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Október MAGVETŐ hava 
November  ENYÉSZET  hava 
December   ÁLOM             hava
Január   FERGETEG  hava 
Február   JÉGBONTÓ hava 
Március  KIKELET  hava 
Április  SZELEK  hava 
Május  ÍGÉRET hava 
Június   NAPISTEN  hava 
Július  ÁLDÁS hava 
Augusztus  ÚJKENYÉR  hava 

Amikor hónapjaink régi, 
magyar nevével találkozunk, 
olvasás közben végigpereg előt-
tünk egy teljes év. Kezdjük az 
őszi hónapokkal:
Az erdők tarka ruhába öltöz-
nek, majd ruhájukat félősen a 
földre ejtik, és a vastag lomb-
takaró alatt már az új életen 
gondolkodik Földanyácskánk. 
Gépek és emberek szorgoskod-
nak mindenütt, a kis magvak 
félősen megbújnak a föld-
ben és a kikeletről álmodnak. 
Látjuk a hó fergeteget, ahogy 
végigszáguld az utcákon. 
Látjuk az olvadó jeget a folyó-
kon, tavakon. 
Látjuk a tavasz elsőként kikelő, 
óvatos virágait, a böjti szelek 
által borzolt réteket és legelőket. 
Az éledő fákat és bokrokat, 
amint zömök rügyekbe, ragyo-
gó smaragdzöld levelekbe 
öltözködve ontják a gazdag 
termés reményét. 
Látjuk az életet adó áldott 
Nap aranysárga sugaraival 
borított virágos mezőket. 
A terméstől roskadozó gyü-
mölcsösöket, az érett kalá-
szokat amint a szélben lágyan 
hajladoznak. Az aratókat a 
földeken, a frissen kaszált 
tarló illata betölt mindent.  
 
Milyen szép és érzékletes a 
magyar nyelv!  Kár, hogy egyre 
jobban feledésbe merülnek 
ezek a régi kifejezések. Modern 
világunkban is érdemes felidéz-
ni a régi elnevezéseket, mielőtt 
még teljesen homályba nem 
vesznek.

Vereb Csabáné

Szeptember  
FÖLDANYA  

hava

Szeptember második hétvégéjén 
kettős ünnepre került sor a római 
katolikus egyházközségben. Szep-
tember 12-én csaknem ötven, 
köztük tizenegy nyíracsádi fiatal
bérmálkozott Nyírábrányban. A 
szertartást Bosák Nándor püspök 
atya vezette. 

 A bérmálkozók névsora: Asztalos 
Ferenc, Dudás Regina, Gyurina 
János, Kökényesi Richárd, Lisku 
Dávid, Lukács Szilárd, Nagy 
Csaba, Saliga János, Tóth Tamás, 
Török Miklós, Zilahi Beáta.
Szeptember 13-án, vasárnap tar-
tották a római katolikusok temp-

lombúcsúját Nyíracsádon. A 
templom a Szent Kereszt tisztele-
tére lett szentelve, ezért minden 
évben ilyenkor, a felmagaszta-
lás ünnepén emlékeznek meg a 
hívek a jeles eseményről.
Szenes József atya, aki a gyón-
tatásnál segített Tapasztó János 
kanonok úrnak, és a misei szol-
gálatot is végezte, már többször 
járt Nyíracsádon. 
A hívek közül sokan tapasztaltuk, 
milyen felemelő érzés, amikor 
egyszerre két pap végzi az Úrfel-
mutatást, amely jelzi az elválaszt-
hatatlanságot, az összetartozást, 
a feltétel nélküli elfogadást és 
jelenti a szeretetet.

„Nagyobb szeretete senkinek 
sincs annál, mintha valaki életét 
adja barátaiért.”   
                                   /Jn. 15, 13/

1. Antal Vivien
2. Balogh Dávid
3. Bódizs Dominik
4. Danku József Kornél
5. Dovigyel István
6. Horváth József
7. Kabály Bence
8. Kapusi Szabolcs
9. Kerti János
10. Kiss László
11. Kiss Norbert
12. Kubicza Henrietta
13. Lóczi Vivien
14. Lőrincz Kristóf
15. Madarasi Szandra
16. Menyhért Zsolt Kristóf
17. Piránszki Nándor
18. Szemán Csaba
19. Szőke Kristóf
20. Új Nándor Attila

1. Antal Gábor
2. Antal Gergő
3. Borsos Attila
4. Csatordai Bence
5. Csoborkó Miklós
6. Dancsevics Noémi
7. Gulyás Máté
8. Géczi Tamás
9. Horváth Kata
10. Katona Lehel
11. Konyári Gergő
12. Küzmös Tamás
13. Lakatos Rómeó
14. Macsi Nándor
15. Munkácsi Vivien
16. Rácz Dávid
17. Sinka viktória
18. Szabó József
19. Szlávik Patrik
20. Veres Attila

Dr. Katona Gyula augusztus 
18-án de. 11 órakor az Önkor-
mányzati Minisztérium köz-
ponti épületében lévő színház-
teremben vette át a Magyar 
Köztársaság Ezüst Érdemke-
reszt kitüntetést. Az érdemke-
resztet Sólyom László a Magyar 
Köztársaság elnöke augusztus 
20. alkalmából eredményes 
szakmai tevékenység elismeré-
séül adományozta Nyíracsád 
polgármesterének.

Az átadásra hivatalos volt, ezért 
az ünnepségen részt vett a pol-
gármester úr felesége is. A pro-
tokoll szerint a házaspárt együtt 
szólították. A polgármester úr 
kitüntetésével egy időben felesé-
ge egy szál rózsát kapott.
Hajdú Bihar megyéből négyen 
kaptak ilyen kitüntetést, Dr. 
Katona Gyulán kívül még egy 
polgármester, egy jegyző, és egy 
főosztályvezető a Közigazgatási 
Hivatalból.

Magának az éremnek, a 
Magyar Köztársaság Ezüst 
Érdemkeresztjének (polgá-
ri tagozat) leírása a következő: 
”Ezüst színű, szélesedő sávú 
kereszt, szárai közt stilizált babér-
koszorú. Ugyancsak babérkoszo-
rúval körülvett középmezejének 
előlapján az 1990-es magyar köz-
társasági címer, hátlapján „1946/
1991” évszám van. 
Anyaga: ezüstözött fém, mérete: 
42 mm. A kereszt közepén kettő 
vörös sávval díszített, vörös-
fehér szegélyes smaragdzöld 
háromszög szalagon függ. Tarto-
zéka: szalagsáv. A 34 mm széles 
sötét smaragdzöld sávot jobbról-
balról 1,5 mm széles piros csík 
szegélyez, amit közepén kettő, 
egyenként 2 mm széles piros sáv 
díszít.”
Gratulálunk polgármester úrnak 
a kitüntetéshez, és kívánunk 
további eredményes munkát, jó 
egészséget.

Vereb Csabáné

Elismerésben részesültKettős ünnep a római katolikusoknál

2009/2010-es tanév első osztályos tanulói
1. a  

Osztályfőnök: Jakab Jánosné
Napközis tanító: Dr. Katona Gyuláné

1. b 
Osztályfőnök: Dr. Ördögh Miklósné 

Napközis tanítók: Szabóné Bálega Ilona, 
Kedves György

Szeptemebr 5-én több ezer 
zarándok kísérte otthonába, a 
máriapócsi bazilikába a Köny-
nyező Mária – kegyképet. A kép 
február óta a hajdúdorogi görög 
katolikus székesegyházban volt 

a máriapócsi kegytemplom fel-
újítása miatt. A közel 50 kilo-
méteres távon három úti ikont is 
megáldottak azzal a nem titkolt 
szándékkal, hogy később ez az út 
emlékúttá váljon. A zarándokok 
menet közben a görög katolikus 
liturgikus nap szertartásait imád-
kozták, illetve a római katoliku-
soknál szokásos loretói litániát 
végezték. (haon)
A kegyképet februárban és szep-
temberben is közel száz nyíracsádi 
hívő is elkísérte. Szeptember 5-én 
hajnalban autóbusz vitte a zarán-
dokokat Hajdúdorogra. Voltak, 
akik menet közben csatlakoztak, 
de nagyon sokan az egész távot 
végiggyalogolták a kegyképpel. 

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

Hazatért a kegykép
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FELHÍVÁS!
Településünk ebben az évben is részesült a Baptista Szeretetszolgálat 
Alapítvány élelmiszer adományában, és reményeink szerint a közel-
jövőben is számíthatunk támogatásukra. A rászorulók körének 
meghatározása igen nehéz feladat mind az önkormányzatnak, mind 
pedig az ezt felvállaló Szociális és Egészségügyi Bizottságnak. A ren-
delkezésünkre álló nyilvántartások hiányossága miatt előfordulha-
tott az, hogy néhányan rászorultságuk ellenére sem részesültek az 
adományból. Ennek elkerülése érdekében kérjük a lakosságot, hogy 
akik az alábbi jogosultsági feltételeknek megfelelnek, és igényt tar-
tanának a felajánlott adományokra, jelentkezzenek a Családsegítő 
Szolgálat irodájában. 
Jogosultsági feltételek: 
- Egyedülálló esetében jövedelme nem haladja meg a havonkénti 
71. 250 forintot, vagy az öregségi nyugdíj legkisebb összegének két 
és félszeresét.
- A családban az egy főre jutó havi jövedelem a minimálbér nettó 
összegét nem haladja meg ( 2009-ben 57. 815 forint)
A fennálló feltételeket a jelentkezőknek igazolni kell. 
A jelentkezés határideje: 2009. október 31.
A fentiek elmulasztása esetén nem áll módunkban senki részére 
adományt igényelni. A megadott adatokat a szolgálat az 1992. évi 
LXIII. számú, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló törvény előírásának megfelelően kezeli. 

Szociális és Egészségügyi Bizottság
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Kirándulás Pálházán
Július 1-je, a köztisztviselők napjára tervezett kirándulást pótolták 
a polgármesteri hivatal dolgozói, akik szeptember 10-én Pálházára 
látogattak. A sok szép látnivaló mellett Szilágyi Gábor körjegyző 
adott tájékoztatót az ottani önkormányzatok működéséről. 

M e g h í v ó
Nyíracsád Község Önkormányzata és a
Ligetalja Könyvtár Közművelődési és 
Turisztikai Központ

2009. október 03 - án, 
szombaton délelőtt 10 órai kezdettel

a Csonkás Szabadidőparkban 

Családi napot rendez
A programon belül első alkalommal szervezzük a  Gúthi Erdő Ízei 
címmel az I. Nyíracsádi Őszi Bográcsforgatást, melyre várjuk a vad - 
és gombaételek, valamint bármilyen tájjellegű étel készítőit. A főzé-
sen számítunk az Ön és családtagjai, barátai, kollégái és ismerősei 
részvételére.
A kísérő program: kulturális műsor, cigányzene, játékos családi 
vetélkedő, szabadtéri játékok, amatőr labdarúgó bajnokság
Programunkkal szeretnénk egy új, kellemes színfoltot vinni telepü-
lésünk közéletébe. Kérjük, hogy segítse rendezvényünk sikerét azzal, 
hogy megtisztel bennünket jelenlétével és aktív részvételével. Rész-
vételi szándékát jelezze a művelődési házban 2009. október 01-ig.

Telefonszám: 06-52-206-410, 06-52-206-031
E-mail: ligetaljakozpont@gmail.com

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

SZEPTEMBER UTOLSÓ 
VASÁRNAPJA - 

A SZÍV VILÁGNAPJA
A Szív Világszövetség (World Heart Federation ) 1998-ban alakult, 
az 1946-ban alapított Nemzetközi Kardiológiai Társaság tagjai-
ból. Kezdeményezésükre 2000 óta a világon mindenütt egyszerre 
rendezik meg a Szívünk Napját szeptember utolsó vasárnapján. A 
világszövetség magyar tagjai – a Magyar Nemzeti Szívalapítvány és a 
Magyar Kardiológusok Társasága – az első évtől kezdve csatlakozik 
a felhíváshoz. Hazánk a szív és érrendszeri megbetegedések statisz-
tikájának elején áll, ebben szerepet játszik, hogy 2,5 millió magyar 
embernek van magas vérnyomása, legalább egymilliónak cukorbe-
tegsége, és a magyar lakosság legalább 30 százaléka túlsúlyos. 
A szív– és érrendszeri betegségek több áldozatot szednek Magyaror-
szágon, mint valamennyi más betegség, baleset és más halálok együt-
tesen. A szív –és érrendszeri betegségek jelentős része megelőzhető, 
elsősorban egészségesebb életmóddal. Azok a nemdohányzók, akik 
rendszeresen esznek gyümölcsöt, hetente háromszor testmozgást is 
végeznek, 80 százalékkal csökkentik a szívroham esélyét. 
A Szívünk Napján az életmódváltást szeretnénk népszerűsíteni, 
több mozgást, a dohányzás elhagyását és az egészségesebb táplál-
kozást!

Dr. Galgóczi Ágnes
kistérségi tisztifőorvos

Tourinform Nyíracsád új elérhetőségei és nyitva tartása:
4262 Nyíracsád, Kassai u. 6.

Tel./Fax: 52/206-410

Nyitva tartás:
Hétfő-csütörtök: 8.00 – 16.00

Péntek: 8.00 – 13.30

Augusztus végén ismét sokan elmentek a községünkbe kihelyezett 
nyári véradásra. A rendszeres véradók mellett voltak, akik először 
szánták el magukat a segítségnyújtásra. A véradást Katona Jánosné, a 
községi vöröskereszt elnöke szervezte.

Tájékoztató
Nyíracsádon a mozgáskorlá-
tozottak részére ortopéd cipő 
igénylésére van lehetőség, 
melyet helyben ír fel ortopéd 
szakorvos. 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 egye-
sületi irodában. 
Tel.: 06-20-621-7369.

A Görög Katolikus 
Templom búcsú 

ünnepe
Október 1. (csütörtök): 
Az Istenszülő Oltalmának 
ünnepe 
09.00     Utrenye 
10.00     Szent Liturgia 
17.30     Vecsernye 
18.00     Szent Liturgia

Október 2. (péntek):  
16.00     Gyóntatás 
18.00     Szent Liturgia 
A családok hálaadó liturgiája. 
Arany- és ezüstmenyegzős 
áldások. 
A szertartást vezeti: 
DR. SOLTÉSZ JÁNOS 
a nyíregyházi Hittudományi 
Főiskola főigazgatója.

Október 3. (szombat): 
16.00     Gyóntatás 
17.30     Vecsernye 
18.00     Szent Liturgia 
A Nyíracsádról elszárma-
zott papok és hívek hálaadó 
liturgiája. A szertartásokat 
végzik: Kabály János atya, 
Szabó Tamás atya és Mosolygó 
Sándor atya gyermekei.

Október 4. (vasárnap): 
09.00     Utrenye 
10.30     Búcsúi Szent Liturgia 
A szertartásokat vezeti: 
KOCSIS FÜLÖP 
megyéspüspök atya.

Néhány pillanatkép a Moz-
gáskorlátozottak Hajdú-Bihar 
Megyei Egyesülete által szervezet 
kirándulás és a nyári rendezvé-
nyek élményeiről.

A mozgáskorlátozottak helyi 
csoportja május 9-én, Füzér-
radványra kirándult. Idegenve-
zető kíséretében megtekintettük 
a Károlyi Kastélyt. Valódi itáliai 
reneszánsz bútorok, csillárok, 
kandallók, és gyönyörű már-
vánnyal borított folyosók, oszlo-
pos hall, valamint több száz éves 
angolpark kápráztatta el szemün-
ket. Innen Pálházára utaztunk, 
amely a Zemplén legészakibb 
vonulatának keleti oldalán 
helyezkedik el. Felültünk az erdei 
kisvasútra, és 30 perces utazás-
sal a Kemence-patak völgyében 
haladva megérkeztünk Kőkapu-
ra. Nagyon sok látnivalót mögöt-
tünk hagyva visszavonatoztunk 
Pálházára, ott sétálgattunk, 
pihentünk, gyönyörködtünk a 
tájban, és megtekintettük a Vadá-
szati Múzeum kiállítását. A nap 
végén élményekben gazdagodva, 
feltöltődve tértünk haza.
Jó példája volt ez a kirándulás az 

emberi akaratnak, összefogásnak 
és a segítőkészségnek, mert bár 
többen voltak kerekesszékkel, 
mégis közösen „akadálymentes-
sé” tettük ezt a napot.
Ezúton szeretném megköszönni a 
résztvevők nevében is Nyíracsád 
Község Önkormányzatának és 
a Mozgáskorlátozottak Hajdú-
Bihar Megyei Egyesületének, 
hogy lehetővé tették számunkra, 
hogy kiszakadjunk a hétközna-
pok egyhangúságából. 

Augusztus 1-jén fantasztikus csa-
ládi napot rendeztünk, „Tarka-
barka Fesztivál” néven, ahol 
sérült és egészséges gyerekek 
és családjaik együtt szórakoz-
tak. Az elmúlt évekhez hason-
lóan változatos programokkal 
színesítettük a rendezvényt. A 
gyerekeket  izgalmas és szóra-
koztató tevékenységek várták: 
ugráló vár, óriás csúszda, lovag-
lás, íjászkodás, kézműves sátor, 
kutyás bemutató, stb. Részt 
vehettek játékos ügyességi vetél-
kedőkön, ill. ízelítőt kaphattak 
a rendőrség munkájából. Nagy 
sikert aratott meglepetés sztár-
vendégünk Szandi. 

Tombolasorsolással ért véget ez a 
felejthetetlen nap.

Hagyományos rendezvényün-
ket, az Egyesületi Napot, mely 
egy főzőversennyel egybekötött 
kulturális fesztivál, augusztus 2-
án rendeztük meg Létavértesen. 
Ide vártuk az egyesület minden 
tagját a megyéből.
A hús nélküli ételek főzőverse-
nyére csoportunk slambuccal 
nevezett be. Amíg készült az étel, 
a fellépők sokszínű zenei és prózai 
műsorszámát láthattuk a színpa-
don. Nagyon büszkék voltunk a 
nyíradonyi tagok produkcióira: 
Tálas Gábor betyár népdalok-
kal, Orosz Sándorné nyíradonyi 
népdalok éneklésével kápráztatta 
el a közönséget. Madar Józsefné, 
Prekup Jánosné és Andristyák 
Józsefné, Beszélgetés egy kávé 
mellett című humoros előadása 
derítette jobb kedvre a néző-
ket. A nap végén jó étvággyal 
fogyasztottuk el minden idők 
legjobb ízű slambucát, Pintye 
Józsefné „főszakács” mestermű-
vét. Az egész napos rendezvény 
jó alkalom volt a találkozásra, 
ismerkedésre, beszélgetésre, az 
együttlét minden résztvevő lel-
kére jó hatást gyakorolt.
Legvégül köszönetet mondok a 
csoportnak a kitartó munkáért.

Bízom benne, hogy beszámolónk 
sokak érdeklődését felkelti és az 
év hátralévő részében megren-
dezésre kerülő színvonalas prog-
ramjainkon az eddigieknél is 
több résztvevőre számíthatunk. 
Rendezvényeinkkel kapcsolato-
san folyamatosan érdeklődjenek 
az egyesületi irodában.              

Dánné Molnár Erzsébet

Legyőztük „korlátainkat”ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselő testület szeptember 17-én tartotta soron következő rendes 
ülését.
A két ülés között hozott fontosabb önkormányzati döntésekről, ese-
ményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelen-
tést a polgármester.
A 2009. évi költségvetését rendelettel módosította. Bevételét 715. 963 
e Ft-ban állapította meg, kiadási főösszegét szintén 715. 963 e Ft-ban 
határozta meg.
Az első félévi gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztató időarányo-
san tükrözi a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtását. 
Az önkormányzat saját bevételi hátralékára az év hátralévő részében 
a szükséges intézkedést meg kell tenni. Ilyen például a kommunális, 
iparűzési, gépjármű adók, lakbér hátralékok, idegen helyről kimuta-
tott tartozás, szemétszállítási díj hátralék is, melyet meg nem fizetés
esetén az önkormányzatnak kell a szolgáltató részére kiegyenlíteni. 
Az intézmények működtetése folyamatos volt. A segélyek, illetmények 
kifizetése időben megtörtént.
Döntött a testület a művészeti és sportösztöndíjakról. Az érintettek a 
határozatot megkapják. Az önkormányzat ebben az évben is csatlako-
zik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályá-
zathoz. A pályázati kiírás és a pályázati nyomtatvány október 1-jétől 
az önkormányzat szociális irodájában vehető át. 
A közel egy év tapasztalatai alapján döntött a testület a Ligetalja 
Könyvtár  Közművelődési és Turisztikai Központ két önálló intéz-
ményként történő szétválasztásáról. A könyvtár és a közművelődési 
és turisztikai központ alapító okiratainak elkészítéséig az intézmény 
vezetésével Sándor Editet bízta meg.
Az ülés hátralévő részében egyedi ügyekben hozott döntéseket.   

                                                                                    Varga Györgyné sk.
                                                                                             jegyző

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat-
ra vonatkozóan: az „A” típusú pályázatra azok a hátrányos szociális 
helyzetű fiatalok pályázhatnak, akik jelenleg is felsőfokú intézmény-
ben tanulnak. A „B” típusú pályázat támogatási lehetőség a 2010-ben 
felsőfokú tanulmányokat kezdő fiatalok számára.
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JUBILEUMI ÜNNEPSÉG
A délelőtti, 50 éves jubileumi 
ünnepséget  Kovács Lajos Zsig-
mond ügyvezető lelkipásztor 
nyitotta meg, és köszöntötte a 
vendégeket, a gyülekezetet a  
Zsoltárok könyve 100: 4 versével:
„Menjetek be kapuin hálaénekkel, 
udvaraiba dicsérettel! Adjatok 
hálát neki, áldjátok nevét!”
1 Kir.8: részéből olvasott  
versek alapján az igét hirdette:                      
Dr. Mészáros Kálmán  lelkipász-
tor, a Magyarországi Baptista 
Egyház elnöke.
                             
Részlet az igehirdetésből:
„Tisztelettel és szeretettel köszön-
tök mindenkit, aki eljött e jeles 
alkalomra, hogy együtt ünnepel-
jen velünk.
2007. május 25-én voltam itt, 
és ünnepeltünk együtt ebben az 
imaházban. Akkor David Coffey,
a Baptista Világszövetség Elnöke 
avatta az imaház falán elhelye-
zett emléktáblát, emlékeztünk a 
nyíracsádi zsidóságra, és hirdet-
tük, hogy az egykori zsinagóga 
újból Isten háza.
50 évvel ezelőtt   Dr. Nagy József  
baptista egyházelnök avatta az 
imaházat, az ő könyvében talál-
tam rá az imaházavató prédiká-
cióra, ebből idézek:
„Örvendezés az Úr házában” 2 
Krónika 6:17a  19-21.
Ünnepélyes és örvendetes esemény 
tanúi vagyunk. Boldogan szem-
léljük egy gyülekezet óhajának 
beteljesülését. Megvalósult a szent 
reménység: komoly erőfeszítéssel 
és lelkesedéssel végzett munka 
után megnyílt a nyíracsádi bap-
tista imaház.
Nem azért olvastam fel Salamon 
templomszentelési imádságát, 
mintha össze akarnám mérni a 
mai nap szerényen kedves alkal-
mát a nagy jeruzsálemi templom 
megnyitó istentiszteletével. Hiszen 
a Salamoni templom egy egész nép 
büszkesége volt, első a sok száz évi 
szent-sátor szolgálat után, amely 
mérhetetlen kincsekből felépített, 
roppant nagy épületként, királyi 
segédlettel és impozáns – szinte 
világraszóló – ünnepségek kereté-
ben nyílt meg.
Mégis úgy érzem, hogy mindnyá-
jatok szívéből szólok, amikor azt 
mondom, hogy nekünk most itt 
Nyíracsádon ugyanolyan nagy 
öröm egy maroknyi kis csoport 
kedves, de szerény hajlékában 
ünnepelni, mint egykor Jeruzsá-
lemben, hiszen a hajlékok Ura, a 
hatalmas Isten ugyanaz.
Nem szabad elhallgatnunk azt 
a tényt, hogy ebben a hajlékban 
hosszú időn keresztül a salamoni 
templom népének utódai dicsér-
ték az Istent. Az e hajlékot magu-
kénak valló izraelita honfitársain-
kat a sátáni indulattól fűtött faj-
gyűlölet elhurcolta, és kegyetlen 
módon elpusztította. Így maradt 
árván az üres templom, hogy 
gondozatlan elhanyagoltságában 

éveken át emlékeztetőül álljon, 
mint figyelmeztető jel az emberte-
lenség és a fajgyűlölet ellen.
Az elhagyott ház szomszédságá-
ban húzódott meg a kis baptista 
gyülekezet imaháza. A két imaház 
népét soha nem választotta el a 
fajgyűlölet, sőt a baptista hívők 
még a legtombolóbb embertelen-
ségek idején is felemelték szavukat 
az esztelen gyűlölet ellen.
E magatartás természetes követ-
kezményének kell tekintenünk, 
hogy a használaton kívül álló 
épület megújított alakjában a mai 
naptól fogva a baptista gyülekezet 
szolgálatában állhat.
S mi boldog örömmel szemléltük, 
hogyan veszi birtokba új hajlékát 
a baptista közösségünk nyíracsádi 
gyülekezete.”

Miért kell imaházat, templo-
mot építeni Isten dicsőségére?  
Hiszen nincs az a hely, ami be 
tudná Őt fogadni.
Nekünk, Isten gyermekeinek 
van erre szükségünk. Hatnapi 
munka után az ember odaszán 
Istennek egy napot, hogy ne 
magát, hanem Istent, az Ő hatal-
mát, művét csodálja.
Alkalmas ez a ház arra, hogy ösz-
szegyűlve, együtt magasztaljuk 
Istent az Ő kegyelméért, szere-
tetéért. A gyülekezet első Bibli-
ája van előttem: Isten népe ezen 
keresztül hallotta meg az idő 
üzenetét. Isten törvényét hirdeti 
számunkra.
Jézus Krisztus a legnagyobb 
parancsolatot emelte ki a tíz 
közül:a Királyi törvény, amit 
Isten fontosnak tart ebben van:
„Szeresd az Urat, a te Istenedet 
teljes szívedből, teljes lelkedből és 
teljes elmédből.”
Nem lennének ellenségeskedé-
sek, háborúság, szörnyűség, ha 
betartanánk Isten parancsát. 
Isten bár igazságos, de szerető 
Isten. Ő azt akarja, hogy minden 
ember megtérjen, üdvösségre 
jusson.
Isten háza az imádság háza. Mi 
baptisták nem templomnak 
hívjuk az imaházat.
„Hallgasd meg az imádságot, 
amikor szolgád ezen a helyen 
imádkozik!” (1 Kir.8:29.)
Hallgasd meg a jövevényt is, faji 
és vallási hovatartozás nélkül, 
nem származás alapján, hanem 
elhívás alapján.
Az ember bárhol imádkozhat, 
nem a hely teszi a kapcsolatun-
kat élővé Istennel.
De amikor megnyílik előttünk 
Isten igéje, egy egész más dimen-
ziót állít elénk.
Keresni kell Isten orcáját, hogy 
megtisztuljunk. 
Jákób csodálatos fényben látja 
Őt, fölébred ebből a mennyei 
látomásból és azt mondja, hogy 
„félelmes ez a hely! Nem más 
ez, mint Isten háza, és a menny 
kapuja.” Bárcsak minden imaház, 
templom ilyen hely lenne.

Az imaház Isten tiszteletére 
szentelt hajlék, de Isten többet 
kíván ettől: 
„Nem tudjátok, hogy ti Isten 
temploma vagytok, és az Isten 
lelke bennetek lakik?
…mert az Isten temploma szent, 
és ez a templom ti vagytok.”   
(1 Kor.3:16-17)
Holnap, és a további napokon, a 
munka, tanulás, rohanás közben 
se feledkezzünk meg e napnak az 
üzenetéről: a mi testünk az igazi 
templom, amit nem ronthatunk 
meg. Ámen”

A jubileum keretében a gyüle-
kezet krónikáját, az alakulástól 
napjainkig Kovács Lajos lelki-
pásztor olvasta fel.

HÁLAADÓ ÜNNEPSÉG
A délutáni hálaadó Istentisztelet 
ünnepségén Baranyi László  és 
Komáromi Tibor,   a gyülekezet 
volt  lelkipásztorai szolgáltak.
Baranyi László lelkipásztor a 
Zsoltárok könyve 84:5-8 versek 
alapján szólt a gyülekezethez:
„Boldogok, akik házadban 
laknak, szüntelenül dicsérhetnek 
téged!” Zsolt.84:5

Kik a boldogok?  
„Boldog mindenki, aki az Urat 
féli, és az Ő útjain jár.”, mert  
„Kezed munkája után élsz, boldog 
vagy, és jól megy sorod.” 
Isten azt mondja, hogy én viselek 
rólad gondot: és boldog lehetsz.
Hogy jössz ide az Isten házába? 
Örvendezel mikor jönni kell, - 
vagy azt mondod: 
már megint menni kell az ima-
házba?!
Mi emberek gyakran 
lehorgasztjuk a fejünket, pedig 
Isten már az első emberpár ide-
jében azt mondta:  „ha jól cse-
lekszel, emelt fővel járhatsz”! (1 
Móz.4:7.)
Isten erejével haladhatunk utun-
kon: „Újult erővel haladnak, és 
megjelennek Istennél a Sionon.”
Az az ember, aki behívja életébe 
Jézus Krisztust, abban ott lesznek 
ezek az erők.
Illés nem volt szupermen, 
ugyanolyan ember volt, mint mi. 
Buzgó volt és igaz, azért hallgat-
ta meg Isten az imádságát. És 
amikor Illés azért imádkozott, 
hogy három és fél évig ne legyen 
eső, nem volt eső. Aztán ismét 
imádkozott, esőt kért, és Isten 
adott esőt.
Csak rajtad múlik, hogy Isten 
ereje működni fog-e az életed-
ben.
A felolvasott igerészből három 
dolgot emeltem ki:
- az az igazi boldogság és öröm, 
amit Isten ad.
- öntsd ki a szívedet Istennek, 
ha bánatod van, vagy szomorú 
vagy: (56 zsoltár 9.verse)
-Isten kezében vagy! Az erőt az 
Ő szolgálatához, a mindennapi 
élethez Ő adja. Illés ugyanolyan 
ember volt, mint te.
Az erőt, amit Isten ad, fordítsd jó 
munka végzésére.
Ha vannak fájdalmaid, hozd oda 
az Úr elé. Isten meg fog erősíte-
ni!
Áldjon meg az Úr, és őrizzen 
meg titeket!
Komáromi Tibor  lelkipásztor:
„…és bánj mindenkivel tettei 
szerint, ahogyan megismerted a 
szívét, hiszen egyedül te ismered 
minden embernek a szívét,….”      
1 Kir. 8:39.
Kötődünk, szeretjük, és emlékek 
fűződnek Isten házához. 
Kedves ez a ház.

Ézsaiás próféta könyve 66. részé-
ben olvashatjuk:
„Ezt mondja az Úr: A menny az 
én trónusom, a föld pedig lábam 
zsámolya.
Milyen házat akartok építeni 
nekem, és milyen helyen kellene 
tartózkodnom?
Hiszen mindent az én kezem 
alkotott, így keletkezett minden 
– így szól az ÚR.
Mert én arra tekintek, aki nyomo-
rult és megtört szívű, és aki igéi-
met tiszteli.”
Isten háza mi vagyunk. Az Úr 
Jézus is ezt mélyíti el, hogy az 
Atya olyan imádókat keres, akik 
lélekben és igazságban imád-
ják Őt. Nem mindegy, hogyan 
imádom Őt. Isten házában, lélek-
ben és igazságban kell imádni 
Őt.
Isten látja a szívünket és a tette-
inket!
Lehet az Isten házába jönni meg-
szokásból. De lehet úgy jönni, 
hogy: - Isten után vágyódik a 
szívem, ünnepelni akarom Őt, 
vágyom arra, hogy az Úr szól-
jon hozzám, keresem a tanácsát, 
lehet hálát adva jönni, kérhetem, 
hogy kötözze be a sebeimet.

Miért jössz Isten házába?
Jézus Krisztus azért halt meg, 
hogy vele együtt éljünk!
Ha újonnan születtünk, és oda-
szántuk életünket neki, akkor 
vele együtt élünk: és akkor az én 
gondom az Ő gondja, és az én 
terhem az Ő terhe.
Ő mindenestül vállal téged a 
gondoddal, bajoddal, nyomorú-
ságoddal együtt, ha te vállalod 
Őt.
Méltó az Úr, hogy együtt éljünk 
vele!

A délelőtti   Jubileumi Isten-
tisztelet  és a délutáni  Hálaadó 
Istentisztelet  között az ünneplő 
gyülekezet - (mintegy 160 fő) -  
együtt ebédelt a Ligetalja Műve-
lődési Ház nagytermében.

Hetényi Lajosné:
HÁLAZSOLTÁR

A hála szava csendül most szí-
vünkből,
Áldani kész a bensőnk: Iste-
nünk.
Mert védő szárnyad híven őrzi 
néped,
Hajlékot is Te adtál minekünk.

Ifjú, öreg, gyermeksereg
Szent színed elé állunk.
Örömtől ittas, hálás szíveinket
Hódolatra, mi Atyánk kitárjuk.

Te vagy, áldások adományozó-
ja,
Nem érdemünk ez: ingyen 
kegyelem.
Mi ezt az áldást jöttünk eléd 
kérni,
Ki itt belép, mind-mind ebből 
vegyen.

Legyen e hajlék Te dicséreted-
nek,
Fáradt lelkeknek igaz otthona.
Szálljon a falakon túl a menny-
be Hozzád
Hívő szívekből buzgó ima.
És új éneket adj a szánkba 
mindég.
Ne halkuljon el hálaénekünk!
Hisz dicséretre csak Te vagy 
méltó!
- Emeld e magaslatra életünk.

Összeállította: 
Moczokné Vasvári Edit

Felszentelték a keresztet

Szeptember 14-én este nagyon szép egyházi ünnepnapon, a Szent 
Kereszt felmagasztalásának napján került sor a görög katolikus temp-
lom lábánál álló kereszt felszentelésére. A proseció  fél hatkor indult 
el a templom elől, majd a templomdomb lábához érve a szép szám-
mal összegyűlt hívek vették körül a keresztet. A szertartást Kruppa 
Tamás püspöki helynök végezte. A Mindenható jelenléte sem hiány-
zott a szertartás alatt, hisz egyáltalán nem lehet véletlen, hogy eső 
nélkül is gyönyörű szivárvány vigyázta a szertartás menetét, majd 
kísérte a híveket vissza a templomig. Az ünnepi liturgiát a vendég-
atya végezte. – Az útszélen és a templomok tetején álló keresztek arra 
emlékeztetnek, hogy Isten úgy szereti a világot, hogy egyszülött fiát
adta érte. A felmagasztalás felemelést jelent. A keresztet azért teszik 
a legmagasabbra, mert azt mutatja, hogy az Isten meddig megy el az 
ember szeretetében – fogalmazott Kruppa atya.

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

Őszi kirándulás
Szeptember 5-én Debrecen Megyei Jogú Város Német Kisebbségi 
Önkormányzatának tagjai tettek látogatást Nyíracsádon. A csoportot 
Dr. Katona Gyula, településünk polgármestere köszöntötte a Görög 
Katolikus Ifjúsági Központban, majd meglátogattuk községünk ide-
genforgalmi látnivalóit. Tóth Elek görög katolikus esperes bemutatta a 
templom ikonosztázát, s a templom történetéről beszélt, majd megnéz-
tük a római katolikus templom kertjében II. János Pál pápa szobrát, és 
a Lourdesi barlangot. 
A Vécsey Kúria régi fotóinak kiállítása, a Malom Galéria, majd a Bap-
tista Imaház következett. Az Árpád-kori műemlék templom nagy 
hatással volt a látogatókra. Községünk intézményei iránt is érdeklődő 
volt a csoport, így rövid kitérőt tettünk, s megtekintettük az Ady Endre 
Általános Iskola, az óvoda épületét, valamint a Községházát. Ebéd után 
a Vadászházban és a gúthi-erdőben tett kellemes sétával még mindig 
nem ért véget a nap. A látogatás utolsó állomása a buzitai Kék-Túra 
Vendégház volt, ahol a csoport a nyári élményeiről tartott baráti han-
gulatú beszámolót. A közel 30 fős csoport nagyon kellemes hangulat-
ban hagyta el Nyíracsádot, ahova ígéretük szerint még visszatérnek.

Sándor Edit
Tourinform Iroda vezetője

A Nyíracsádi Baptista Imaház 
50 éves Jubileumi Istentisztelete
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Imádság alatt készülnek 
a keresztek

Mint ahogyan előző lapszámunkban hírül adtuk, augusztusban 
megújult a görög katolikus templom lábánál álló kereszt, a felújítá-
sért Barna Tibornak és lelkes csapának jár a köszönet. 
Természetesen az is érdekelt bennünket, milyen út vezetett a felújítás 
gondolatáig. Csaknem négy-öt évet ugrottunk vissza az időben, itt 
kezdte Barna Tibor a történetet, mely keresztgyűjtéssel, keresztké-
szítéssel kezdődött. 

Barnáék nappalijának szegletében kicsi asztalka áll, mellette fotel. Az 
asztalon és persze a falon is keresztek sorakoznak katonás rendben. 
Kisebbek a nagyobbakkal ölelkeznek, vagy éppen szorítanak egy-
másnak helyet. Több tucat kereszt tartozik a gyűjteményhez, a pár 
centistől addig a másfél méteres zarándokkeresztig, mely a falnak 
támaszkodva piheni ki a benne lévő több ezer kilométert. A kereszt-
gyűjtés tulajdonképpen egy „baleset” következtében folytatódott 
keresztkészítéssel. – Négy évvel ezelőtt Medjugorjébe készültünk. 
Görcsös fűzfából zarándokkeresztet szerettem volna készíteni, de 
eltörött a munkálatok alatt. Ebből készültek az első darabok a felesé-
gemnek, a lányaimnak. Vasárnapi mise után, ha olyan kedvem volt, 
leültem, s készítettem néhány keresztet. Olyat, amilyet a fa megen-
gedett. Később aztán elkezdtem osztogatni ezeket a kisebb nagyobb 
kereszteket. Mindig van nálam néhány, s ha olyan emberrel találko-
zok, akiről úgy látom, rászorul a segítségre, vagy csak egyszerűen 
hálámat akarom kifejezni valamiért, kap tőlem egyet – magyarázta 
Barna Tibor, aki nagyon fontosnak tartja, hogy minden egyes kereszt 
imádság közben készül. Imádság közben azért a személyért, akié lesz 
egyszer a kis darab. 
Hite szerint
Barna Tibor havonta 50-60 kisebb nagyobb keresztet készít, már 
több ezret osztott széjjel az országban, de került már Barna-féle 
kereszt Franciaországba, Lengyelországba, és Európa számos zugába 
is. Eleinte Jézus életkorára gondolva 33 keresztet készített minden 
hónapban. Megszámozta valamennyit – ez kisebbik lánya feladata 
volt –, majd idézetet is készített minden darabhoz, ezzel együtt aján-
dékozta el. Ma már egy debreceni házaspár, akikkel a Szent László 
Plébánián ismerkedett meg, visz el tőle havonta 33-at, a többit 
maga osztja széjjel. Munkájából kifolyólag szinte minden nap az 
országutakat járja. Az út mentén nagyon sok elhagyatott és elhanya-
golt kereszttel találkozik nap mint nap. Így született meg az ötlet, 
hogy felújítsa ezeket a gazdátlan, vagy felújításra váró kereszteket. 
- Természetesen itthon kezdtük a munkát. Novák Zoltán barátom 
ajánlotta fel a segítségét, a korpuszt Molnár Attila festette át, a vas 
munkákat Antal József készítette – sorolta a munkában részt vevőket 
Barna Tibor. A kis csapat célja először a Rákóczi, Zrínyi, Szatmári 
utcákon álló három nyíracsádi kereszt felújítása, de vár még kettő 
az M3-as autópálya mentén is, ahol a legnagyobb feladat az áram 
elvezetése lesz. A Máriapócs és Hajdúdorog közötti úton is van 8-10 
kereszt, ezek közül három felújításával lettek kész szeptember 5-ig, a 
kegykép hazatéréséig. 
Miért éppen a kereszt? 
A kérdésre Barna Tibor így válaszolt: - Jézus Krisztus szent kereszt-
jében tengernyi fájdalom van, és ugyanakkor tengernyi szeretet. Az 
egész megváltás ebből született, s úgy érzem nekem ez a feladatom. 
Az életben mindent elveszíthet az ember, sokszor egyik napról a 
másikra, csak a hitét nem veheti el tőle senki. Az én hitem szerint 
készülnek a keresztek, s remélem Istennek tetsző, amit teszek. 

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

Czapi1 az időjárás jelentő

Ha valaki gyakran keresi fel az időkép.hu weboldalt, s netán még 
Nyíracsád időjárására is kíváncsi, találkozhat a CZAPI1 névvel. 
Azzal a valakivel, aki községünkből rendszeresen küldi az adatokat 
a világhálóra. 
Ki lehet Czapi1? Nem kellett túlságosan sokáig nyomozni, hogy 
eljussunk Czapár Gáborhoz, aki szívesen mesélt arról, hogyan lett 
időjárás jelentő. 
– Engem már kicsi koromban is nagyon érdekelt az időjárás. Amíg 
mások elbújtak, addig én soha nem féltem még a nagy viharoktól 
sem, alig vártam egy kiadós esőt vagy havazást. Kiálltam az udvar-
ra, s néztem, hogyan cikáznak a villámok, hallgattam, hogy dörög 
az ég. Felnőttként is szívesen kémlelem az eget, az interneten is 
keresem az időjárással kapcsolatos oldalakat. Így bukkantam az 
időkép honlapra, ahol regisztráltam, egy tesztet töltöttem ki, vála-
szoltam néhány kérdésre. Így lettem időjárás jelentő – mesélte Gabi, 
aki tetszőleges időpontokban küldi a szabadban mért hőmérsékleti 
értékeket Nyíracsádról. – Ha extrém az időjárás, akkor nagyobb a 
jelentésszám. Ha közeleg egy sötét felhő, vagy esőgóc, azt azonnal 
jelentem, még fényképet is küldök, mint például a nyári jégverésről 
– magyarázta Czapár Gábor.
Czapi1 4-5 éve küldi az adatokat, azt mondja, szereti ezt a hobbit. 
Nemcsak kellemes, de hasznos időtöltés is ez, hisz nem egyszer 
értesítette már a biztosítót is jégverésről, villámcsapásról, egyéb 
elemi kárról, akik így hamarabb kezdhették el munkájukat is. 
Bízunk benne, hogy kevés extrém jelentenivaló lesz a közeljövő-
ben Nyíracsádról, de azért a mindennapi hőmérsékletet is szívesen 
olvassuk majd. Pláne úgy, hogy tudjuk, tőlünk is mennek az adatok 
Czapi1, vagyis Czapár Gábor jóvoltából.

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

Kistérségi ülés

Szeptember 8-án délelőtt Nyíracsádon tartotta soron következő ülését 
a Hajdúhadházi Kistérség Polgármesteri Tanácsa. Fő napirendi pont-
ként az első féléves költségvetési beszámoló szerepelt, majd egyebe-
ket tárgyaltak. Részt vett az ülésen a munkaszervezet is. A résztvevők 
megtekintették a Buzitán a Kék-Túra vendégházat is. 

Acsádon szólt a 
Max Rádió 

Augusztus 19-én immár második alkalommal szólt a Max Rádió 
Nyíracsádon. A rádió és a Reál üzletlánc közös Road Showja, vala-
mint a „10 hét 20” helyszín jelmondat keretében élő egyenes adás-
ban köszöntötték a rádió hallgatóit a különböző helyszínekről, így 
Nyíracsádról is. Az augusztusi délelőttön többször bejelentkeztek 
a műsorvezetők élőben is Nyíracsádról, a tavalyihoz hasonlóan volt 
ételkóstoló és nyereménysorsolás is. Az utolsó díjakat – a rádiónak 
élőben nyilatkozó – Mecsei Jánosné húzta ki a szerencsés nyertesek 
nagy örömére. 
       

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

Negyven év
1969 nagyon régen volt. Ugyan-
is akkor hagytuk el a Nyíracsádi 
Általános Iskola falait. 
Sokan telepedtünk le Nyíracsá-
don. Talán azért is nem tartot-
tunk eddig osztálytalálkozót, 
hiszen nap, mint nap összefu-
tunk és megállunk egy pár szóra. 
Egy-két ilyen beszélgetésből jött 
az ötlet: jó lenne összejönni és 
találkozni. Kíváncsiak voltunk 
azokra, akiket ballagásunk óta 
nem láttunk. Kerestük egymást 
láncszerűen, és adtuk egymásnak 
az infót. Aztán rájöttünk, hogy 
nem is olyan egyszerű a szerve-
zés, hiszen az ország különböző 
részein, sőt még külföldön is 
élnek közülünk. Az osztály lét-
száma 42 volt, sajnos nyolcan 
már nem élnek, ők fiatalon
mentek el. Nyíracsádon élő taná-
rainkkal egyeztettünk először, és 
hívtuk meg őket. Augusztus 8-ra 
terveztük az összejövetelt. Ezután 
kerestük meg az osztályfőnököt, 
Berencsi Bélánét. Egy Debrecen-
ben élő osztálytársunknak jutott 
eszébe, mi lenne ha az alsós 
osztályfőnököt is meghívnánk. 
Persze akkor még nem tudtuk, 
hogy él-e? Amikor elmentünk 
hozzá, nagyon meghatódott és 

csak sírt és sírt. Erre az osztályra 
azért is emlékszik, mert annak 
idején nem csak tőlünk búcsú-
zott, hanem Nyíracsádtól is. Ő 
Juhász Erzsébet. 
Olyannyira sikerült a szervezés, 
hogy 37 diákból 17-en jöttek el. 
Sajnáljuk, hogy voltak olyanok, 
akik nem tudtak itt lenni - az 
időpont, vagy más ok miatt, mert 
a találkozó fergetegesre sikerült. 
Vacsorával és jó talpalávaló zené-
vel hajnali 5 óráig maradtunk, 
ekkor ért véget a találkozó. Így, 
őszülő fejekkel is, némelyikünk 
már nagyszülőként, de újra diá-
koknak éreztük magunkat. 
Tanáraink, akik eljöttek: Berencsi 
Béláné, Juhász Erzsébet, Szász 
János, Vereb Csaba, Vereb 
Csabáné.
A találkozón résztvevő diákok: 
Blascsák Irén, Bálega Péter, 
Havrilla Ilona, Hudácskó Anna, 
Hudácskó Irén, Hudácskó János, 
Jakab Sára, Csontos János, 
Lengyel Júlia, L. Nagy Mária, 
Mikáczó Mária, Karácsony 
János, Puskás Ilona, Szabó Erzsé-
bet, Pintye Mária, Szűcs Teréz, 
Tar Katalin.
Azokra, akik már nem lehettek 
velünk egyperces, néma felállás-
sal emlékeztünk. 

Szilágyiné Szabó Erzsébet

Még júliusban történt, hogy a nyíracsádiak közül néhányan tudato-
san, néhányan pedig csak véletlenül éppen akkor néztük a Duna TV 
adását, amikor nyíracsádi fiatalok táncát is lehetett látni élő közvetí-
tésben a Füredi Anna-bálról.
„A Füredi Anna-bálon szól a zeneszó” – ahogy azt a jól ismert dalból 
is tudjuk, majd bevonulnak a táncosok, a Valcer táncstúdió táncosai, 
és mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne, az estélyi ruhás 
hölgyek és urak között elkezdenek gyönyörűen táncolni. Köztük ter-
mészetesen a nyíracsádi gyerekek, akik szintén a Valcer táncstúdió 
tagjai.: Kovács Bence, Kovács Bianka és Magyar Norbert, akik ezentúl 
büszkén mondhatják: Én is táncoltam a  Füredi Anna-bálon!

Hogy is kerültek a „valceresek” Balatonfüredre és éppen az Anna-
bálra? 
A Valcer táncstúdió minden évben a Balatonnál tölti a nyári tánc-tábo-
rát - tudtuk meg a táncosoktól - és azt is, hogy Debrecen és Balatonfü-
red régi, jó kapcsolatban vannak egymással: testvérvárosok. Ehhez a 
történethez már csak ügyes táncosok kellenek, akik ilyen színvonalas 
táncot tudnak bemutatni.
Ilyenek táncosok pedig akadnak a környéken, sőt, Nyíracsádon is. 
Gratulálunk nekik.

Vereb Csabáné

„A Füredi Anna-bálon szól a zeneszó”
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SZENT ISTVÁN NAP
2009. augusztus 19-én, szerdán 18 órai kezdettel a Petőfi téren került
megrendezésre a Szent István napi ünnepség.

A rendezvényt a Valcer Művészeti Iskola nyíracsádi tagozatának 
bemutatóival kezdtük, majd Dr. Katona Gyula polgármester úr ünnepi 
köszöntőjével folytattuk. 

Az est folyamán a helyi amatőr csoportok fellépései színesítették 
a programot. Láthattuk az Akác Néptánc együttes táncműsorát, a 
Nyíracsádi Népdalkör előadását, a Bokréta citera együttes bemu-
tatóját, Szmír Mihály, Szabó Mariann és Tóth Gyula műsorszámait. 

Minden évben fogadunk rendezvényünkön egy a Debreceni Virág-
karneválra érkező külföldi csoportot. Idén Bulgáriából, Sumenből 
érkezett hozzánk a ZVANCHE Gyermek és Ifjúsági Népi Együttes,
akik színvonalas, pörgős táncbemutatójukkal kápráztatták el a közön-
séget. A helyi fiataloknak ajándékul szánva a csoport egyik tagja ame-
rikai „BIK BOX” imitációt mutatott be, amely az amerikai négerek 
zenéje. Előadásával osztatlan sikert aratott. Este 22 órakor tűzijátékkal 
zártuk a rendezvényt.

Verdes Jánosné
mb.intézményvezető

N Y Á R I D É Z Ő
JUBILEUMI KARNEVÁL

Nyíracsád táncos lábú lányai évek óta résztvevői a virágkarnevál 
táncos produkcióinak, így természetesen a 40. jubileumi virágos ren-
dezvényről sem hiányozhattak. Idén is több formációban léptek fel.
A legnépesebb csoport, tizenegy általános iskolás lány, a tavaly ala-
kult Go Butterfly Táncegyesület tagjaival „szállt”, mint ahogy a nevük
is mutatja, akár a pillangók. A táncegyesület fő profilja az akrobati-
kus rock-and roll, erre építették a karneváli koreográfiát is, melyet a
különleges, látványos, speciális eszközhasználatú poi-val ötvöztek. 

A csoport tagjai: Csoborkó Barbara, Csoborkó Fruzsina, Csoborkó 
Petra, Haller Ptrícia, Haller Vivien, Kedves Flóra, Macsi Beatrix, Macsi 
Fruzsina, Molnár Vivien, Tóth Andrea, Tóth Stella. A Valcer Táncstú-
dió színeiben Szabó Henrietta a társas tánc csoport tagjaként, Barna 
Dóra, Gégény Liza, Gulyás Evelin, Jakab Anett, Rózsa Evelin pedig 
a zászlós mazsorett csoport tagjaként lépett fel. A Feeling mazsorett 
lányai között Puskás Evelin táncolt. A karneváli menetben találkoz-
hattunk még az egyetem színeiben Gyurina Katalinnal és Mudra 
Zsolttal is. 

Gratulálunk valamennyi résztvevőnek, akik nemcsak a nyár utolsó 
hónapját áldozták a felkészülésre, de ezzel községünk hírnevét is öreg-
bítették, s nem utolsó sorban ismét feledhetetlen élményt szereztek 
maguknak és nekünk is. 

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

Hittantábor Alsóörsön
 

Eleinte idegenül hatott, hogy hittantáborba készülünk és nem non-stop 
buliba. Hogy végül mivé lett a táborunk? Azt hiszem, hogy hittantábor 
volt. A téma a közösségalkotás és a krisztusi szeretet megélése, amit 
szóban, játékban és gyakorlatban próbáltunk megfogalmazni ft.TóthElek
esperes atya segítségével. Mind a harmincketten igyekeztünk együttlé-
tünket vidámmá és emlékezetessé tenni a tábor alapgondolata jegyében. 

A bencés atyák vendégeként látogattuk meg Tihanyban az apátsági 
templomot. Szent Liturgián Veszprémben voltunk. Az esős idő miatt 
itt állatkerti sétát is tettünk. A balatoni hajózás, a séták és a fürdő-
zés, a hajnali kirándulás, a főzések és a játékok jó hangulatban teltek. 
Mind az étteremben, mind a strandon elcsodálkoztak az embe-
rek, hogy még vannak igazi fiatalok, akikre jó ránézni, akik az idő-
sebbekben is reményt keltenek, hogy van jövője a magyarságnak. 
Katolikus egyházunk hirdeti: reményt és jövőt adunk nektek! Fia-
taljainkban remélünk, mert övék a jövő, rajtuk múlik, hogy hova 
kötődnek, milyen felnőtté formálják magukat. Mi csak a lehetősé-
get adjuk, nekik kell igazi, nagyszerű, magabiztos felnőttekké válni. 
Segítsük őket odafigyeléssel, beszélgetéssel, szeretettel és sok imával. 

A fiatalok számára minden pénteken 18.30-tól a templomban ill. a
görög iskolában tartunk foglalkozásokat. Minden középiskolás fiatalt
szeretettel várunk.

Tóth Elekné

Ötperces jégverés júniusban
Igazán nem panaszkodhatunk, az idei nyár tisztességesen megmutatta 
szélsőségeit. Volt tikkasztó, az elviselhetetlenség határát súroló hőség, 
és bizony nem maradt ki a jégverés sem. 
Június 26-án kora délután lehettünk tanúi, no meg elszenvedői az idei 
nyár első komoly „jégesőjének”, ami mindössze öt percig tartott, mégis 
elég volt ahhoz, hogy cseresznye, dió, de itt-ott még pingponglabda 
nagyságú jégdarabok borítsák be az udvarokat, kerteket. Ahol bőven 
jött az „áldás”, ott leszüretelte a málnát, derékba törte a paradicsomok 
karrierjét, megtépázta az uborkát és jókora lyukakat ejtett minden 
útjába eső levélen. Nem kímélte az ablakokat, redőnyöket, tetőket 
sem. A képen egy maréknyi látható az apróbb, mégis cseresznye nagy-
ságú darabokból, ami a Szatmári utcát „bombázta”.

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

Nyári csemege
 Igazi nyári csemegét kínált a képzőművészet kedvelőinek a Malom 
Galéria, ahol augusztus végéig a Gyergyószárhegyi Nemzetközi 
Művésztelep alkotásait tekinthették meg az érdeklődők. A vándorki-
állítás a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár koordinálásában több 
Hajdú-Bihari településre – elsőként Nyíracsádra – is eljut az év végéig. 
A székelyföldi Hargita-megye vezetői térségünkben jártak a nyáron, 
a kapcsolatépítés egyik fontos pillére a művészeti kapcsolat, melynek 
eredményeképpen tekinthetik meg a vándorkiállítás képeit hazánk-
ban is. 

 Kedves Györgyné Zilahi Enikő
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H I R D E T É S
Arany J. u. 5. sz. alatti szoba-
konyhás ház eladó. Érdeklődni: 
206-624
ELADÓ központhoz közel, össz-
komfortos családi ház. Csere is 
érdekel. Érdeklődni: Nyíracsád, 
Juhász Gy. u. 5. Telefon: 52/206-
350
Nyíracsádon Kossuth utca 110. 
szám alatt családi ház eladó. 
Érdeklődni: 06-30-449-7971
Nyíracsád, Széchenyi u. 7. sz. 
alatt családi ház eladó. Érd: 20/
5363-298
Zrínyi u. 47. szám alatti ház 
1200 négyszögöl telekkel eladó.    
Érdeklődni: 52/206-086 esti 
órákban.

Étkezési csíkos napraforgót vásá-
rolunk fel. Érdeklődni: 06-70/33-
11-883, 52/207-000
Malom u. 17. sz. alatt építési telek, 
6 db 6,5 m hosszú rönkfa eladó. 
Érdeklődni: Sport u. 40. sz.
Nagy méretű, világos színű, bon-
tott cserépkályha eladó vagy tűzi-
fára cserélhető. Tel.: 207-285
Nagy teljesítményű varrógép 
eladó. Érdeklődni: Széchenyi u. 
5 sz. 
Víz-gáz központi fűtés szerelés, 
meglévő rendszerek javítása, 
bővítése. Teljes körű ügyin-
tézéssel, anyagbeszerzéssel az 
ön igénye szerint. Ifj. Blascsák 
Sándor: 06-30/261-9836.

NAGY MIKLÓSNNNAAGGGYYY MIKKKLLÓÓÓÓSS
AUTÓSISKOLA

TANFOLYAM INDUL
Részletfizetési lehetőség

Tanfolyam ideje: 2009. október 1.
Tanfolyam helye: Ady Endre 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! 

Csigaszerelem
A meleg, párás, nyári éjszakák a csigákat is megérintették. Bár tudjuk, 
hogy hímnős állatok, a szaporodáshoz nekik is társra van szükségük. 
A nem mindennapi felvétel egy Szatmári utcai udvaron készült. 

Tisztelt Olvasók! 

Bizonyára mindenki találkozott már legalább egyszer 
különleges növénnyel, állattal, természeti képpel, fényjelen-
séggel, vagy bármivel, ami felkeltette az érdeklődését. Ha 
lencsevégre kapja ezeket az érdekességeket, s szeretné, ha 
mások is részesei lennének az élménynek, juttassa el újsá-
gunkhoz fotóját, s mi szívesen megjelentetjük lapunkban. 
Ne habozzon! Nemcsak olvasója, szerkesztője is lehet tele-
pülésünk lapjának.
Várjuk érdekes fotóikat!

A szerkesztőségFE
LH

ÍV
Á
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A Nyíracsád SC. soron következő mérkőzései a megye II. északi cso-
portjában:

  7. forduló – szeptember 27. vasárnap 15. 00 Nyíracsád - Tiszacsege
  8. forduló – október 3. szombat 14. 00 Nádudvar - Nyíracsád
  9. forduló – október 11. vasárnap 14. 00 Nyíracsád – Álmosd
10. forduló – október 18. vasárnap 13. 30 Csontos Fülöp – Nyíracsád
11. forduló – október 25. vasárnap 13. 30 Nyíracsád – Hajdúhadház
12. forduló – november 1. vasárnap 13. 30 Nyíracsád – Nyírábrány
13. forduló – november 8. vasárnap 13. 30 Sáránd – Nyíracsád

SPORT – Labdarúgás A Ligetalja Könyvtár 
nyári könyvújdonságai
1. Várkonyi Zsuzsa: Sors és sérülés 
Mikor dől el, mi lesz a sorsunk? Mi mindent befolyásolnak a szü-
letés körülményei? Mit mond a homeopátia és mit a tranzakció 
elemzés életünk alakulásáról? Mik azok a szülői terhek, melyek 
soha nem moshatók ki lelkünkből? Hogyan segíthet az embersé-
ges kapcsolatkezelés a versenyszféra könyörtelen világában? Ilyen 
és ezekkel  rokon kérdésekkel találkozhatnak az olvasók ebben a 
könyvben.

2. XVI. Benedek pápa gondolatai: Meghívó egy imára  
/Benedek – Szent Benedek – az Isten keresése /
Napjainkban a tömegkommunikáció sajátos szerepet tölt be a kul-
túra világában.
Közismert, hogy nemcsak informálja az embereket, de formálja 
is azok gondolkodását, akikhez szól. Benedek az Istenkeresést, az 
élet legalapvetőbb, s valójában egyetlen célját mutatta fel követői 
számára…

3. Ann Gadd: Árulkodó szokásaink: A lány, aki a körmét rágja és 
a fiú, aki mindig késve érkezik. 
A könyv segítségével ráláthatunk viselkedésmintáink hátterében 
rejlő okokra, miértekre. Az igen gyakori, a légzőrendszert, a szájat 
és a beszédet érintő szokások, manipulatív és ártalmas viselkedés-
formáink, valamint gyermekkori és öregkori magatartásunk átfogó 
vizsgálata révén megérthetjük, hogy tudattalan viselkedésünk való-
jában gyakran a lelkiállapotunkat jeleníti meg fizikai szinten.

4. Sherry Jones: Aisha, a Próféta szerelme
A regény a 7. századi Arábiába kalauzol minket, egy kislány fel-
nőtté válásának leszünk szemtanúi. Aisha vitatott alakja az iszlám 
történelmének. A regényben egy szimpatikus, a nőknek a kor 
viszonyai között jóval nagyobb szabadságot adó férfi képe rajzoló-
dik ki, emellett szó szerint testközelből ismerhetjük meg az iszlám 
kialakulását, a háborúkat, és a mindennapok apró, ám nem kevés-
bé fárasztó küzdelmeit is. 
    
5.   Stephenie Meyer: Twilight= Alkonyat c. könyv
A különös hangulatú és szépségű, melankolikus-romantikus tini-
vámpírregényt, amely a zárkózott és vészterhesen csábító illatú 
Bella, és Edward, a merengésre és gyötrődésre hajlamos szemreva-
ló vámpírfiú szerelmének történetét meséli el.
Folytatása a New moon = Újhold c. könyv , melyek iránt nagy 
érdeklődésre lehet számítani.

6.  Szűcs-Gáspár Kinga: Mindent a lovaglásról 
Kézikönyv, amely nem csupán azoknak kíván segítséget nyújta-
ni, akik most teszik meg az első lépéseket, a számtalan praktikus 
tanácsból a haladók is tanulhatnak. A lovaglás kemény sport, 
élvezetes hobbi vagy életre szóló szerelem. Napjainkban a lovag-
lás újra növekvő népszerűségnek örvend – minden korosztályban. 
Szakmailag megalapozott könyv, amely helyes, követendő példákat 
ajánl olvasóinak. Megfogalmazásai világosak, helytállóak…

Varga Józsefné
könyvtáros

Futó siker
A Hajdúszoboszlón megrendezett Aquafutás eredményei között ismét 
Berki Csilla nevére bukkantunk, aki a felnőtt női rövid távon – 3300 
méteren - másodikként ért célba. Gratulálunk!

VÁMOSPÉRCS, JÓZSEF ATTILA U. 58
KÖZVETLENÜL A DEBRECENI ÚT MELLETT

NYITVATARTÁS:
KEDD-PÉNTEK: 900-1700

SZOMBAT: 900-1200

SZEMVIZSGÁLAT

SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS
EGYFÓKUSZÚ,BIFOKÁLIS, 
MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEGLENCSÉK, 
ÜVEG, M�ANYAG ÉS POLIKARBONÁT 
ALAPANYAGOKBÓL VÉKONYÍTOTT 
KIVITELBEN IS

FELN�TT, GYERMEK SZEMÉSZETI 
SZAKRENDELÉS SZERDÁNKÉNT 
ID�PONTEGYEZTETÉSSEL

KOMPUTERES SZEMVIZSGÁLAT
SZOMBATON 900 ÓRÁTÓL

KONTAKTLENCSE
ILLESZTÉS
FORGALMAZÁS

TEL.: 06 30 584 1979

OKTÓBER A LÁTÁS HÓNAPJA!
INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT

GYEREKEKNEK ÉS FELN�TTEKNEK

SZEMÜVEGLENCSE RÉTEGGEL 5400 FT/PÁR
(tükröz�désmentes+karcmentes+páramentesít� réteg)

SZEMÜVEGLENCSE RÉTEG NÉLKÜL 2900 FT/PÁR

SZEMÜVEGKERETEK: M�ANYAG 2800 FT-TÓL

FÉM 4500 FT-TÓL
Az akció a készlet erejéig érvényes

AKCIÓ!

INDUL A NYÍRACSÁDI 
ROCK-ISKOLA

Ha kedvet és tehetséget érzel magadban, hogy megtanulj gitáron, 
vagy billentyűn játszani, énekelni, zeneelméletet tanulni, 

megismerkedni a fejlett akkord és szólótechnikával, vagy szeretnéd 
kedvenc slágereidet ezekkel a hangszerekkel kísérni, jelentkezz a 

nyíracsádi rock-iskolába. Kezdőket és haladókat egyaránt várunk!
Az oktatás kezdete: 2009. október. 

Egyeztető megbeszélés szeptember 30-án, szerdán 
17 órakor a művelődési házban.

Foglalkozások tervezett időpontja: péntek délután, szombat délelőtt
Helye: Ligetalja Művelődési Ház Nyíracsád

Az oktatást vezeti: Kedves György
Érdeklődni, jelentkezni a következő telefonszámon lehet: 

52/ 207-285 (este)     06/30/ 517-2168
Tekintsd meg honlapomat, ott sok érdekes dolgot találsz!

Honlapom elérhetősége: kedvesrock.atw.hu

Tájékoztatom kedves leendő 
Ügyfeleimet, hogy irodámat 

Nyíracsád, 
Kolozsvári út. 2. 

szám alatt megnyitottam.
Dr. Iglódi Enikő

ügyvéd, társasági szakjogász.
Ügyfélfogadás 

kedden 10-15 óráig, 
illetve előre egyeztetett 

időpontban.
Tel/fax: 52/249-127

70/310-23-52

Értesítem Nyíracsád lakosságát, 
hogy

ÜGYVÉDI 
FOGADÓÓRÁIMAT

szerdáról HÉTFŐ 9 -11 órára 
helyeztem át.

Az ügyfélfogadás helye változat-
lanul a községi könyvtárban, a 

Kassai u. 4. sz. alatt lesz.
Dr. LENGYEL IMRE

ÜGYVÉD
Tel/fax: 52/ 346-226

70/25-88-045
E-mail : 

dr.lengyel.imre@freemail.hu

Pálinkafőzés Nyíradonyban
Balogh Imre

Érdeklődni: 06-30-99-19-192


