mindenki  ugyan-

abban a sorrendben mutatta be 
előbb a kötelező, majd a szaba-
don választott szöveget. Minden-
ki nagyon ügyes volt.  Iskolánkat 
a városkörnyéki fordulón az 5.-
6. osztályból Kovács Bence 6.b 
osztályos tanuló, 7.-8. osztály-
ból Moczok Stella 8.b osztályos 
tanuló képviselte. Április elején 
Moczok Stella vesz részt Kisúj-
szálláson az országos döntőn.

Jakab Viktória 8. a.

Szép magyar beszéd

A kupakok 
sorsa

Nem egyszer kértük már újsá-
gunkon keresztül a lakosok 
segítségét a műanyag palac-
kok kupakjának gyűjtésében. 
A zöldségbolt, a szomszédos 
ruházati bolt előtt időről időre 
megtelik a kis dobozka. Most 
végre lencsevégre kaptuk azt 
is, amikor elszállítják a két-
zsáknyi adagot. A szállítótól, a 
nyíracsádi származású Újfalusi 
Erzsébettől úgy tudjuk, ezek a 
kupakok is valakinek a gyógy-
kezelését segítik majd. Tovább-
ra is várjuk a segítséget, hisz 
nekünk semmibe sem kerül, 
csupán egy kis odafigyelésbe.

A szerkesztőség

A kultúra napján
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A fiatalok részére kívántunk szó-
rakozási lehetőséget biztosítani, 
amikor felmerült bennünk az 
ötlet, hogy megpróbálunk ismét 
diszkót beindítani Nyíracsádon. 
A fiatalokra gondolva, az őket
is lekötő közösségi tér kialakítá-
sához pályáztunk az érdekeltség 
növelő pályázaton belül játékok 
beszerzésére. Biliárdot, csocsót, 
léghokit, dartsot szerettünk 
volna beszerezni elsősorban, 
vagyis minden olyan játékot, 
ami lekötheti a tini korúakat és a 
szabadidő eltöltésének kulturált 
lehetőségét nyújtja számukra.
A játékok beszerzésére kevesebb 
anyagi támogatást nyertünk, mint 
szerettünk volna, de végül is első 
lépésként sikerült egy csocsót 
beszereznünk, egy léghokit pedig 
a közeljövőben fogunk vásárolni. 
Bízunk benne, hogy a későbbi-
ekben további pályázatok segít-
ségével a többi játékot is sikerül 
beszerezni.
Kritika ért bennünket azért, 
amiért a fiatalok részére nincs
zenés-táncos szórakozási lehető-
ség. Régebben nagy báljaink és 
diszkóink voltak. Utoljára 2003-
ban az érdeklődés hiányában 
szűnt meg ez a tevékenység. 
Az újonnan felmerülő elvárások 
kielégítésére a diszkót egy helyi 
származású és kötődésű fiatal

vállalkozó párral sikerült életre 
kelteni. 
Jogos igény a szülők részéről 
tudni, hogy hol is szórakoznak a 
gyermekeik, ezért most megra-
gadjuk az alkalmat, hogy bemu-
tassuk nekik is, kik is üzemeltetik 
a diszkót.
– Hogyan mutatkoznál be azok 
számára, aki nem emlékeznek 
rád, vagyis nem ismernek?
– Szatmári Antal Attiláné (Bálega 
Angéla) vagyok. 19 éves koromig 
Nyíracsádon éltem, ekkor férjhez 
mentem és elkerültem Debrecen-
be. Szüleim és öcsém a mai napig 
nyíracsádi lakosok. Édesapám 
Bálega József, édesanyám Korbeák 
Julianna. Férjem Szatmári Antal 
Attila. Igaz ő debreceni szárma-
zású, de a korosztályomból sokan 
ismerhetik, emlékezhetnek rá, 
ugyanis 16 éves korunk óta együtt 
vagyunk. Két fiunk van, Lionel
12, Dorián 6 éves. 
Ideáig több mindennel foglal-
koztunk már, de számunkra a 
legfontosabb lépés a saját kft
megalapítása volt. Tevékenységi 
körünk a vendéglátás és zenés 
szórakozóhelyek működtetése. 
– Mi irányított benneteket arra, 
hogy helyben működtessetek disz-
kót?
– Az ötletünket, hogy discot 
működtessünk Nyíracsádon, 

az alapozta meg, hogy hallot-
tuk több fiataltól, a családban
és szülőktől, hogy milyen rossz, 
hogy itt helyben jelenleg nincs 
szórakozóhely. Viszont a kör-
nyező településeken igen. Ennek 
megvalósítását valahogy mindig 
hanyagoltuk. Aztán, mint derült 
égből a villámcsapás, mégis 
jött az ötlet, hogy a művelődési 
házban próba-szerencse alapon, 
és a „régi idők” emlékére legyen 
újra disco, mely Night Life Disco 
nevet kapta, lefordítva a jelentése: 
Éjszakai Élet Disco. A férjemmel 
fiatal korunkban mi is mindig a

művelődési házban szórakoz-
tunk. Ahhoz, hogy a disco újra 
beindulhasson az önkormányzat 
és a művelődési ház vezetőségé-
nek hozzájárulására és segítségé-
re is szükség volt. 
– A jövőre vonatkozóan milyen 
elképzeléseitek vannak ezzel a 
tevékenységgel kapcsolatban?
– A Night Life Disco működ-
tetését hosszú távra gondoltuk. 
Ahhoz, hogy a fiatalok jól érez-
zék magukat, mi mindent meg-
tesszünk. Egy olyan csapattal 
dolgozunk együtt, akikkel egy 
másik szórakozóhelyen is sikere-

sen helyt álltunk. Állandó lemez-
lovászunk DJ F. Grand szolgáltat-
ja a fiataloknak a zenét, amit úgy
látok, nagyon szeretnek, hiszen a 
tánctér soha nem szokott kiürül-
ni. Mindenki jól érzi magát. A 
discon kívül más elképzeléseink 
is vannak, de ez a gondolat még 
nagyon képlékeny, és nem is sze-
retnék még erről beszélni. 
Mint a Nigt Life Disco üzemel-
tetői megragadnánk az alkalmat, 
hogy megköszönjük azoknak a 
segítségét, akik közreműködtek a 
disco megvalósításában. 
Minden pénteken ünnepeljük a 
szülinaposokat, és várjuk a szó-
rakozni, kikapcsolódni vágyó 
fiatalságot.
Köszönöm Angélának a bemutat-
kozást.
Ahhoz, hogy a diszkójuk fenn-
tarthatósága hosszútávon meg-
maradjon, arra van szükség, 
hogy a fiatalok valóban helyben
szórakozzanak, ne menjenek el 
másfele. A jó bulihoz szükséges 
zene és az azt kiegészítő fény-
technika igazán színvonalas. 
De, hogy igazán őszinték marad-
junk a felmerülő problémákat 
is meg kell említenünk. Sajnos 
időnként problémák adódnak a 
viselkedéssel és itt a rongálásokat 
kell megemlíteni. A Malom Galé-
ria villanyóra szekrényében és az 

épületen lévő csatornában kelet-
kezett kár szándékos rongálás 
eredménye. De a férfi mosdóban,
az illemhelyek között lévő térel-
választók sem maguktól jöttek 
le a falról. A könyvtár nagyka-
pujának a vaspántja is áldozatul 
esett, mert valaki vagy valakik 
leszakították. De a nehezen 
beszerzett, új játékokra is sokkal 
jobban kellene vigyázni, meg 
kellene becsülni, hogy hosszú 
ideig lehessen rendeltetéssze-
rűen használni. Biztos vannak, 
akik tanúi a kártevéseknek. Azt 
is értem, ha személyesen nem 
mer, vagy nem akar beavatkozni, 
de ilyen esetben szóljon nekünk, 
akik mindig a közelben tartózko-
dunk. Végül is a lényege a mon-
danivalómnak, hogy a szándékos 
rongálásokat ne fogadjuk el ter-
mészetes dolognak, a szórako-
zás velejárójának, és lépjünk fel 
közösen ellene. Ehhez a szülők 
és a vendégeket alkotó fiatalok
segítségére van szükségünk.
Továbbra is szeretettel várunk 
minden kulturáltan szórakozni 
vágyó fiatalt.
Legközelebb március 13-án, pén-
teken találkozunk a disco-ban.
Gyertek minél többen!

Diósné Kozma Erzsébet

Szórakozás fiataloknak, avagy Night Life Disco

Képünkön a disco-t üzemeltető 
Szatmári Antal Attiláné (Bálega Angéla) és férje

Szilágyi Enikő 1996-ban ballagott 
a Nyíracsádi Általános Iskolában. 
2000-ben érettségizett a Bethlen 
Gábor Közgazdasági és Postafor-
galmi Szakközépiskolában, Deb-
recenben, ahol vállalati tervező, 
képesített könyvelő, statisztikus 
szakmákat szerzett.
Enikő nem tétlenkedett az érett-
ségi óta eltelt kilenc év alatt. 
Közgazdász diplomát szerzett a 
Debreceni Egyetem Közgazda-
ságtudományi Karán, és csaknem 
ezzel párhuzamosan tanulva, 3 
évvel később jogász diplomát a 
Debreceni Egyetem Állam- és Jog-
tudományi Karán. 
Dr. Szilágyi Enikő jelenleg a Deb-
receni Egyetem Közgazdaságtudo-
mányi Karának megbízott óraadó-
ja. Arra kértem, beszéljen nekünk 
az egyetemi munkájáról, és arról, 
milyen út vezetett idáig. Vagy 
talán még most is tart ez az út? 
– Órákat tartok és adminisztratív 
feladataim (pl. pályázat-admi-
nisztráció, szervezés) vannak. Az 
oktatott kurzusaim: Szervezeti 
magatartás, Humánmenedzs-
ment a közszférában, Menedzs-
ment a közszférában, Kommu-
nikáció. Ha visszatekintek, akkor 
azt mondom, hogy hosszú út van 
mögöttem – valójában azonban 
az elmúlt 8 év annyira pörgős 
és intenzív volt, hogy még nem 
is igazán gondoltam bele abba, 
hogy mennyi minden történt.  
Középiskolás korom óta érdekelt 
a közgazdasági és a jogi terület is, 
s ez nagyon erősen befolyásolta a 
továbbtanulásomat. Azzal, hogy 
mindkét diplomát megszerez-
tem, egy régi álom vált valóra, 
de persze ez nem volt ilyen egy-
szerű. Teljesen természetes, hogy 
ha az ember elkötelezi magát egy 
cél mellett, akkor azért tennie 
is kell. Nagyon szerencsésnek 
érzem magam, mert a csalá-
dom maximálisan támogatta az 
elképzeléseimet – és stresszelte 
együtt velem végig a vizsgaidő-
szakokat. Jelenleg a Debreceni 

Egyetem Közgazdaságtudomá-
nyi Doktori Iskolájának vagyok 
a doktorandusz hallgatója, és 
éppen a doktori disszertációmon 
dolgozom, tehát az út még való-
jában nem ért véget; inkább csak 
elkezdődött.
– Jogász és közgazdász vagy.   
Hogyan hasznosulhat e két kép-
zettség a munkádban? 
– A mindennapi munkavégzés 
során nagyon jól kiegészíti a két 
terület egymást, illetve a kutatási 
témám kapcsán is összefonódik a 
két szakma. A közgazdasági vég-
zettség egy sajátos szemléletet ad, 
aminek a segítségével könnyebb 
a problémamegoldás. A jogi vég-
zettség pedig sokat segít a jog-
szabályok és szabályzatok közti 
eligazodásban és az adminiszt-
ráció feladataiban. Azt vettem 
észre, hogy az oktatásban is jól 
hasznosul a két terület: könnyebb 
magyarázni vagy példákat hozni, 
mert több területhez tud nyúlni 
az ember.
– Az egyetem közgazdasági dok-
tori iskolájában a témaválasztás 
elméleti problémák vagy valós 
gyakorlati kérdések megoldására 
irányul-e?
– A kérdés nagyon jó, mert rávi-
lágít egy problémára. A köztudat-
ban kétféle tudomány létezik. Az 
egyik inkább filozofikus jellegű,
s az élettől elrugaszkodott prob-
lémákat próbál meg vizsgálni, 
míg a másik egy értékes, lényegre 
törő, az élet nagy és valós prob-
lémáit megoldani törekvő tevé-
kenység. Nem meglepő, hogy 
többségünknek az a szimpati-
kus, ha a tudomány valós, több 
embert érdeklő problémákat 
próbál megoldani. Ugyanakkor 
látni kell, hogy a legtöbb doktori 
iskolában valós és nem pusztán 
elméleti problémákat kutatnak 
– ellentétben azzal, amit a köz-
vélemény gondol róluk. A dok-
tori iskolában, ahol én végzem 
a tanulmányaimat, sokan olyan 
kérdéseket dolgoznak fel, ami 

mindannyiunkat érint és érdekel.
– Mondanál erre példát?
– Jó néhányan azt kutatják, hogy 
a jóléti rendszereket és azok kri-
tikus területeit (pl. egészségügy) 
miképp lehet sikeresen meg-
reformálni – vagy például azt, 
hogy bizonyos EU-s források 
mennyire képesek csökkenteni 
az egyes régiók közötti jövede-
lemkülönbségeket és valóban 
olyan hasznosak-e, mint azt 
gondoljuk. Emellett kifejezetten 
a vállalati/szervezeti gyakorlat-
hoz kötődő kutatások is vannak: 
a vállalatok és a munka közbeni 
képzés viszonyával, az etikus 
üzleti magatartással és a vállalati 
működés egyéb részkérdéseivel is 
sokan foglalkoznak. 
– Kutatási területed: a közigazga-
tási reformok  értékelhetőségének 
vizsgálata. Fordítsuk ezt le az 
olvasó nyelvére!
– Az elmúlt néhány évtizedben 
sokat hallani arról, hogy a fejlett 
demokráciákban számos helyen 
komoly közigazgatási reformokat 
vezettek be (korszerűsítés, racio-
nalizálás, hatékonyságnövelés). 
Emellett azonban vannak olya-
nok is, akik azon az állásponton 
vannak, hogy igazából nem is 
történt nagymértékű és valódi 
előrelépés a kritikus területeken. 
A kutatásomban egyrészt meg-
próbálom összefoglalni, hogy 
milyen módszerekkel lehetne 
számszerűsíteni, illetőleg igazolni 
vagy cáfolni ezeket a reformokat 
(tehát azt, hogy a valóságban tör-
tént-e előrelépés a közigazgatás 
szervezésében/teljesítményében). 
– A mai pénzügyi, gazdasági 
válságban tudsz-e valami hasz-
nos tanácsot adni, mondjuk 
Nyíracsádra alkalmazva?
– Konkrét tanácsot nem igazán 
tudnék mondani, inkább csak 
általánosat: el kell fogadnunk 
azt, hogy mind az állam mind a 
helyi önkormányzatok forrásai 
és cselekvési lehetőségei korláto-
zottak (még akkor is igaz ez, ha 

épp nincsen pénzügyi válság). S 
ez sajnos ránk – és Nyíracsádra 
is igaz. Összességében körülte-
kintőbbnek és óvatosabbnak kell 
lennünk, nem számíthatunk arra, 
hogy az állam vagy az önkor-
mányzat finanszíroz helyettünk.
– Amikor ezt a jelentést hallom, 
hogy kitüntetést kapott xy…, kép-
zeletemben idősebb személy jelenik 
meg, aki évek, évtizedek alatt tett 
valami nagyot, vagy sokat, amiért 
kitüntetést kaphat. 27 évesen te 
mégis rendelkezel kitüntetésekkel. 
(Közgazdaságtudományi Karért 
és Közgáz Glóbusz kitüntetések, 
2008) Amelyekhez egyébként gra-
tulálok. Beszélnél ezekről?
– Köszönöm szépen. A kitünteté-
seket a Kar Tanácsa illetve a Kar 
Hallgatói Önkormányzata ítélte 
nekem, elsősorban a PhD-hall-
gatói tevékenységem elismerése 
jeléül; tehát ennyiben nem szok-
ványos és főleg nem életpályát 
jutalmazó kitüntetésről van szó. 
Ennek ellenére nagyon megtisz-
telő és további munkára ösztön-
ző volt mindkét elismerés.
– Olvastam az életrajzodban, hogy 
a Kutatók Éjszakája koordinátora 
voltál 2007-ben és 2008-ban. Mit 
takar a Kutatók Éjszakája kifeje-
zés és milyen feladatokkal járt ez 
a munka?
– A Kutatók Éjszakája az EU 
égisze alatt megrendezett tudo-
mányos ismeretterjesztő est. A 
Debreceni Egyetem 2007-ben 
csatlakozott a kezdeményezés-
hez, és ekkor pályázott először a 
Közgazdaságtudományi Kar az 
Állam- és Jogtudományi Karral 
együttesen. A közös program 
neve „Tisztánlátók Éjszakája” 
volt. A koordinátori munka 
adminisztratív és szervezési fel-
adatokkal jár, ami egyrészt jelen-
ti a pályázattal összefüggő doku-
mentációt, másrészt a konkrét 
helyszínek felügyeletét és az est 
programjainak összehangolását. 
A megpályázott összeg, amivel 
az EU támogatja a rendezvénye-
ket többnyire olyan csekély, hogy 
a programjaink költségeit nem 
tudjuk fedezni belőle, ennek elle-

nére a két Kar fontosnak tartja, 
hogy közvetlen és érthető formá-
ban mutasson be jogi és közgaz-
dasági kérdéseket (innen ered a 
rendezvény neve). Előadásokat, 
kötetlen beszélgetést és játékokat, 
valamint szimulált bírósági tár-
gyalásokat szerveztünk idén, és 
fogunk szervezni 2009 szeptem-
berében is. Már most mondha-
tom: szeretettel várunk minden 
kedves nyíracsádi érdeklődőt (az 
általános iskolásokat különösen), 
hiszen ingyenesen és bárki láto-
gathatja a rendezvényt. 
– Egy törekvő, céltudatos lányt, 
ifjú hölgyet ismertem meg. Isko-
lák, diplomák, publikációk, 
közéleti tevékenység, egyetemi 
óraadó. Nem csodálkoznék, ha 
erre a kérdésre, hogy: Hobbid?  
azt válaszolnád, hogy: A hobbim 
a munka. Van-e mégis valami, 
ami egy kicsit kikapcsol, hiszen 
valamikor pihenni is kell?
– Általában a szokványos dolgok 
segítenek a kikapcsolódásban, de 
persze igaz: szeretem a munkám.  
Az olvasás sajnos az elmúlt évek-
ben visszaszorult, mert folya-
matosan olvasok, persze főként  
szakirodalmat, így az már nem 
pihentetne. Nagy tea- és kávéra-
jongó vagyok viszont: szeretem 
gyűjteni a különlegességeket és 
egy-egy csésze mellett akár még 
meditálni is lehet. Emellett azt 
lehet mondani, hogy hobbim a 
virágkötészet – abszolút nekem 
találták ki, ráadásul bennem is 
megvan a családban anyai ágon 
öröklődő virágszeretet.
– Virágok, teák, kávék, közigaz-
gatás, jogtudomány. Eszembe 
jutott, hogy milyen ember lehetsz 
például, amikor vizsgáztatod a 
hallgatókat? Mint egy szigorú 
közgazdász, vagy egy békés virág-
kertész?
– Szerintem nem vagyok szi-
gorú, inkább következetes, már 
több nyíracsádi tanítványom is 
volt, meg lehet őket kérdezni. A 
hallgatóim tudják, hogy minden 
vizsgaidőszak elején veszek papír 
zsebkendőt, mert ez a leggya-
koribb kifogás, aminek a segít-

ségével írásbeli vizsga közben 
egyeztetni próbálnak a vizsgá-
zók. Előre közlöm velük még 
a szorgalmi időszakban, hogy 
papírzsebkendőt viszek, szóval 
egymástól ne kérjenek, „hivatal-
ból” adok. 

A riport elkészülte után érkezett 
a legfrissebb hír Dr. Szilágyi Eni-
kőről:
2009. február 1-től egyetemi 
tanársegédnek nevezték ki a Gaz-
dasági jog tanszéken. Ehhez is 
gratulálunk.

Vereb Csabáné

Tudomány és virágkötészet

Szeptember óta tanulok társas 
táncot a Valcer Táncstúdió-
ban. Tánctanárom javaslatára 
február 6-án részt vettem egy 
versenyen, amit szalagszer-
ző táncversenynek nevez-
nek. Három lánnyal is indul-
tam, mivel a fiúk kevesebben
vannak. Mikor megérkeztünk 
a sportcsarnokba, gyorsan 
átöltöztünk és sorakoztunk a 
tánctér előtt. Ekkor már nem 
izgultam. Minden tánc után a 
zsűri pontoz, s néhányan kies-
nek. Az egész verseny olyan, 
mint a Szombat esti láz, csak 
ez egy napon zajlik. Többfajta 
táncban indultam: angolke-
ringő, szamba, cha-cha-cha és 
rumba. Az utóbbi két számban 
minden fordulón tovább jutot-
tunk, így lettünk elsők. Nagyon 
nagy élmény volt, ujjongtunk 
örömünkben. A verseny végén 
kiosztották a szalagokat, két 
első, két második, két harmadik 
helyért járó szalagot is kaptam. 
Nagyon jól éreztem magam a 
versenyen, s már alig várom a 
következőt.

Mászlai Gábor 6. b

Első tánc-
versenyem
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TANFOLYAM INDUL
Részletfizetési lehetőség

Tanfolyam ideje: 2009. 03. 05. 18 órától
Tanfolyam helye: Általános Iskola 
  Nyíracsád Szatmári u. 8. 

Kategóriák: Személygépkocsi 
  Motor 
  Segédmotor-kerékpár 

Érdeklődni lehet személyesen Nyíradonyban, 
a Bessenyei utca 5. szám alatt és a tanfolyam indulásakor 

a helyszínen, illetve telefonon a 
06-52/203-344-es vagy a 06-30/417-7349-es számon! 

Dózsa u. 26. szám alatti 3 szoba 
összkomfortos családi ház kerttel 
eladó. Tel.: 206-565

Dózsa u. 56. sz. alatt összkomfor-
tos lakás eladó nyári konyhával és 
nagy kerttel. Érdeklődni telefonon: 
06-20/352-7175, 06/30-4480507. 
Ár: négymillió Ft.

Eladó két utcára nyíló csatornázott 
építési telek a Nyíl utcában. Érdek-
lődni: 206-770.

Hunyadi zug 4. szám alatti csalá-
di hár, melléképületekkel eladó. 
Érdeklődni: Hunyadi zug 4. sz. 17 
óra után. 52/207-293.

Két szobás összkomfortos lakás, 
nyári konyhával, 400 kodrát föld-
del eladó. Érdeklődni: Nyíracsád, 
Szatmári u. 28. 06-30/398-9689.

Nyíracsád, Kodály Zoltán u. 12 sz. 
alatti összkomfortos családi ház, 
központi fűtéssel eladó. Érdeklőd-
ni: 0620 910 2406, 03 234 6723

Nyíracsád Zrínyi u. 30. szám alatti 
3 szobás családi ház eladó. Érdek-
lődni: 06-30/459-8554

Nyírábrány központjában két gene-
ráció számára is megfelelő, négy-
szobás, étkezős családi ház kerttel, 
melléképületekkel eladó. Ugyanitt 
az udvarban felújított üzlethelyiség 
kiadó, vagy eladó. Telefon: 06-20-
559-4740

Rákóczi 54. szám alatti 3000 m2-
es lakóingatlan eladó. Érdeklődni: 
Tel: 206-079

Rákóczi út 102. sz. alatti régi típusú 
ház különálló kerttel eladó.Érdek-
lődni: 206-175

Zrínyi u. 104. szám alatti telek fel-
újítható, vagy lebontható házzal 
1600 négyszögöl telekkel, ebből 
800 négyszögöl erdő eladó. Villany, 
víz van. Ár: 1.500 eFt. Érdeklődni: 
06-52/443-808, 06-30/522-0246

Eladó 220 V-os tengeri daráló, 
210 l-es hűtőszekrény. Érdeklődni: 
206-812.

Ideiglenesen forgalomból kivont 
LADA gépkocsi eladó. Érd.: Duczár 
Jánosné. Tel.: 06-20/570-6037

Teatűzhely eladó. Érdeklődni: 
52/206-682

Víz-gáz központi fűtés szerelés, 
meglévő rendszerek javítása, bőví-
tése. Teljes körű ügyintézéssel, 
anyagbeszerzéssel az ön igénye 
szerint. Ifj. Blascsák Sándor: 06-
30/261-9836.

SZOLGÁLTATÁSAINK és áraink 2009. áprilistól
A SZITI-L Kft. fejlesztéseinek köszönhetően a többi szolgáltatási területéhez hasonlóan bevezeti komplex távközlési csomagját Nyíracsád és Nyírábrány 

területén is. Társaságunk saját hálózatán a kábel TV szolgáltatáson kívül Internet-, és a Dunakanyar Holding Kft. közreműködésével vezetékes 
telefonszolgáltatást is biztosít előfizetői részére. Az egyes szolgáltatások külön-külön is előfizethetők, de több szolgáltatás igénybevétele esetén jelentős 

kedvezményt biztosítunk!
Felvilágosítás, bővebb információ, megrendelés: Ügyfélszolgálatunkon, Tel.:52/530-366;  www.sziti-l.hu    E-mail: info@sziti-l.hu

-Sat1/ Hustler
(05-23-ig)
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Animax
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Animal Planet
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BBC PrimCool TVMovies24VITAL TV
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Bekapcsolási díj (egy év hűségidővel): 0.-Ft

1 év hűségidővel(hűségidő nélkül)

4190.-Ft

2890.-Ft
1490.-Ft

4890.-Ft3. csomag (bővített)

3320.-Ft2. csomag (alap)
1890.-Ft1. csomag (kedvenc)

havidíj

Csomagválaszték Csomagválaszték

Bekapcsolási díj (egy év hűségidővel): 0.Ft

Az Internet bármely csomag esetén korlátlanul használható.
(Extrém nagy adatforgalom esetén a sebességet csökkenthetjük!)

Meglévő kábel TV hálózatunkon keresztül nyújtunk 
számítógépéhez csatlakozási lehetőséget a világhálóra. A 

szolgáltatás igénybevételéhez egy modem szükséges, 
melyet térítésmentesen biztosítunk az előfizetőnek a 

szerződés időtartama alatt. 

Az internetszolgáltatás a kábeltévé- és telefonszolgáltatás 
nélkül is igénybe vehető, viszont több szolgáltatás 

előfizetése esetén kedvezményt biztosítunk!
Tekintse meg kedvezmény táblázatunkat is! 

Banki leemelés esetén havi 100.-Ft kedvezményt biztosítunk!
A kábeltévé szolgáltatás az internet- és telefonszolgáltatás 

nélkül is igénybe vehető, viszont több szolgáltatás előfizetése 
esetén kedvezményt biztosítunk! 

A kábeltelevízió hálózatunkon vezetékes telefonszolgáltatást is 
kínálunk a Dunakanyar Holding Kft. társszolgáltatóval együtt. 

Ennek bekötése rendkívül egyszerű. Önnek csak egy modemre 
van szüksége, melyet mi biztosítunk, és ehhez csatlakozik  saját, 

hagyományos telefon készüléke. Így a megszokott módon 
bonyolíthatja telefonhívásait helyben, vidékre és külföldre.

Az általunk kínált telefonszolgáltatással jelentősen csökkentheti 
kiadásait. 

Kábeltelefon díjak (önálló telefonszolgáltatás esetén) :
Bekötési díj: 5000.-Ft

Modem bérleti díj: 800.-Ft/hó vagy 15.000.-Ft-ért 
megvásárolható

Havi előfizetési díj: 1200.-Ft, melyet az első hónapban 
elengedünk!

Telefon percdíjak:
hálózaton belül ingyenes (SZITI-L Kft. és a Dunakanyar Holding 

Kft. telefon előfizetői részére)
Helyi hívás csúcsidőben: 6,6.-Ft; csúcsidőn kívül: 3,9.-Ft

Budapesti hívás csúcsidőben: 7,8.-Ft; csúcsidőn kívül: 4,2.-Ft
Belföldi hívás csúcsidőben: 13,2.-Ft; csúcsidőn kívül: 6,6.-Ft

EU országok hívása: 14,4.-Ft

Kapcsolási díj nincs; Másodperc alapú elszámolás; 
Kedvező mobil hívás díjak…

A telefonszolgáltatás díját a Dunakanyar Holding Kft. számlázza 
az előfizetőknek!

A vezetékes telefonszolgáltatás a kábeltévé- és az Internet-
szolgáltatás nélkül is igénybe vehető, viszont több szolgáltatás 

előfizetése esetén kedvezményt biztosítunk! 

Telefon bekötési díjat és a modem bérleti díjat elengedjük+ havidíj kedvezmény: 1300.-FtKábel TV(3-as csomag) + Internet + Telefon

Telefon bekötési díjat és a modem bérleti díjat elengedjük + havidíj kedvezmény: 900.-FtKábel TV(1-es vagy 2-es csomag) +Internet + Telefon

havidíj kedvezmény:   800.-FtKábel TV(3-as csomag) + Internet
havidíj kedvezmény:   400.-FtKábel TV(1-es vagy 2-es csomag) + Internet

Telefon bekötési díjat és a modem bérleti díjat elengedjük + havidíj kedvezmény:   300.-FtInternet + Telefon
Telefon bekötési díjat és a modem bérleti díjat elengedjükKábel TV(bármely csomag) + Telefon

Kedvezmény táblázat (több szolgáltatás választása esetén)
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2009.04.01-től az1-es csomag helyett bevezetjük a „Kedvenc”
csomagot több csatornával, valamint a Sorozat+ csatornával 

színesítjük kínálatunkat.

6900.-Ft8900.-Ft
768 kbit/s max.
(384 kbit/s min.)

4 Mbit/s max.
(1 Mbit/s min.)

4-Net

4400.-Ft6400.-Ft
512 kbit/s max.
(256 kbit/s min.)

2 Mbit/s max.
(512 kbit/s min.)

2-Net

2900.-Ft4900.-Ft
384 kbit/s max.
(64 kbit/s min.)

1 Mbit/s max.
(384 kbit/s min.)

1-Net

1900.-Ft

Havidíj 1 év
hűségidővel

3900.-Ft
256 kbit/s max.
(64 kbit/s min.)

512 kbit/s max.
(256 kbit/s min.)

1/2 -Net

Havidíj 
hűségidő
nélkül

Letöltési 
sebesség

Feltöltési 
sebesség

Csomag

A ½-Net csomagot Web böngészésre, levelezésre, kisebb 
letöltésekre, Skype-ra ajánljuk. Az 1-Net csomag a nagyobb 

sebességek miatt komfortosabban használható minden célra.
A 2-Net és 4-Net csomag már gyors le- és feltöltésekre is kiválóan 

alkalmas, kihasználva a nagy feltöltési sebességet.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
BILÁK LÁSZLÓ 

temetésén 
2008. december 16-án 

részt vettek és mélységes bánatunkban 
részvéttel osztoztak.

A gyászoló család

Czigle Sándor halálának 
2. évfordulójára

    
  

  
Búcsú nélkül hagytad itt 
hirtelen e világot.
Elvitted magaddal 
a reményt, a boldogságot.
Fájó szívvel kérdezzük, 
míg élünk.
Kegyetlen sors, 
miért vetted el tőlünk?
Miért kellett meghalnod? 
Isten akarata.
Meg kellett halnod, 
hogy tudjuk mi az élet?
Szívünknek darabját 
ezzel kitépted.
Pihenj békén, csendben, 
legyen szelíd álmod.
Szeretteid Te már 
fentről vigyázod.

Szerető feleséged, 
gyermekeid, unokáid

vit. HOLB ATTILA LÁSZLÓ

Pénzügyi és marketing
tanácsadó manager 

(árnyékolás technika).
Műanyag és fa 

ajtó-ablakokkal kiegészítve.
Érdeklődni: 

munkaidőben 8-17 óráig.
Tel.: 06-30/718-8955

Elköltözött a máriapócsi 
csodatévő kegykép

A Zöld Kert Tész Szövetkezet Nyíradony körzete felhívással 
fordul a régi és új paprika és uborka termelőkhöz. Nyíracsádon 
a 2009-es gazdasági évben termelni szándékozó termelőket 
szeretettel meghívja 2009. március 4-én 17.00 órakor a Dózsa 
György Művelődési Ház kistermében tartandó termelői 
tanácskozásra. 
Témakörök:

• 2009. év várható lehetőségei (uborka, paprika)
• Szerződéskötés
• Védőár
• Szaktanácsadás
• Finanszírozás

   Tisztelettel: Terdik Mihály
           körzetvezető

Több ezren kísérték február 
7-én szombaton a máriapócsi 
Szűz Máriát és gyermekét ábrá-
zoló csodatévő kegyképet, ame-
lyet átmenetileg Hajdúdorogra 
költöztettek A könnyező képet 
azért vitték el, mert felújítják a 
máriapócsi kegytemplomot, így 
ott nem lenne biztonságban. 
Hajdúdorogon, a Bazilikában 
helyezték el augusztus végéig. 
A képpel együtt csaknem 150 
kilogrammot nyomó tárolót 
egyszerre négy ember vitte. A 
képet vivők 250 méterenként 
váltották egymást. 
Nyíracsádról is nagyon sokan 
elkísérték a kegyképet. Volt 
olyan, aki végig gyalogosan 
követte 48 km-es útján, de 
azoknak is nagy élményt jelen-
tett, akik 35, vagy 16, vagy akár 
csak 5 kilométert tettek meg  a 
könnyező Szűz Máriát kísérve.

Ha valaki Máriapócson jár, a 
munkálatok miatt a kegytemp-
lomba bemenni nem tud. Ha 
mégis szeretne misén részt 
venni, bemehet a nagy templom 
mellett lévő római katolikus, ún. 
kis templomba, ahol a római 
misék mellett a görög katolikus 
atyák is tartanak miséket.

Kocsis Fülöp, a hajdúdorogi 
görög katolikus egyházmegye 
püspöke az egyik újságnak így 
nyilatkozott:
„Az építőkkel egyeztetve a 
kegykép augusztus végén fog 
visszakerülni a máriapócsi 
templomba. Szeptember else-
jétől a búcsúkat már ismét 
Máriapócson szeretnénk meg-
rendezni.”

Vereb Csabáné


