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Karácsony (incarnatio Verbi = 
az Ige megtestesülése, Isten Fia 
emberré tétele) Jézus születésé-
nek az ünnepe. Karácsonykor 
valóra válik az adventi ígéret: 
Isten Jézus Krisztusban ember-
ré lesz, testet ölt, megjelenik a 
Világosság, aki eloszlatja a bűn, 
a halál és a kárhozat sötétségét. 
Isten emberi formában jön el 
a földre, gyermekként születik 
meg, hogy szeretete véghezvi-
gye a csodát, a nagy fordulatot, 
az emberiség megmentését.
A karácsonyhoz gazdag jel-
képrendszer tartozik: a jászol, 
a kereszt, a karácsonyfa és az 
ajándékozás. Legősibb jelkép 
a jászol. „Mária a gyermeket 
bepólyálta, és jászolba fektette” 
- olvassuk a karácsonyi tör-
ténetben. A jászol lesz a jel a 
pásztoroknak, amikor keresik 
a gyermeket. A jászol a legbe-
szédesebb szimbóluma a kará-
csonyi eseménynek, mely Isten 
érthetetlen, felfoghatatlan nagy 
szeretetét hirdeti. Azt a szere-
tetet, amely még azt is vállalja, 
hogy az isteni Gyermek a jászol 
szalmáján pihenjen. De arról is 
beszél, hogy milyen fogadtatás-
ban részesült itt közöttünk Isten 
Fia. „Az övéi közé jött, és az 
övéi nem fogadták be őt”- írja 
János evangélista a karácsonyi 
eseményről.
A karácsonyi esemény elvá-
laszthatatlan nagypéntektől, 
a kereszt ünnepétől. Hiszen a 
Gyermeket nemcsak születése 
percében fogadta rideg elutasí-
tás. A jászol és a kereszt között 
járta végig Isten Fia a földi 
életutat. Aki a jászolbölcsőben 
fekszik, az nem más, mint a 
golgotai kereszten szenvedő, 
értünk megfeszített Krisztus.  A 
két jelkép – jászol és kereszt –, 
ezért elválaszthatatlanul össze-
tartozik. 
A karácsonyfa állításának sok-
féle történetével találkozha-
tunk. Az igaz történet ma már 
kikutathatatlan. Sokkal fonto-
sabb azonban ennél az a jelen-

téstartalom, az az üzenet, amit 
ez a karácsonyi jelkép hordoz. 
A fenyőfa tűlevelei, melyek 
nemcsak nyáron zöldellenek, 
hanem télen is, az élet remény-
ségét, körforgását jelképezik. De 
erről beszél a fenyőfa formája is. 
A karácsonyfa felfelé keskenye-
dik. Csúcsával Isten felé mutat. 
Ezért volt a régiek számára az 
örökzöld fenyő a reménység, 
az örök élet reménységének 
a szimbóluma. Minden egyes 
ágacskája ugyanakkor a keresz-
tet jelképezi (a fenyőfa ágain 
keresztet képeznek az oldalhaj-
tások). Tűlevelei pedig a tövis-
korona tüskéire emlékeztetnek. 
Jászol és kereszt összetartozását 
hirdeti a karácsonyfa is.
A karácsony az ajándékozás 
ünnepe is lett. Arra emlékeztet, 
hogy Isten tapintható, kézzel-
fogható módon ajándékozott 
meg bennünket önmagával. 
Minden ajándék a nagy aján-
dékra, a földre jött Jézusra hívja 
fel figyelmünket. A napkeleti 
bölcsek is ajándékot vittek a kis 
Jézusnak azért, hogy a szerete-
tüket kifejezzék. Az ajándéko-
zás a szeretetből fakad. A sze-
retet teszi az adást és az elfoga-
dást könnyűvé. Isten önmagát 
ajándékozta nekünk. Ugyanígy 
aki ad, szeretetből ad, az önma-
gát ajándékozza a másiknak.  
Abban nincs számítás, önzés, 
nincs félelem. Az ajándéknak 
csak akkor van értelme, ha 
abban önmagunkat adjuk, aho-
gyan azt Jézus, az Isten Fia is 
tette. Születésével örömet szer-
zett nekünk. Ezért akarunk mi 
is örömet szerezni egymásnak. 
Hogyan  tegyük ezt?  A választ 
Sík Sándor soraiban találjuk 
meg:

„Tekintet nélkül arra,
hogy másoknak tetszik-e vagy 
nem,
tekintet nélkül arra, hogy látják-e 
vagy nem,
tekintet nélkül, hogy lesz-e sikere 
vagy nem,
tedd a jót!
Tégy minden jót, amit megte-
hetsz, ott, ahol vagy,
úgy, ahogy teheted,
akkorát, amekkorát tehetsz,
de mindig,
szüntelen ez legyen a progra-
mod!”

Horváthné Szabó Tünde 
hittanár

Velünk az Isten, 
értsétek meg, 

nemzetek!

December első hetében a gye-
rekek életében a legfontosabb 
kérdés, hogy mikor jön a Miku-
lás, és vajon hoz-e sok ajándékot. 
Most sem történt ez másképpen. 
Hét elején már számolgatták, 
hányat kell aludni az érkezéséig. 

Az egész hét a Mikulásvárás han-
gulatában szerveződött. Sokan 
várták a hóesést, mert azt egy 
óvodás gyermek is tudja, hogy a 
Mikulás sokkal hamarabb meg-
érkezik, ha szánkója jobban csú-
szik. Lesték az ablakot, és szor-
galmasan énekelték kórusban a 
„Hull a pelyhes fehér hó” című 
dalocskát, de a várva várt hóesés 
csak nem érkezett meg. Hópihék 
helyett szerdán Tompeti és Bará-
tai zenés műsora érkezett, és csalt 
vidám mosolyt az arcokra. Két 
tehetséges és vidám, fiatal zenész 
Mikulás -és gyermekdalokat 
adott elő hangszeres kísérettel a 
gyermekeket is bevonva a pro-
dukcióba. 

Nagyszerű hangulatban telt el 
a délelőtt, és alig várták, hogy 
eljöjjön a nap, amikor a Miku-
lás tényleg teli zsákkal érkezik. 
Péntek reggelre végre felvirradt a 
nap, amikor személyesen is talál-
kozhattak a Mikulással, de előtte 

egy gyors tízórai után a műve-
lődési házban Pósán Ferencné 
tanítónő vezetésével még egy 
iskolás csoport is kedveskedett az 
óvodásoknak. Bábjátékot adtak 
elő, majd közös táncra és ének-
lésre buzdították gyermekeinket. 
Eleinte sok óvodás meglepődött, 
és nem tudta mit tegyen, majd a 
bátrabbak vezetésével elkezdték 
utánozni az iskolásokat. Ezután 
következett az óvodában az 
ajándékosztás, amikor minden 
gyermek saját csoportjában sze-
mélyesen a Mikulástól vehette át 
a csomagot.  

Illés Jánosné
óvodavezető

Nálunk járt a Mikulás

Legyen ma templom minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat bontogat!
Karácsony édes ünnepén 
Legyen imádság minden gondolat.

Legyen ma templom minden ember szíve,
S legyen a templom tiszta, szent fehér.
Karácsony édes ünnepén 
Istennek tetsző legyen a kenyér.

Szálljon szívünkbe áldott akarat,
Ez kösse egybe mind a kezeket!
Karácsony édes ünnepén
Te légy velünk: Jóság! Szeretet!

Akinek könnyet osztogat az élet
És kín a napja, kín az éjjele,
Karácsony édes ünnepén
Ne fuss előle! Óh beszélj vele!

Testét takard be s enyhítsd sok sebét!
Óh lásd meg, tudd meg: testvér ő veled!
Karácsony édes ünnepén
A szíved szépül, őt ha öleled.

Az emberszívek örökélő őre
Tegye ma össze mind a kezeket!
Karácsony édes ünnepén
Maradj velünk: Jóság, Szeretet!

Móra László: Karácsony édes ünnepén

Kedves Nyíracsádiak!

Gyorsan eltelt ez az év is, néhány 
nap múlva 2010-re fordul naptá-
runk. Visszatekintve elmondhat-
juk, mindennapjainkat körülvet-
te a világban történő események 
sűrű zaja: természeti katasztró-
fák, járványok, sok-sok ember-
áldozatot követelő merényletek, 
tragédiák, világgazdasági válság. 
Idehaza is megvannak gondjaink: 
csökkenő gazdasági teljesítmény, 
eladósodás, munkanélküliség, 
nehezebb életkörülmények. 
Mindezek ellenére reményked-
ve készüljünk az ünnepekre! A 
karácsony előtti várakozás han-
gulata már önmagában felemelő 
érzés. A Szenteste, az ünnepek 
bensőséges családi körben a leg-
szebbek. Az összetartó szeretet 
legyen a legfőbb mondaniva-
lónk! Az ünnep gazdagságát nem 
ajándékokkal kell mérni. Egy-
egy ölelés kísérje az átadott tár-
gyakat, a jó szó pedig hordozza a 
békesség örömét.
Ebben az évben sok szép ünnep-
nek voltunk részesei. 50 éve vette 
használatba a baptista gyülekezet 
imaházát, 200 éves a görög kato-
likus templom. Mindkét helyen 
nemcsak a hívek ünnepeltek, 
hanem eljöttek a szomszéd tele-
pülések egyházközségeinek tagjai 
is. Megtisztelte ünnepeinket Dr. 
Mészáros Kálmán, a Magyar-
országi Baptista Egyház elnöke, 
valamint  Dr. Keresztes Szilárd 
és Kocsis Fülöp görög katolikus 
püspök atyák is.
Legyünk büszkék községbeli 
eredményeinkre, mindazokra  a 
jó irányú változásokra, melyek 
környezetünkben történtek. 
Minden évben egyre több a 
szépen felújított, rendben tar-

tott ház, udvar, sokan parkosí-
tanak, virágosítanak, szépítik, 
teszik hangulatosabbá környe-
zetüket. A község eredménye-
ivel sem kell szégyenkeznünk. 
Rendben vannak középülete-
ink, új csoportszobával bővült 
az óvoda épülete, szinte teljessé 
vált közműhálózatunk, és tovább 
javultak a szolgáltatások. Egyre 
többen használják szabadidőpar-
kunkat, a sportpályát, vendég-
házunkat Buzita településrészen. 
Akik évtizedekkel ezelőtt jártak 
Nyíracsádon, nem ismernek rá 
a településre. Mi, akik itt élünk 
viszont gyakran nem vesszük 
észre a változásokat. Továbbra 
is arra kell törekednünk, hogy 
legyen még színvonalasabb az 
itt élők ellátása, és kellemesebb 
lakókörnyezetünk. Őrizzük meg 
kulturális értékeinket, gyűjtsük 
össze a régi paraszti használati 
tárgyakat és iparos szerszámokat, 
hogy legyen mit bemutatni az 
utókornak. 

Tisztelt Újságolvasó!
Az önkormányzat és a magam 
nevében kívánom, hogy szere-
tetteljesen teljenek a karácsonyi 
ünnepnapok családtagjaik, roko-
naik körében. Nyissunk ajtót, 
vegyük fel a telefont, küldjünk 
egy üdvözlőlapot magányos sze-
retteink, barátaink, ismerőseink 
részére. Szilveszter éjszakáján
pedig feledjük a mindennapok 
gondjait, köszöntsük felszaba-
dultan az Újévet!

Kívánok valamennyi lakosunk-
nak kellemes ünnepeket és 
boldog Újévet! 
  

Dr. Katona Gyula
polgármester

Eredményeink, értékeink

Tisztelt olvasók, kedves nyíracsádiak!
Az év végéhez közeledve kívánunk mindenkinek áldott, békés, 
karácsonyt és egészségben, örömökben gazdag boldog új 
esztendőt. Lapunk következő számát az év első két hónapjának 
eseményeivel februárban olvashatják.

A szerkesztőség

XVIII. évfolyam 8. szám      Nyíracsád havonta megjelenő lapja    2009. november-december

Velünk az Isten, 
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A képviselőtestület október hónap-
ban  ülésterve alapján nem ülésezett, 
azonban   több pályázat benyújtása 
indokolttá tette rendkívüli ülés össze-
hívását.  Ilyen például a rendezési terv 
módosítása, a Kiscsonkás Szabadidő 
Központ infrastrukturális fejlesztése. 
A pályázatok benyújtása csupán lehe-
tősége az önkormányzatnak a telepü-
lés fejlesztése érdekében támogatás 
elnyerésére. Az elbírálás során a pon-
tozási rendszer alapján dönt a kiíró a 
támogatás odaítéléséről.
A november 12-én megtartott ülésén 
módosította az önkormányzat és 
intézményei 2009. évi költségveté-
sét, tájékozódott  az I-III. negyedévi 
gazdálkodás helyzetéről. Elfogadta a 
2010. évi belső ellenőrzési program-
ját.
Az önkormányzat tulajdonában lévő 
bérlakások bérleti díjának  felülvizs-
gálata során 10 %-kal emelte a 2010. 
évben fizetendő lakbérek összegét.
Ugyanilyen mértékben döntött a nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérle-
tének emeléséről is. 
Elfogadta a Ligetalja Közművelődé-
si és Turisztikai Központ, valamint 
a Ligetalja Könyvtár 2010. január 1. 
napjától hatályos alapító okiratát.
Az intézmény vezetésével az új intéz-
ményvezetők pályáztatás útján törté-
nő megbízásáig  Sándor Edit és Varga 

Józsefné közalkalmazottakat bízta 
meg. 
Az önkormányzat a Görög Katolikus 
Szociális és Kulturális Központ udva-
rában tervezi egy kézműves műhely 
kialakítását, melynek költségeihez  
pályázat útján szeretne fedezetet biz-
tosítani. Múltunk építészeti öröksé-
gének megmentése érdekében tájház 
építésére szintén pályázatot nyújtott 
be. 
Döntött a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjak 
odaítéléséről, valamint az Arany János 
Tehetséggondozó Programban való 
részvételről. Mindkét döntését a szoci-
álisan hátrányos helyzetű, de jó képes-
ségű tanulók támogatása érdekében 
önként vállalta fel az önkormányzat.  
A támogatásban részesítettek névsora 
a hivatal hirdetőtábláján olvasható. 
A Nyíracsádi Életben november 26-
ára meghirdetett közmeghallgatással 
egybekötött ülésén tárgyalta a testület 
az önkormányzat 2010. évi költség-
vetési koncepcióját.   A költségvetési 
törvény elfogadásáig  csak célkitűzé-
seket tudott meghatározni, mely alap-
ján lehet majd megkezdeni  a tervező 
munkát. Az önkormányzat a jövőben 
is a kötelező feladatok ellátásának 
érdekében a bevételek és kiadások 
reális számba vételét fogalmazta meg. 
A helyi adónemeket nem tervezi 

emelni: iparűzési adó, kommunális 
adó, talajterhelési díj, gépjárművek 
súlyadója.
Továbbra is szorgalmazza  ingatlana-
inak értékesítéséből származó saját 
bevételének  növelését. Így különö-
sen a József A., Bem J. utcán lévő 
építési telkek  eladását, valamennyi 
intézményben a létszámgazdálkodás 
felülvizsgálatát, a konyhai kapacitás 
kihasználtságának  növelését. 
A szennyvíz beruházás I-II. üteméhez 
felvett hosszú lejáratú hitel esedékes 
törlesztő részletére, és annak kama-
tára, mint kötelezettségre a 2010-es 
évben is  számolni kell. 
A benyújtott pályázatokhoz támogatás 
elnyerése esetén biztosítani szükséges 
a 2010. évi költségvetésben a saját 
forrás összegét.
A koncepció irányt mutat, elveket 
határozott meg az önkormányzat és 
intézményeinek a költségvetés ter-
vezéséhez. A munkálatok megkez-
dődtek, valamennyi önkormányzati 
fenntartású intézmény vezetőjével 
egyeztetésre kerül sor.

Nyíracsád, 2009. december 4.

Varga Györgyné sk.
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az október végén megtartott 
ünnepi testületi ülésen dísz-
polgári címek és kitüntetések 
átadására került sor. Nyíracsád 
Község Díszpolgára címet kapott 
Mosolygó Sándor nyugalma-
zott görög katolikus esperes, dr. 
Ujváry Zoltán emeritus profesz-
szor. Nyíracsádért Emlékérem 
kitüntetésben részesült Kabály 
Ferencné nyugdíjas óvodave-
zető, Kövér Gáborné nyugdíjas 
könyvtárvezető. A kitüntetet-
tek méltatását e lapszámunkban 
olvashatják.

Mosolygó Sándor - nyugalma-
zott görög katolikus esperes
Mosolygó Sándor görög kato-
likus esperes 1971-ben került 
Nyíracsádra. Nagy tapasztalatú, 
tekintélyt parancsoló papja volt 
a görög egyházközségnek.  Egyé-
niségével, híveinek szeretetével, 
családi példamutatásával nagy 
tisztelet övezte nemcsak a görög 
katolikus hívek, hanem a tele-
pülés más felekezeteihez tartozó 
lakosok körében is.
Az egyházi temetők megszűné-
sével 1972-ben jelentős szerepe 
volt abban, hogy a nyíracsádiak 
elfogadták az új községi közte-
metőt és ravatalozót. A 80-as 
évek elején sokat fáradozott az új 
parókia megépítésén. Az egyházi 
ingatlanok tulajdonjogának ren-
dezése során az önkormányzattal 
kötött megállapodás gördülékeny 
volt, személye biztosíték volt arra, 
hogy a hívek is elfogadják az egy-
házi ingatlanok visszaigénylését.
Mosolygó atya ebben az évben 
ünnepelte pappá szentelésének 
65. évfordulóját (Nyíregyházán 
szentelték pappá 1944. március 
19-én).  Községünkben 21  évet 
szolgált. Ez idő alatt hozzájárult 
az itt élő emberek lelki és szelle-
mi egyensúlyához. 
Több mint két évtizedig tartó 
papi szolgálata alatt Nyíracsád 
község 994 polgárát keresztelte 
meg, 537 házasságot kötött, 662 
elhunytnak adta meg a végtisz-
tességet. Esperes úr 2010 janu-
árjában fogja betölteni a 90. élet-
évét. Önzetlenségének, áldozatos 
munkájának köszönhetően köz-
megbecsülésnek örvend.
A görög katolikus egyházközség 
papja, Tóth Elek atya javaslata 
alapján a képviselő testület 97/
2009. (X. 5.) számú határozatával 
Mosolygó Sándor nyugalmazott 
görög katolikus esperes úr részé-
re Nyíracsád községben végzett 
papi munkájának elismeréseként 
díszpolgári címet adományozott, 
amelynek viseléséhez jó egészsé-
get és sok örömöt kívánunk.

Dr. Ujváry Zoltán - emeritus 
professzor
Dr. Ujváry Zoltán emeritus pro-
fesszor úr 25 éve van kapcsolat-

ban Nyíracsáddal. 25 éve, 1984-
ben került sor egy nagyszabású 
iskolabővítésre és felújításra, 
melyet támogatásban részesített 
az akkori megyei vezetőknél.  
Mint a Debreceni Egyetem Nép-
rajzi Tanszékének vezetője, sok 
fiatalnak segítséget nyújtott az
egyetemi beiskolázáshoz. Meg-
alapozója volt a Malom Galériá-
ban jelenleg látható Holló László 
képgyűjteménynek.
Holló-festményeket, grafiká-
kat adományozott a községnek, 
melyekből állandó kiállítás lát-
ható a Malom Galériában. Dr. 
Ujváry Zoltán több éves előké-
szítés után szerkesztette meg 
Nyíracsád község nagy monog-
ráfiáját. Munkáját önzetlenül,
tiszteletdíj nélkül végezte. A 
Nyíracsádról készült kismono-
gráfia szerkesztése is az ő nevé-
hez fűződik. A monográfia szín-
vonala szakmailag igen elismert, 
méltán büszkélkedhet vele a tele-
pülés. Kiadása óta a községből 
elszármazottak is egyre többen 
igénylik a kiadványt, a tanuló 
ifjúság is forgatja a könyvet, hasz-
nosítja az abban leírtakat. A Deb-
recenben élő professzor mindig 
hangsúlyozza Nyíracsádhoz való 
kapcsolódását, figyelemmelkíséri
az itt élő művészek, különösen 
dr. Kövér József munkásságát. 
Nyíracsád község hagyománya, 
kultúrája, közéleti tevékenysé-
gének szakszerű írásba foglalá-
sa a jövő nemzedék számára is  
maradandó érték, mivel csakis a 
múltunk ismeretében, a jelenre 
építve tervezhetünk  jövőt.  
Dr. Ujváry Zoltán emeritus 
professzor úr munkásságával, 
Nyíracsád községért végzett 
kiemelkedő tevékenységével 
méltóvá vált a díszpolgári címre, 
amelynek viseléséhez hosszú 
életet és jó egészséget kívánunk!

Kabály Ferencné – nyugdíjas 
vezető óvónő
Kabály Ferencné Erdősi Julianna 
Nyírábrány községben született. 
Általános iskolai tanulmányai 
befejezését követően a hajdúbö-
szörményi  Bocskai István Gim-
náziumban 1962-ben érettségi-
zett.  A Szarvasi Főiskola nappali 
tagozatára 1966-ban nyert fel-
vételt. Idő közben férjhez ment, 
tanulmányait 1968-ban fejezte 
be. 
A Nyíracsádi Önálló Napkö-
ziotthonos Óvodában – mint 
vezető óvónő – 1966. május 1-
jétől 2008. december 31-ig dol-
gozott. 
Az eltelt évtizedek alatt ismere-
teit tovább bővítette különböző 
tanfolyamokon, majd a Jász-
berényi Tanítóképző Főiskolán 
1975-ben tanítói oklevelet szer-
zett. A modern kor igényeinek 
megfelelően számítástechnikai 

szaktanfolyamot végzett, hogy a 
napköziotthonos óvodában már 
az óvodáskorúaknak is segítsé-
gére legyen az informatika alap-
jainak megismerésében. Vezetői 
munkája mellett óvodai felügye-
lőként a megye 11 községében 
látta el feladatát. Vezetői tevé-
kenysége idején épült a Kassai u. 
8. sz. alatti óvoda, amely az évek 
alatt kétszer bővült. Kiemelkedő 
társadalmi tevékenységét jelzi, 
hogy több mint 20 évig tanács-
tag, majd a rendszerváltás óta 4 
ciklusban választott önkormány-
zati képviselő, pénzügyi bizottsá-
gi tag volt. Hitvallása szerint leg-
fontosabb, hogy a gyermekek jól 
érezzék magukat a közösségben, 
örömmel és szívesen járjanak 
óvodába.
Lelkiismeretes szakmai munkájá-
nak elismeréseként – mint vezető 
óvónő – 2005. évben Maróthy-
díjjal tüntette ki a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat közgyű-
lése. 
A közösségben végzett munká-
ja alapján közmegbecsülésnek 
örvend, elért eredményeinek 
elismeréseként méltóvá vált a 
Nyíracsádért Emlékérem átvéte-
lére.

Kövér Gáborné – nyugdíjas 
könyvtárvezető
Kövér Gáborné Rózsa Magdolna 
Nyíracsádon született. A deb-
receni Csokonai Vitéz Mihály 
Gimnáziumban érettségizett. A 
községi könyvtárban 1970-től 
2008. november 16-ig  állt közal-
kalmazotti jogviszonyban. 
1977-ben a Debreceni Tanító-
képző Intézet könyvtáros, nép-
művelő szakán szerzett ismere-
teit igyekezett mindennapi mun-
kájában igen nagy szorgalommal 
hasznosítani. Szakmai munká-
jának elismeréseként 1979-ben 
miniszteri kitüntetésben része-
sült. A Prokop Péter pap, festő-
művész, író által adományozott 
képek állandó kiállításának első 
helyszíne szintén a könyvtár volt. 
Könyvkiállítások, „Barátunk a 
könyv” olvasónapló pályázat 
évenkénti szervezése, gyerme-
kekkel való foglalkozás, díjátadá-
son való részvétel mind szorosan 
kapcsolódtak vezetői munká-
jához. Rendszeres kapcsolatot 
ápolt Tóth-Máté Miklós íróval, 
Szőkéné Vajda Mária néprajz-
kutatóval. Legfontosabb munkái 
között említhetjük a helytörténe-
ti gyűjtemény létrehozását, folya-
matos gyarapítását. A könyvtári 
informatikai fejlesztésekhez 
pályázat útján 6 darab számító-
gépet, és egyéb technikai esz-
közöket szerzett be, az ingyenes 
internet hozzáférés biztosítása 
végett. Kövér Gáborné nyugdíjas 
könyvtárvezető vezetői munkája 
során fontosnak tartotta kisgyer-
mek kortól megszerettetni az 
olvasást, melyhez bábszínházas 
előadásokat, kulturális műsoro-
kat, őszi gyermekkönyvnapokat 
szervezett. 
Közel négy évtizedes munkájá-
nak elismeréseként 2008 októ-
berében az Év Könyvtárosa díjat 
vehette át. A közösségben végzett 
munkája alapján közmegbecsü-
lésnek örvend, elért eredménye-
inek elismeréseként méltóvá vált 
a Nyíracsádért Emlékérem átvé-
telére.

Nyugdíjas éveikhez jó egészséget, 
és sok örömet kívánunk!

Díszpolgárok, kitüntetettek

Tisztelt nyíracsádi lakosok, 
kedves szülők!

A Perspektíva és Stúdium Ala-
pítvány az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv keretén belül a 
Társadalmi Megújulás Operatív 
Program (TÁMOP) támogatásá-
val Nyíracsád községben Tano-
dát indít. A Tanoda program fő 
célja az iskolai lemorzsolódás 
csökkentése, és a továbbtanulási 
utak megerősítése a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű 
felső tagozatos tanulók körében. 
A Tanoda a gyerekek és szüleik 
által saját elhatározásból válasz-
tott tanulást segítő és menedzselő 
családias, a résztvevők személyes 
oktatási igényeihez messzeme-
nőkig alkalmazkodó forma. Egy 
olyan nyitott, kirekesztésektől 
mentes, befogadó légkört bizto-
sít, mely a bizalmas kapcsolati 
rendszer által elősegíti a szemé-
lyiség szabad kibontakozását és a 
készségfejlesztést, ezáltal növeli a 
formális iskolai keretekbe törté-

nő integrálódás esélyét. A Tano-
dában a nyíracsádi Ady Endre 
Általános Iskola tanárai tartanak 
foglakozásokat a gyerek igényei-
hez alkalmazkodva.
A Tanoda indulását a Nyíracsádi 
Polgármesteri Hivatal, Görög-
katolikus Egyházközség, Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat, és 
a Lakásotthon is támogatja. 
A tanodai foglalkozásokon a 
résztvétel díjtalan. Bővebb fel-
világosítást Kabályné Pazonyi 
Erika tanárnőnél kérhet.
Amennyiben szeretné, hogy 
gyermeke egy olyan program 
részese lehessen, ahol érdeklő-
dési körének figyelembevételével
tanulási képességeit játékosan fej-
lesztheti és különféle szabadidős 
tevékenységekben is részt vehet, 
írassa be gyermekét a nyíracsádi 
tanodába.

Nyíracsád, 2009. november 10.

Perspektíva és Stúdium 
Alapítvány

TÁMOP-3.3.5/A/08/1
Tanoda programok támogatása
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FELHÍVÁS
A Hajdú-Bihari Önkormányza-
tok Vízmű ZRT. felhívja a tele-
pülés vízfogyasztóinak figyelmét,
hogy a hideg időjárás beállta előtt 
a vízmérőaknák, és a belső vízel-
osztó hálózat fagyvédelméről szí-
veskedjenek gondoskodni!
Egyidejűleg felkérjük a Tisztelt 
Fogyasztókat, hogy a vízmérő 
aknákat tároló helyként ne hasz-
nálják, mert az esetleges meghi-
básodás esetén az aknában tárolt 
anyag tönkre megy, és a vízellátó 
hálózat visszafertőzését okozhat-
ja!
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt 
Fogyasztókat, hogy a szennyvíz-
tisztító telep biztonságos műkö-
dése érdekében a csatornahálózat 
bármely pontján tilos az állattar-
tásból származó hígtrágya, vala-
mint a csapadékvíz közcsatorná-
ba való bevezetése.
Tilos továbbá olyan szilárd anya-
gok (ruhanemű, pelenka, épí-
tési törmelék), valamint olyan 
szennyezőanyagok bevezetése, 
mely a szennyvíztisztító műben 
dolgozók egészségét veszélyezte-
ti, az üzemszerű működést aka-
dályozza, veszélyezteti, rongálja, 
rendeltetésszerű használatra 
alkalmatlanná teszi! A zavartalan 
vízellátás, valamint a biztonságos 
szennyvízelvezetés érdekében 
végzett közreműködésüket előre 
is köszönettel vesszük!
A vízszolgáltatásban és szenny-
vízelvezetésben észlelt bármilyen 
probléma, hiba esetén értesíten-
dő a helyi közműtelep. 
4262 Nyíracsád, Kassai u. 4/a.
Telefon: 06-30-6601-557.

Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmű ZRt

FELHÍVÁS
A Polgármesteri Hivatal  felhív-
ja a lakosság figyelmét, hogy a
várható téli időjárás miatt az 
ingatlan előtti útszakasz, járda 
takarításáról köteles gondos-
kodni.

Az elmúlt évtől nagy munkával 
gyűjtjük egyesületünk támogatóit, 
és a személyi jövedelemadó 1%-át. 
Örömmel értesítem a nyíracsádi 
lakosokat, hogy a legjobban támo-
gatott civil szervezet a Nyíracsád-
Őr egyesület, amely a 2009-es 
évben 224. 221 Ft támogatást 
kapott a személyi jövedelemadó 
1%-ból, melyet az APEH a szep-
temberi hónapban át is utalt.
Ezt az igen jelentős összeget 
minden támogatónknak köszön-
jük!
Mindenki számára nyilvánvaló, 
hogy a magyar adótörvény 2010-
ben is lehetővé teszi az adózó 

állampolgároknak, hogy adójuk 
1+1%-át felajánlják. 1%-ot vala-
melyik egyháznak lehet felaján-
lani, 1%-ot valamilyen civil szer-
vezetnek.
Kérek mindenkit, ha lehetősége 
van a felajánlásra, ezt a követke-
ző évi adóbevallásában a polgár-
őr csoport részére tegye meg! A 
civilszervezetek felajánlás sorába 
csak ennyit kell beírni: 

Nyíracsád-Őr egyesület 
adószám: 

18991457-1-09

Köszönettel: Szórádi Sándor

Nyíracsád-Őr egyesület



3

Kövér József szobrászművész 
nem ismeretlen Nyíracsádon, 
hisz nem először mutatkozik be 
műveivel községünkben. Szob-
rok és festmények című kiál-
lítására bronz és kőszobraiból 
hozott el néhányat, valamint 
festményein keresztül vezet-
te el a tárlatlátogatót az alkotó 
világába. A kiállítást dr. Katona 
Gyula polgármester nyitotta 
meg, majd maga a művész, dr. 
Kövér József osztotta meg gon-
dolatait a vendégekkel. 
- Én egy kiállításon mindig 
kíváncsi vagyok az emberre. A 
művésznek van egy veleszüle-
tett képessége. Sokan lehetnek 
itt Nyíracsádon is, akiknek ez 
megvan, de a sors nem adta 
meg a lehetőséget a képességük 
kibontakoztatására. Vannak 
kis szobraim, nagy szobraim, 
portréim, rajzaim, festménye-
im. Ami itt látható, az a gene-
tikai képességem megjelenése. 
Persze a képességeimhez társul-
nak az élmények, amit átéltem, 
a benyomások, amelyek értek. A 
veleszületett és tanult képessé-
gek együttes kibontakoztatása a 
művészet. Ehhez keres anyagot, 
követ, bronzot, vagy festéket 
az alkotó – mondta magáról és 
művészetéről dr. Kövér József.
A kiállítás megnyitóján gitáron 
közreműködött Kedves György. 
A tárlat december 31-ig tekint-
hető meg a Malom Galériában.
A Nyíracsádi Életben mi is 
közöltünk már többször hírt 
Kövér József kiállításairól, vagy 
kültéri szobrainak avatásáról. 
Mint ahogy azt legutóbb az 

olaszországi San Benedetto del 
Tronto olasz város hangver-
senytermében 2009 júniusában 
felavatott Tebaldini zeneszerző 
domborművével kapcsolatban 
is megtettük.
Most a nyíracsádi kiállítása 
kapcsán el kell mondani, hogy 
utolsó tudósításunk óta újabb 
műveit avatták Debrecenben: 
Szeptember közepén Szalay 
Sándor atomfizikusról, születé-
sének 100. évfordulójára készült  
Kövér-domborművet avattak a 
Szalay Sándor utcában. Varga 
Ottó matematikus professzor 
portréját a Kossuth Egyetemen 
a Természettudományi Kar 
fennállásának 50. évfordulóján 
rendezett ünnepségen avatták, 
szeptember végén. Készülőben 
van Petrányi Gyula belgyógyász 
professzor portrészobra, amely 
az orvostudományi egyetem 
díszudvarában jövő tavasszal 
lesz kiállítva.
Holló László domborműve a 
Holló L. utcában kerül kiállí-
tásra, készítése folyamatban 
van, Vereb Csaba igazgató úr 
pedig Ady Endre portrét ren-
delt az Ady Endre Általános 
Iskola számára. Dr. Katona 
Gyula a kiállítás megnyitójában 
azt mondta: -Dr. Kövér József 
kültéri szobrait már katalogi-
zálni kellene, olyan sok helyen 
láthatóak. Mondhatjuk, hogy 
művészete kiteljesedett.
Gratulálunk a művésznek, 
további kiteljesedést és elisme-
rést kívánunk.

Vereb Csabáné

Szobrok és festmények Szövőszék, rokka, guzsaly
November elején nagyanyáink korát idéző hangulat költözött az 
Ady Endre Általános Iskola aulájába, ahol az 50-60 évvel ezelőtti, 
már a falusi gyermekek előtt is teljesen ismeretlen paraszti porták 
eszközei, a mindennapi munkafolyamatok kellékei töltötték meg a 
paravánokat, kiállító asztalokat és a termet. A népművészeti, nép-
rajzi kiállítást dr. Katona Gyula polgármester nyitotta meg, aki sze-
mélyes élményei alapján beszélt a diákoknak és pedagógusoknak a 
paraszti élet szépségéről, nehézségéről, majd sorra bemutatta a ma 
már igazi kincsnek számító eszközöket. A szövőszéket, a rokkát, 
guzsalyt, a vaj –és tejfölkészítés, a kenyérsütés kellékeit. Az auto-
mata mosógépek mellett felnövő gyerekek tátott szájjal hallgatták 
a mosás fázisairól szóló igaz „mesét”, de valójában csak a felnőttek 
tudták elképzelni, hogyan helyettesíthette a mángorló a vasalót. A 
helyi lakosok gyűjtéséből rendezett kiállítás az iskolából a Görög 
Katolikus Szolgáltató Házba költözik, végleges helye pedig a hama-
rosan kialakításra kerülő faluházban lesz majd. 
       

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

Retro Diszkó
November 21-én, szombaton este kilenc órától folyamatosan gyü-
lekeztek azok, akik már bőven elmúltak 20 évesek. Ugyanis a Liget-
alja Művelődési Házban azokat vártuk, akik szerették volna velünk 
együtt felidézni a régi szombat esti diszkók hangulatát. Hogy ez 
könnyebben sikerüljön a '70-es '80-as évekhez a dekorációban is 
alkalmazkodtunk. Mindenkiben kellemes érzéseket keltettek a 
falra függesztett bakelit lemezek és lemezborítók a régi kedven-
cek fotóival. A graffitikből, azaz a falfirkákból, melyek mindmáig
megtalálhatóak sok falon, erre az estére a művelődési ház falára is 
került néhány örök érvényű igazság. Előkerült a '70-es évek egyik 
kultusz alakja a TV maci, de volt úttörő felszerelés, és bűvös kocka 
is.
Árakban szintén alkalmazkodtunk a korszakhoz, így a jelképes 250 
Ft-os belépőjegyből közel 150 darabot adtunk el. Aki a büfében 
vásárolt szintén időutazáson vehetett részt, mivel zsíros kenyérhez, 
Márka üdítőt ihatott. 

Arra ösztönöztünk mindenkit, hogy „korhűen” öltözzön. Ha 
nem is mindenki jött retró öltözékben, azért az erre a korszakra 
is jellemző farmer egyértelműen alapdarab volt. Nem lehetett szó 
nélkül elmenni egy feltűnő páros mellett, akikre ránézve minden-
kinek a Szombat esti láz jutott eszébe. Gyökösi Csaba és felesége 
Czigle Julika, a rendezvény rögtönzött „reklámarcai” lettek, akik 
igazi „diszkószerkóban” jelentek meg, öltözködésükkel nem kis fel-
tűnést keltve (a fotón ők láthatóak). 
A buli hajnalig tartott, a kezdeti élőzenéről Kedves György és 
zenésztársai gondoskodtak, majd régi diszkó-slágerek forogtak.   A 
kísérleti rendezvény beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és meg-
találta azt a korosztályt, akikhez szólt. Az eddigi „közvélemény-
kutatások” azt mutatják, hogy mindenki szívesen részt venne még 
hasonló jellegű mulatságokon.
Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részvételével, és 
hozzájárulásával támogatta a rendezvényt. Külön köszönet a retró 
tárgyakért mindazoknak, akik leporolt dobozokból elővették régi 
lemezeiket, ruháikat. Köszönöm kollégáimnak, akik lelkesen deko-
rálták a termeket, és dolgoztak a rendezvény sikeréért. 

Sándor Edit 
mb. intézményvezető

10 éves a községháza
Idén november 11-én volt a községháza új épülete ünnepélyes 
átadásának 10 éves évfordulója. Erre az alkalomra elkészült a belső 
festés, a hivatal dolgozói pedig szerény keretek között emlékeztek 
meg a kerek évfordulóról. 

Különdíj a gálán
A Nyíracsádi Népdalkör 2001. október 23-a óta működik. Azóta a 
megrendezésre kerülő országos minősítéseken 4 arany fokozatot és 
Arany Páva Díjat szerzett. Ez év november 7-én Arany Páva Gála 
Nagydíjas hangversenyen énekelt együttesünk, melyre a Magyar 
Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, a KÓTA 
kérte fel a csoportot. Ezen a hangversenyen 19 fellépő versenyzett 
a Nagydíjért. A verseny helyszíne: Kunhegyes, Ilosvai Varga István 
Városi Művelődési Központ. A Népzenei Szakbizottság a verseny előtt 
írásban kérte a csoportok vezetőit, hogy törekedjünk a műsor összeál-
lításánál a néphagyomány gazdagságának, értékeinek stílusos bemu-
tatására. A bemutatott műsor két tájegységet öleljen fel. Az első része 
lehetőleg helyi, a második része pedig más zenei dialektikus terüle-
téről származzon. A népdalcsokrok jól megszerkesztettek és hagyo-
mányápoló jellegűek legyenek. 
Az 5 tagú nagy tekintélyű, neves, országosan elismert népzenei szak-
emberekből álló zsűri előtt népdalkörünk egy nyírségi katonadal csok-
rot, és egy betyárdal csokrot adott elő. Szólót énekelt Vereb Csaba.
A zsűri tagjai: Elnök: dr. Olsvai Imre, népzenekutató, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Zenetudományi Intézet főmunkatársa. dr. Alföldy 
Boruss István, a Magyar Rádió zenei együttesei Igazgatója, dr. Várnai 
Ferenc zeneszerző, karnagy, népzenekutató, Dévai János a Magyar 
Rádió zenei szerkesztőségének munkatársa, Birinyi József a KÓTA 
társelnöke, népzenekutató.
A zsűri tagjai nagy figyelemmel kísérték a csoportok műsorát és egy-
behangzó értékelésük alapján dőltek el, kik azok a fellépők, akik jogo-
sultak az Aranypáva Nagydíj szakmai fokozatára. Az ünnepélyes érté-
kelésre, eredményhirdetésre, az Aranypáva Nagydíj és a különdíjak 
átadására a hangverseny után került sor. A zsűri egyhangú értékelése 
alapján 4 szólista és 3 csoport szerezte meg a Nagydíjat. A Nyíracsádi 
Népdalkör szakmai és önkormányzati különdíjat kapott, melynek a 
népdalkör nagyon örült. 

Köszönjük Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő Testületé-
nek, Polgármester úrnak a támogató segítséget, hogy részt vehettünk 
ezen a felejthetetlen hangversenyen. 
Szeretném megköszönni a Nyíracsádi Önkormányzat különdíját, 
melyet szintén a gálán vehettünk át. 

Szabó Mihályné népdalkör vezető

Virágos Nyíracsádért
Ebben az évben is meghirdettük a „Virágos Nyíracsádért” pályá-
zatot, melyre 7 fő jelentkezett. Sajnos minden évben gondot okoz, 
hogy mikor fényképezzük le a kerteket, hisz a szebbnél szebb virá-
gok különböző időszakban nyitnak. Éppen ezért egyértelműen 
nem lehetett eldönteni a helyezéseket. Mindegyik jelentkezőnél  
látszottak a  gondoskodó kezek nyomai, a gyönyörű virágosker-
teken és udvarokon egyaránt. Egyöntetűen úgy döntöttünk, hogy 
eredményhirdetésként  valamennyi résztvevőnek  ezúton köszön-
jük meg a részvételt és gratulálunk a gyönyörűen gondozott ker-
tekhez. Szerény és jelképes ajándékainkat személyesen juttatjuk 
el valamennyi résztvevőnek: özv. Káplár Ferencné Asszonyrész, 
György Sándorné Asszonyrész, Konyári Józsefné Kassai u., Rácz 
János Asszonyrész, Kerti József Ady E. u., Kupecz Józsefné Kodály 
Z. u., Nagy Mihályné Asszonyrész. Valamennyiüknek jó egészséget 
és sok erőt kívánunk a további kertészkedéshez!

Verdes Jánosné

A görög katolikus 
templom karácsonyi 

liturgikus rendje
December 
19. szombat:  16.30 – a népdalkör karácsonyi hangversenye
 17.00 – Szent Liturgia

20. vasárnap:  07.30 – Utrenye
 08.30 – Szent Liturgia
 09.30 – A falovacska – karácsonyi színdarab
           előadja a Kavalkád együttes Miskolcról
 10.00 – Szent Liturgia

24. Szenteste:  17.00 – A gyermekek pásztorjátéka, 
                                          utána Szent Liturgia

25. péntek:  07.30 – Utrenye
 08.30 – Szent Liturgia
 10.00 – Szent Liturgia
 13.00 – Szent Liturgia Buzitán
 15.00 – Vecsernye

26. szombat:  07.30 – Utrenye
 08.30 – Szent Liturgia
 10.00 – Szent Liturgia
 15.00 – Vecsernye

27. vasárnap:  szokásos vasárnapi miserend

31. csütörtök:  15.00 – Hálaadó Liturgia

Január 1.:  09.00 – Utrenye
 10.00 – Szent Liturgia
 16.30 – Vecsernye
 17.00 – Szent Liturgia

A római katolikus templomban december 24-én 22.15 – kor kezdődik 
a Szentmise. A többi napon a szokásos ünnepi miserend érvényes.

A református templomban és a baptista imaházban a szokásos 
ünnepi rend érvényes.

A Nyíracsád Kultúrájáért Alapítvány megköszöni támogatóinak, 
hogy az elmúlt évben is jövedelemadójuk 1%-val segítették mun-
kánkat. A 2007. évi adóból átutalt összeg 67 415 Ft volt. Az össze-
get az alapító okiratban meghatározott kulturális tevékenységekre 
fordítottuk. 

A NYÍRACSÁD KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 
18540154-1-09
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Ady-hét az iskolában

November 23-27. között iskolánk névadójának, Ady Endrének a szü-
letésnapjára egyhetes rendezvénysorozattal emlékeztünk.
A tanulók érdeklődésüknek megfelelően válogathattak a változatos 
programok közül. Tanítók, szaktanárok, osztályfőnökök és szülők 
segítették a gyerekek felkészülését a különböző versenyekre, melyeket 
a társadalomtudományi, a természettudományi és az alsós munkakö-
zösségek, valamint a diákönkormányzat szervezett. 
A nyitó rendezvényre, az Ady-vetélkedőre az 5. 6. 7. és 8. évfolyam 
1-1 tanulójából szerveződtek a négyfős csapatok. Két csapat azonos, 
kiemelkedően magas pontszámot ért el az elméleti és játékos felada-
tok megoldásában. Tagjaik: Konyári Krisztina (8.o.), Suhaj Szimonetta 
(7.o.), Kökényesi Sándor (6.o.), Könnyű Fanni (5.o.) valamint Katona 
Flóra (8.o.), Kubicza Gréta (7.o.), Juhos Gábor (6.o.), Kerezsi Edina 
(5.o.).
Kedden délután a felsősök, szerdán délután az alsósok szavaló verse-
nyén az alábbi tanulók szerepeltek a legeredményesebben: 
Felső tagozat: Dudás Regina (8.o.), Horváth Krisztina (7.o.), Magyar 
Boglárka és Koleszár Árpád (6.o.), Kovács Bianka és Trenyisán Richárd 
(5.o.). Alsó tagozat: Horváth Adél és Barna Anna (4.o.), Máté Vivien 
(3.o.), Veres Vivien, Marozsán Liliána, Kapusi Márton és Erdei Noémi 
(2.o.), Lőrincz Kristóf és Piránszki Nándor (1.o.).
Csütörtökön az iskola aulájában kiállítás nyílt azokból a rajzokból, 
melyek Ady versekhez készültek. Díjazott tanulók: Molnár László 
(6.c), Gere Bettina (6.a) – mindketten a Párizsban járt az ősz c. köl-
teményhez készítettek illusztrációt – Nagy József (6.a) a Fölszállott a 
páva c. verset választotta rajza témájának.
Pénteken délután iskolánk tanulói évfolyamonkénti foci és röplabda 
meccseken vehettek részt.
A hét jeles eseménye volt kedden a késő délutáni órákban megtartott 
Ady-est, amit Vereb Csaba igazgató szervezett a felnőttek számára. 
Erre az alkalomra Doroginé Káli Anna nagyszerű, képekkel illusztrált 
Ady-tablót készített, jelölve rajta a költő életének főbb állomásait. Két 
nagyváradi színész, Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos előadásában 
Ady verseket hallgattunk meg. Majd az est hátralevő részében leve-
títettük azt a CD-t, amit Kabályné Pazonyi Erika készített zenei alá-
festéssel több, mint ezer fényképből válogatva. Így idéztük fel az Ady-
túra legemlékezetesebb perceit. 
Az Ady-hét, melynek Kovács Ferencné, volt diákönkormányzatot 
segítő tanár teremtett hagyomány, az idén is maradandó emlékekkel 
gazdagított gyermeket és felnőttet egyaránt.

Veres Istvánné

A mozgásé volt a főszerep
December elején, a tavalyi év óriási sikerén felbuzdulva a felső 
tagozatban is megszerveztük az egészségvédő hetet. Ezen a héten 
igyekeztük a gyerekek figyelmét még jobban az egészséges életmód
felé fordítani. A reggelenkénti, évfolyamonkénti tornától, amit 
Marozsán Tiborné és Kiss Pál Zoltán pedagógusok tartottak, a fel-
sősök kamaszos megszokásból kicsit húzódoztak, de nagy élvezet-
tel végezték a gyakorlatokat. Különösen a hetedikesek, ahol még az 
osztályfőnök, Katonáné Katona Erzsébet is tornázott. 
Valamennyi évfolyam plakáttervvel készült a hétre, melynek témája 
5-6. évfolyamon az egészséges táplálkozás, 7-8. évfolyamon pedig a 
káros szenvedélyek volt. A legsikeresebb rajzokból Doroginé Káli 
Anna rajztanár készített mini kiállítást a faliújságokon. A Grézné 
Fekete Erzsébet védőnő által tartott előadások két kérdésre épültek: 
5-6. évfolyamon azt kutatták, mikor lenne teljesen egészséges a 
Mikulás csomagja, a nagyobbak pedig az alkohol és a káros italok, 
mint például az energiaital, ártalmairól beszélgettek. Három dél-
utánon a sporté, a mozgásé volt a főszerep. Marozsán Tiborné 
vezetésével hétfőn és kedden sportdélutánt szerveztünk, ahol az 
osztályok csapatai mérték össze ügyességüket. Szerdán délután 
pedig Kedves György vezetésével a 7-8. évfolyamok labdarúgó osz-
tálybajnokságára került sor. Eredmények: 5-6. évfolyamon a 6. a, 
7-8. évfolyamon a 8. a osztály csapat lett az első. A labdarúgó osz-
tálybajnokságot a 8. bések nyerték. 

Kedves Györgyné Zilahi Enikő 
szervező

Élj egészségesen!
Egészségmegőrző hét az alsóban

Október közepén egészségmegőrző hetet szerveztünk az Ady 
Endre Általános Iskolában az alsó tagozatosok számára.  Célunk 
az volt, hogy felhívjuk a diákok figyelmét az egészségüket károsító
hatásokra, valamint arra, hogy  mit is tehetnek testi, lelki egész-
ségük megőrzése érdekében. A hét változatos programsorozatból 
állt. Az aulában és a folyosókon az alsós tanulók rajzaiból, plakát-
jaiból készítettünk kiállítást. A munkák jelmondata természetesen 
az egészséges életmód volt. A reggelek évfolyamonként frissítő 
tornával kezdődtek, az együttmozgás öröme volt a cél. Délelőt-
tönként, évfolyamonként az egészséges táplálkozással kapcsolatos 
oktatófilmeket tekintettek meg a gyerekek az iskolai könyvtárban.
Kedden Bereczki Erika védőnő előadást tartott „Az egészség védel-
me” címmel. A jelenlévők hasznos tanácsokat kaptak, hogyan előz-
hetik meg a fertőzéseket, milyen fontos a kézmosás, miért fontos az 
egészséges táplálkozás. Őri Tiborné osztályában a szülők minden 
reggel zöldség- és gyümölcstálakat készítettek, amit napközben 
jóízűen elfogyasztottak a tanulók. Az egészségmegőrző hét zárása-
ként Bródi-Bálega Anna, Pósán Ferencné és Gariscsák Anita szer-
vezésében akadályversenyen mutathatták meg egészséggel kapcso-
latos ismereteiket és  ügyességüket a gyerekek. Ekkor került sor 
az elsősök „csibeavatójára”, ami után a negyedikesek jelképes aján-
dékkal kedveskedtek nekik. Amíg a gyerekek vetélkedtek, addig a 
szülők, pedagógusok, iskolai segítők zöldséges és gyümölcsöskert-
té változtatták az aulát. Az osztályközösségek, a vöröskereszt és 
az iskola felajánlása segítségével egészséges, friss alapanyagokból 
készülhettek az asztalokon sorakozó zöldség-és gyümölcskompo-
zíciók, különféle saláták, vitaminbombák. A gyerekek a meglepetés 
öröme után gyorsan elfogyasztották a finom falatokat, amik nem-
csak szépek, de egészségesek is voltak.

Czirjákné Szabó Katalin 
           szervező

Az előző években sokat emleget-
tük az óvoda bővítésének szük-
ségességét a magas csoportlét-
számok miatt. Most végre valóra 
válhat minden álmunk, mert 
befejezéshez közelednek a bőví-
tés munkálatai, és reményeink 
szerint szeptembertől birtokba 
vehetjük az új épületrészt. Az 
új szárnyban egy normál alap-
területű csoportszoba, a hozzá 
tartozó kiszolgáló helységek és 
egy nevelői szoba kapott helyet.          
A napokban megtörtént az új 
épületrész műszaki átadása is.
A bejárat kialakítása a torna-
terem folyosójának átvágásá-
val későbbi időpontban törté-

nik majd. A kivitelező az átvágás 
helyén egy tűzzáró ajtó beépíté-
sét, és az ételszállításhoz szük-
séges padlószint kiegyenlítését 
fogja elvégezni a meglévő épület 
és a tornaterem folyosója között. 
A helyiségek bútorzata jelen-
leg nincs biztosítva, de erre is 
keressük a pályázati lehetősége-
ket. Bízunk benne, hogy minden 
jól alakul és 2010 szeptemberé-
től már hat csoporttal üzemel-
hetünk, és minden óvodáskorú 
gyermeket felvehetünk, akár év 
közben is.

Illés Jánosné 
óvodavezető

Átölelték az iskola épületét
Egymás elfogadását, megértését, az összefogást, a segítségnyújtás 
fontosságát jelképezték a helyi Ady Endre Általános Iskola napközis 
tanulói, amikor egymás kezét fogva, élő láncot alkotva ölelték körül 
az iskola épületét november 16-a, a tolerancia világnapjára emlékez-
ve. A programhét részeként barátság-fát is állítottak, melynek meg-
lehetősen dús lombkoronáját az igaz barátok papírból készült tenyér-
lenyomata alkotta, a bocsika-ládikába pedig bocsánatkérő üzenetek 
kerültek. A színes programsorozatot Szabóné Lóczi Erika pedagógus 
szervezte. 

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

2009. május 5-én jegyezték be 
alapítványunkat, melyet azzal 
a céllal hoztunk létre, hogy a 
szűkös költségvetési forrásokat 
kiegészítve jobb körülményeket 
teremtsünk óvodás gyermeke-
inknek. Az alapítvány közhasz-
nú, bárki támogathat anyagilag 
bennünket. Az alapítók és a 
kuratórium döntése szerint a 
támogatásokat az udvari játékok 
cseréjére, fejlesztésére kell fordí-
tani. A kuratórium elnökeként 
több gazdálkodó szervezetet is 
megkerestem levelemmel támo-
gatásukat kérve. A megkeresés 
eredményeként az alapítvány 
számláján alaptőkével együtt 
eddig 218 000 Ft gyűlt össze. A 
havi számlavezetési díj, a bélyeg-
ző elkészítése a naplófőkönyv és 
a pénztárbizonylatok beszerzé-
se után az októberi számlaér-
tesítő szerint 187. 670 Ft van a 
bankszámlán. Magánszemélyek 
támogatásával és jótékony célú 

rendezvények szervezésével ösz-
szesen 164. 000 Ft gyűlt össze. 
Legfontosabb feladatunk a 
nyáron ellopott csúszdák pótlása, 
melyhez 400 000 Ft- ra van szük-
ség, mert újonnan csak UNIOS 
szabványnak megfelelő játékokat 
lehet telepíteni. Megragadva az 
alkalmat megköszönöm eddigi 
támogatóink segítőkészségét és 
eredményekben gazdag, boldog 
új évet kívánok mindnyájuknak. 
Továbbra is várjuk felajánlásai-
kat, melyet az alapítvány számlá-
jára közvetlenül is befizethetnek.
Számlavezető: 

Vámospércs és Vidéke 
Takarékszövetkezet 

Nyíracsádi Kirendeltsége
4262 Nyíracsád, Kassai u. 6. sz.

Számlaszámunk: 
6 1 4 0 0 0 2 1 - 1 1 0 3 2 6 3 2

Illés Jánosné 
óvodavezető

Nyíracsádi Óvodásokért 
Alapítvány

Befejezéshez közeledik 
az óvoda bővítése
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Szakmai tanulmányút
Illés Gabriella október közepén szakmai tanulmányúton vett részt 
Korfun. Szeretném, ha beszélne arról, hogy jutott el Görögországba, 
és milyen, itthon is hasznosítható tapasztalatokkal tért haza.

– Ez egy Európai Unió által kiírt brüsszeli pályázat, amelyet ango-
lul kellett megírni. A Tempus Közalapítványnál kellett pályázni, 
egy témán belül 4 kurzusra. A pályázat kiírói többek között azt a 
feltételt szabták, hogy aki ide elmegy, annak egy idegen nyelven 
tárgyalóképesnek kell lennie. C1 szinten beszélni a nyelvet, mivel 
legalább egy előadást kell tartani azon az idegen nyelven.

– Milyen előkészítést igényelt a tanulmányút?
– A résztevők több mint egy hónappal a tanulmányút előtt kap-
csolatba léptek egymással. Mindenki küldött egy szakmai bemu-
tatkozást, és egy érdeklődési körről, korábbi projektekről szóló 
beszámolót. Ez jó segítség volt egymás megismerésében, a közös 
pontok megtalálásában. Például a csoportból sokan vezettek már 
Comenius iskolai együttműködést, és most is sokan kerestek part-
nert. Ilyen előkészítés után a résztvevők elkészítették a saját bemu-
tatójukat, melyek képet adtak a nyelvoktatás helyzetéről az adott 
országban és intézményben. Nekem a mi iskolánk nyelvoktatásáról 
kellett tartanom az előadást. 

– Milyen gyakorlati tapasztalatokra lehetett szert tenni?
– Tanterveket, tanmeneteket, konkrét teszteket, mérési anyago-
kat, értékelési skálákat és jó gyakorlatokat kellett gyűjtenünk, és 
átadnunk egymásnak. Minden területen nagy tapasztalatokkal 
rendelkező és lelkes tanárok kerültek össze, így a tapasztalatcsere 
mindenki számára nagyon hasznos volt. Az egyetlen nehézséget 
az okozta, hogy bár mindenki kiválóan beszélt angolul, a kiejtés 
annyira különbözött, hogy estére teljesen kifáradva már nem teljes 
koncentrációval tudtunk figyelni egymásra.
A közös és a csoportmunka mellett hat iskolába látogattunk el, 
mindenütt nyelvórán voltunk. 
A szervezők az oktatás minden szintjére biztosítottak iskolaláto-
gatást, az általános iskolától, a felnőttoktatásig. Meglepő volt szá-
momra az angol nyelv tanulásához való pozitív hozzáállás még fel-
nőtt korban is. Minden itt tanuló felnőtt azt mondta, hogy náluk az 
idegen nyelv ismerete elengedhetetlen a munkavállaláshoz.

– Hol áll a magyar nyelvoktatás a többi országhoz viszonyítva?
– A magyarok az utolsók az idegennyelv tudása tekintetében. Ha a 
tagországok gyakorlatáról összefoglalóan kell nyilatkoznom, akkor 
azt emelném ki, hogy mindenütt korábban és nagyobb óraszámban 
tanítanak nyelvet, vagyis mi később kezdjük, kisebb óraszámban és 
kevésbé hangsúlyosan tanítunk és tanulunk nyelveket. 

– Mi a különbség a hangsúlyos és nem hangsúlyos nyelvoktatás 
között? 
– Abban nyertem megerősítést, hogy a „beszélgetős” nyelvoktatás 
mennyire fontos, és hogy számomra továbbra is sokkal fontosabb 
szerepet játszik a verbális kommunikáció, mint az írásbeli tesztek 
eredménye.
A felmérések szerint a résztvevő országok közül Magyarország van 
az EU-ban az utolsó helyen abban a tekintetben, hogy egy idegen 
nyelven meg tud-e szólalni valaki. Nálunk az emberek még mindig 
nem érzik fontosnak a nyelvtudást. A görög gyerekek délután 
külön órákra járnak, amelyek nagy része nyelvóra. 

– Vannak-e olyan tapasztalatok, amelyek beépíthetők a mi iskolánk 
szakmai gyakorlatába?
– Szeretném átadni a kollégáimnak, a nyelvi munkaközösségnek 
a látott nyelvórák élményeit, illetve a résztvevőktől szerzett infor-
mációkat.  Megosztani velük azokat a jó tapasztalatokat, melyek 
hozzájárulhatnak szakmai fejlődésünkhöz.  
Évek óta működik kistérségünkben a kistérséget összefogó prog-
ram nyelvtanárok számára. 
A következő foglalkozáson ott is beszámolok a látottakról és meg-
beszéljük a térség nyelvtanáraival is a teendőket. 
Ezen kívül a tanulmányút résztvevői a későbbiekben is szakmai 
munkakapcsolatban lesznek egymással, továbbra is átadjuk egy-
másnak az ötleteket, az újabb módszereket, amelyek segíthetik a 
nyelvtanulásban elmaradottabb országok felzárkózását, a kiegyen-
lítődést.

Vereb Csabáné

A képen látható kiállítás Magyarország Európai Unióhoz való csat-
lakozásának 5. évfordulója alkalmából készült az Informatikai és 
Könyvtári Szövetség szervezésében a Katona József Könyvtárban. 
Az anyagot 2009. október 16-tól november 06-ig a Ligetalja Könyvtár-
ban  tekinthették meg az érdeklődők.

Varga Józsefné 
könyvtáros

Papi kerületi gyűlés

November 5-én papi kerületi gyűlésre jöttek össze a Nyírbélteki Espe-
resi Kerület görög katolikus papjai a 200 éves nyíracsádi görög katolikus 
templomban. Összesen tizenkét atya érkezett. A jelen lévők:  Kerék-
gyártó András kerületi esperes (Nyírgelse), Urgyán Antal kerületi 
jegyző (Piricse), Tóth Tibor (Nyírvasvári), Szemán László (Nyírlugos), 
Galajda Balázs (Szakoly), Tarapcsák János (Nyírmártonfalva), Kepics 
Mihály (Nyírábrány), Belme László (Nyírbéltek), Végseő Dániel 
(Nyíradony),  Zolcsák Miklós, Tóth Elek (Nyíracsád) paróchusok és 
Kapcsai Viktor (Nyíradony) segédlelkész vettek részt. Betegsége miatt 
hiányzott: Török István atya (Fülöp). 
A gyűlést megelőzően a résztvevő papok liturgiát végeztek. A hétköz-
nap ellenére is nagyon sok nyíracsádi jött el a délelőtti a liturgiára, 
megtelt a templom. A hívek nagy örömmel vették a kerület papjainak 
szolgálatát. 
A prédikációt, melynek vezérgondolata a szeretet kinyilvánítása volt, 
Kepics Mihály nyírábrányi paróchus atya tartotta. 
A kerületi gyűlésen a püspök által kiadott témát beszélték meg és egyéb 
fontos, egyházukat érintő kérdéseket. A fő téma a „Papság éve” volt. 

Vereb Csabáné

A Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat Debreceni és Nyírségi 
Lakásotthonai és Nyíracsád tele-
pülése között a Nyírmártonfalvai 
kastély lakásotthonokká való 
kiváltása óta van szoros kapcso-
lat. Az 1997. évi gyermekvédel-
mi törvény megszületését mind 
a szakma, mind a gyerekeinkkel 
együtt érző kívülállók egyaránt 
nagy reményekkel várták. Ennek 
szellemében a nyírségi részen 
öt lakásotthonba költözhettek 
be növendékeink, s ebből kettő 
Acsád területére esett. Természe-
tesen ezen a településen is voltak 
ellenzői és támogatói egyaránt. A 
megalakulás óta ezek a hangok 
hol felerősödtek, hol elcsitultak, 
általában annak függvényében, 
hogy a gyerekeinkkel, fiatal fel-
nőtteinkkel hogyan alakult a 
közvetlen és a tágabb környeze-
tük kapcsolata. 
A helyi általános iskolában több 
gyermekünk tanul, így ők legin-
kább a pedagógusokon és osz-
tálytársaikon keresztül alakítanak 
ki magukról valamilyen képet. 
Igyekeztünk az évek során azt is 
elérni, hogy a helyi rendezvények 
sorába aktívan részt vállaljunk. 
Így értük el, hogy az iskola ren-
dezvényein túl más községi ren-
dezvényen is rendszeresen részt 
veszünk.
Az intézmény jelenleg öt telepü-
léshez kapcsolódik lakásottho-
nain keresztül, ezért a központi 
rendezvényeinket eddig igye-
keztünk központi helyen, Deb-
recenben megrendezni. Vidéken 
dolgozó munkatársaink, és ott 
élő gyermekeink részéről érke-
zett egy olyan irányú megkere-
sés, hogy szeretnék, ha ezek az 
intézményi szintű rendezvények 
egy-egy alkalomra a többi tele-
pülésre vándorolnának, mert ez 
számukra, és környezetüknek is 

egy megmutatkozási lehetőség 
lenne. Így került ki első alka-
lommal az Őszi szüreti mulatság 
megrendezése Nyíracsádra, a 
helyi művelődési házba. 
Az ünnepi megnyitó után az 
intézmény dolgozói léptek a vilá-
got jelentő deszkákra, egy aktuá-
lis szüreti színpadi szösszenettel. 
Őket követték a lakásotthonok 
által kreált műsorok, melyeknek 
sorában elfért az utcai brake, 
vagy cigány tánc éppúgy, mint a 
színdarab, vagy saját vers előadá-
sa. Az asztalokat gyermekeink az 
alkalomnak megfelelően díszí-
tették, ami a fellépéshez hason-
lóan zsűrizve lett. Az így kapott 
pontok alapján alakult ki a végső 
sorrend a nyertesek nagy örömé-
re, és a vesztesek még nagyobb 
bánatára. A pártatlan ítészeket 
a művelődési ház egyik kolléga-
nője is segítette, akinek annyira 
megtetszett legapróbbjaink fellé-
pése, hogy őket saját különdíjjal 
(kisebb játékokkal) is jutalmazta. 
Ezután a nyíracsádi néptánc-
csoport bemutatóján vehettünk 
részt, melyet jó hangulatú tánc-
ház követett. A gyerekek szívesen 
mélyedtek el a néptánc alaplé-
péseinek rögtönzött tanításban. 
Zárásként gyerekeink disco tánc-
tudásukat mutathatták be kötet-
len formában, de ezen már csak a 
kevésbé fáradtak vettek részt.
Összességében egy nagyon jól 
sikerült kihelyezett rendezvényen 
vettünk részt, s a tapasztalatok 
alapján ez csak a kezdetét jelenti 
egy további, az intézmény többi 
telephelyét is érintő rendezvény-
sorozatnak. Ezúton is köszönetet 
mondunk Nyíracsádnak, és ezen 
belül a művelődési háznak, hogy 
otthont adtak rendezvényünk-
nek.

Tripsó Zoltán igazgató

Lakásotthonok szüreti 
mulatsága

Fél évszázad együtt

Szabó Ferenc és Szabó Ferencné Simon Erzsébet idén ünnepelték 
házasságuk 50. évfordulóját. Fél évszázada tett esküjüket a görög kato-
likus templomban Tóth Elek paróchus atya előtt erősítették meg. 
1959. november 30-án ugyanezen a napon lépett az oltár elé Erzsike 
nővére Julianna is, aki Jakab Jánosnak fogadott örök hűséget. Mindkét 
aranymenyegzős házaspárnak gratulálunk, kívánunk nekik hosszú, 
boldog életet. 

Idősek napja

Október 1. az idősek napja, október az idősek hónapja. Alkalmas arra 
ez az időszak, hogy megvizsgáljuk önmagunkban az idősek felé tanú-
sított magatartásunkat: mikor hívtam fel idős hozzátartozómat utoljá-
ra, mikor látogattam meg, mikor nyújtottam felé a kezem? A rohanó 
hétköznapokban se felejtsük el: minden nap törődéssel tartozunk az 
idősek felé! A 2009-es év sem múlhatott el anélkül, hogy a nyíracsádi 
Nyugdíjas Klub tagjai ne tiszteljék meg az idősek otthonának lakóit. 
Az idén is összejöttek egy meghitt, melegséggel teli délutánra, ahol 
jókedvűen beszélgetve, vidám dalok közben idézték fel a régmúltat. 
Figyelmeztessen ez az alkalom mindnyájunkat arra, hogy ne csak 
ebből a jeles alkalomból tegyük meg a régen halogatott dolgokat idős 
szeretteinknek.   

Bodnárné-Szabó Ildikó
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Buzita 6. szám alatt régi típusú 
ház, dupla telekkel eladó. Érdek-
lődni: 52/206-266.

ELADÓ központhoz közel, össz-
komfortos családi ház. Csere is 
érdekel. Érdeklődni: Nyíracsád, 
Juhász Gy. u. 5. Telefon: 52/206-
350

Malom utcán 400 négyszögöl terü-
letű üres telek eladó. Érdeklődni: 
Sport u. 40.

Nyíracsádon Kossuth utca 110 
szám alatt családi ház eladó.Érdek-
lődni: 06-30-449-7971

Nyíracsád Radnóti u. 4-6. szám 
alatt, szintes családi ház, mellék-
épületekkel, kerttel, 2 telekkel 
eladó. Érd: 30 / 233-7040

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

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.

Kihúzható, kétszemélyes, újszerű 
heverő (120 x 200). Kétrészes fran-
ciaágy, farugós, Billerbeck kemény-
habos matraccal (160 x 200) eladó. 
Kombucha tenyészetet szívesen 
adok ajándékba. Kiss József Szé-
chenyi u. 11. Tel: 206-050

KEDVES IDŐSEK! SZAKKÉP-
ZETT GONDOZÓ-ÁPOLÓ-
KÉNT MUNKÁT VÁLLALOK 
OTTHONUKBAN, BÁRMIBEN 
SEGÍTEK. /BESZÉLGETÉS, HÁZI 
MUNKA, ÜGYINTÉZÉS…STB./ 
NEM ELTARTÁSI! HÍVJANAK 
BIZALOMMAL, SZERETETTEL 
VÁROM. TF: 30/203-3964

Szakképzett logopédus beszédhi-
bás gyermekek fejlesztését vállalja. 
Érd:06-70-945-7715

H I R D E T É S

Köszönetnyilvánítás!
Köszönetet mondunk 

mindazoknak,
akik szeretett édesanyánk

Mászlé Péterné
szül. Serbán Anna

temetésén megjelentek, 
fájdalmunkban osztoztak, 
sírjára virágot, koszorút 

helyeztek.

a gyászoló család

Értesítem Nyíracsád lakosságát, 
hogy

ÜGYVÉDI 
FOGADÓÓRÁIMAT

szerdáról HÉTFŐ 9 -11 órára 
helyeztem át.

Az ügyfélfogadás helye 
változatlan: községi könyvtár, 

Kassai u. 4. sz.
Dr. LENGYEL IMRE

ÜGYVÉD
Tel/fax: 52/ 346-226

70/25-88-045
E-mail : 

dr.lengyel.imre@freemail.hu

Kerékpárosok 
figyelem!

Mivel a téli időszámítás miatt 
viszonylag korábbam sötéte-
dik, ezért nem lehet figyelmen
kívül hagyni a kerékpárosokra 
vonatkozó KRESZ szabályokat. 
Szürkületben, sötétedés után a 
kerékpárt kötelező kivilágítani! 
Elől folyamatosan világító fehér 
színű fény, hátul villogó vagy 
folyamatosan világító vörös 
színű fényt kibocsátó lámpával 
felszerelni, és ezt természetesen 
működtetni is kell!
Lakott területen kívül sötétedés 
után, valamint nappal, korláto-
zott látási viszonyoknál (köd, 
eső, hóesés esetén) mindig 
kötelező a láthatósági mellény 
viselése! Ezekkel az apró oda-
figyelésekkel megóvhatjuk saját
és mások életét, testi épségét.

Nyíracsád-Őr Egyesület: 
Szórádi Sándor

Nyíracsád Községi 
Önkormányzat Képviselő-

testülete értékesítésre 
meghirdeti a TOYOTA 
HIACE GLASS típusú 

gépkocsiját. 
Irányár: 800.000 Ft.  

Érdeklődni lehet telefonon: 
52/206-001, vagy személyesen 

a Polgármesteri Hivatalban.

Az Ady Endre Általános Iskola 
felső tagozatának labdarúgói 
idén is részt vettek a Fülöpön 
megrendezésre kerülő Mikulás-
kupán. Nagyon vártuk a meg-
hívót, hisz évek óta résztvevői 
vagyunk a tornának, ahol a térség 
csapatai versengenek az elsősé-
gért. Idén öt településről érkez-

tek diák labdarúgók, a helyieken 
kívül Nyírábrány, Nyíracsád, 
Penészlek, Vámospércs csapata 
lépett pályára. A döntő mérkőzés 
előtt Nyíracsád és Vámospércs 
csapata három-három győze-
lemmel állt az élen, így a kupa 
sorsa is a kettejük meccsén dőlt 
el. A fiúk derekasan küzdöttek,
s csak egy hajszállal maradtak le 
a dobogó legfelső fokáról, így a 
második helyet szerezték meg a 
tornán. 
Csapattagok: Gyurina János, 
Puskás Csaba, Nagy Zsolt, Meny-
hért Vilmos, Rostás Imre, Rostás 
Roland, Balogh Dávod, Hutóczki 
Zoltán, Frida György.

Kedves György edző

Szaloncukor házilag
 
Hozzávalók: fél kg cukor, 
1,5 dl víz, 10 dkg étcsoko-
ládé (minimum 60%-os), 
5 dkg vaj, 10 dkg nagyon 
apróra vágott mazsola, 
20 dkg darált dió, 10 dkg 
darált keksz, 1 narancs héja 
 
1. A cukrot forraljuk a vízzel 
kb. 10 percig. Akkor jó ha 
kicsepegtetve már nem terül 
el. Hűtsük kicsit meg, ekkor 
kezd kifehéredni, időn-
ként keverjünk rajta egyet. 
Mikor már jó sűrű, kever-
jük hozzá a csokit és a vajat. 
2. Hagyjuk száradni, öntsük 
hozzá a diót, a mazsolát, a 
kekszet, a narancshéjat és 
gyúrjuk össze. A kókuszgo-
lyónál keményebb massza 
legyen.
3. Formázzunk szaloncukro-
kat, majd kakaóba hemper-
gessük meg őket és csomagol-
juk be szép papírba.

KELLEMES 
KARÁCSONYI 

ÜNNEPEKET és 
BÉKÉS BOLDOG 

ÚJ ÉVET 
kíván minden 

kedves vásárlójának
Gugg Józsefné 

és családja

LABDARÚGÁS
Mikulás-kupa 


