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Legyünk Krisztus tanúi!
Ökumenikus Imahét 2010

„Csodálatos az, 
amit egy nő megbír! 
– Egy nő, aki anya; 
- Egy anya, aki szeret.”

         Jókai Mór

Ez év januárjában a Nyíracsádon 
szolgáló négy keresztyén felekezet 
lelkipásztorai papjai ismét nagy 
eseményre készültek, melyet a 
hívek is nagy izgalommal vártak.   
Az ökumenikus imahét valóban 
rendkívüli eseménynek számít e 
település életében, amikor évről 
évre a különböző egyházak lel-
kipásztorai, papjai egy egész 
héten keresztül együtt keresik 
Isten vezetését, együtt szolgálnak 
egymás templomaiban, együtt 
énekelik egymás énekeit, együtt 
imádkoznak a Krisztusban hívők 
egységéért. Amikor visszate-
kintek a január 18 – 23. közötti 
nyíracsádi eseményekre, csak 
a hála hangján tudok bármit is 
szólni.
A templomok estéről estére 
zsúfolásig megteltek a települé-
sen élő négy felekezet híveivel, 
ahogyan a korábbi években is. 
Az Igére és az együttlétre szom-
júhozó gyülekezetek a már jól 
begyakorolt ökumenikus lapról 
megtanult énekekkel dicsérve és 
áldva az Istent, tanúságot tettek 
a Krisztushoz való tartozásukról. 
Isten különös áldásait osztotta 
szét a nyíracsádi népnek ezeken 
az istentiszteleteken.
Egész héten az emmausi úton 
menő tanítványok története és 
a feltámadott Krisztus bátorító 
szava gerjesztette hitünket, és 
erősítette a küldetésünket.  Esté-
ről estére az igehirdetésekből 
kicsendült, hogy mi keresztyé-
nek nem csak az Úr Jézus követői 
vagyunk, de az Ő tanúi is. Erről 
Ő mennybemenetele napján is 
beszélt: „Vesztek erőt, minek 
utána a Szentlélek eljő reátok, 
és lesztek nékem tanúim.” (Ap. 
Csel. 1:8)
Örömöt szerzett az is, hogy több 
alkalommal is Büte Kálmánné és 
a Vámospercsi Baptista Gyüleke-
zetből Szalai Imréné a témához 
illő verset szavalt, valamint a 
Bagaméri-Vámospércsi Baptista 
Körzet összevont énekes cso-
portjának egy része, Deák Zsófia 
és Érmihályfalváról Bíró Kriszti-

án vezetésével bekapcsolódtak a 
dicsőítésbe, amely ünnepélyessé 
tette az alkalmakat. 

Hétfőn az ökumenikus imahét 
első estéjét Kovács Lajos Zsig-
mond baptista lelkipásztor nyitot-
ta meg a római katolikus temp-
lomban.  Igehirdetését köszön-
téssel kezdte. Kiemelt tisztelet-
tel köszöntötte a jelenlévő dr. 
Katona Gyula polgármestert, aki 
évek óta példamutató életével 
részt vesz az ökumenikus és más 
ünnepi istentiszteleteken is, segít-
ve azok megvalósítását. Gratulált 
a polgármesternek az augusztus 
18-ai Ezüst Érdemkereszt kitün-
tetéséhez, melyet Sólyom László, 
a Magyar Köztársaság elnöke 
adott át augusztus 20. alkalmából 
Budapesten eredményes szakmai 
tevékenysége elismeréséül. 
Igehirdetésében kiemelte, hogy 
mi is csak utazók vagyunk e 
földön, jövevények és zsellérek, 
az igazi otthonunk a menny-
ben van. „Mert a mi országunk 
mennyekben van, honnét a meg-
tartó Úr Jézus Krisztust is várjuk” 
(Filipi 3:20). Ezért életünk során, 
amely esztendeinknek napjai 
hetven esztendő, vagy ha leg-
feljebb nyolcvan (Zsolt. 90:10), 
nagyon fontos találkozni a feltá-
madott Krisztussal, ahogyan az 
emmausi tanítványok is ezt átél-
ték, meglátni kezein és lábain a 
sebeket, mely bűneink miatt esett 
rajta.  Krisztus tanúja akkor tud 
hiteles lenni, és hitelesen beszél-
ni az ő uráról, ha hitben eljut az 
Úr Jézus Krisztus keresztjéhez, és 
ott kimondja, hogy a kereszten 
minden érettem történt, és átéli 
bűnei bocsánatát.
Ha ez megtörtént, akkor Isten 
küld bennünket, mint Jeremiást 
(Jeremiás 1:7), hogy beszéljünk 
az Ő szeretetéről az elveszettek-
nek, hogy erősítsük hittestvére-
inket, és énekeinkkel is dicsérjük 
az Urat, mert csoda dolgokat cse-
lekedett velünk.  Ez illik hozzánk, 
hogy azokról a dolgokról beszél-
jünk az emberekkel való talál-

kozásunk során, amit Isten tett 
velünk, és vessük el magunktól a 
haragot, fölgerjedést, gonoszsá-
got és szánkból a káromkodást és 
a gyalázatos beszédet. (Kol. 3:8)

Kedden a református templom-
ban Ács Ferenc református lelki-
pásztor hirdette az Igét a Lukács 
24:13-19.  alapján. Kiemelte, 
hogy a tanítványok látását valami 
akadályozta, hogy felismerjék 
Jézust. Isten jelenléte akkor válik 
tudatossá számunkra, amikor 
valami rendkívüli dolog történik 
velünk; ha Isten megszólít („Szólj 
Uram, mert hallja a Te szolgád” I 
Sámuel 3:1-10), szívünkbe zárjuk 
Igéjét, és engedelmeskedünk 
neki.  Legyünk készek mi is, mint 
Fülöp, az etióp főember (Ap Csel 
8:26-40), Dávid (23 Zsoltár), 
követni az emmausi tanítványok 
példáját, felismerni Jézus Krisz-
tus jelenlétét az életünkben, és 
az Úr hűséges tanúságtevőiként 
küldetésünket betölteni. 
Szilágyi Endre baptista presbiter 
énekszólójával és imádságával 
kitartásra bátorította a jelenle-
vőket. 

Szerdán a református templom-
ban Tóth Elek görög katolikus 
parochus tanított arról, hogy éle-
tünk éltetője az Istenbe vetett hit, 
amely a Krisztusban kapott leg-
nagyobb ajándékunk.  Legyünk 
hálásak szüleinkért, lelkipászto-
rainkért, papjainkért, azon élet-
helyzetekért, akik, és amelyek a 
hit csiráját bennünk felgerjesz-
tették.   Boldog ember az, aki 
hitében mindvégig megmarad. 
Ehhez nagyon fontos a gyüleke-
zeti élet gyakorlása, a templomba 
való rendszeres járás. 

Csütörtökön  Ács Ferencné refor-
mátus lelkészasszony hirdette a 
görög katolikus templomban 
Isten igéjét az Ézs. 50:4-9 alapján. 
Mit ad az Isten az Ő szolgáinak a 
tanúságtételre? 1) Bölcs nyelvet; 
2) Halló füleket, melynek követ-
kezménye az engedelmes szív, 
hűséges, ragaszkodó, szolgáló 
élet. (Ézs 50:55 „Az Úr megnyi-
totta a fülemet, és én  nem voltam 
engedelmetlen, hátra nem for-
dultam.”);  3) Tűrni tudást; és 4) 
Kegyelmet a szenvedésben. 

Pénteken a baptista imaházban 
Tapasztó János római katolikus 
kanonok plébános szólta a vigasz-
talás igéjét. Elmondta, hogy nem 
csak az emmausi tanítványok 
csüggedtek el, de mi is, 21. szá-
zadban élő keresztyének. Egy-egy 
élethelyzetben gyász, betegség, 
nehéz családi próbatétel, munka-

hely elvesztése, sokszor próbára 
teszi a tanú életét. Ezek elvise-
lésére, és az ezekből való kiutat 
Isten igéje adja. Ad erőt, kitar-
tást, és további odaszánást. Hála 
Istennek az Ő igéjéért, amely 
hozzánk is eljutott, és szólt most 
is egész héten, és hétről hétre szól 
templomainkban, amely nem tér 
vissza üresen, hitünkben meg-
erősít, és képessé tesz a tanúság-
tételre.  (Ész. 55:10-11 „… épp 
úgy lesz a szavammal is, amely 
ajkamról fakad: nem tér vissza 
hozzám eredménytelenül.”)

Szombaton az ökumenikus 
imahét sorozata a baptista ima-
házban fejeződött be, ahol lel-
künk kívánta volna a folytatást. 
Isten jelenlétében és az Ő igéje 
mellett jó volt időzni estéről 
estére. A megdicsőülés hegyén 
voltunk ezekben a napokban.  
Megtapasztaltuk azt, hogy a 
felekezeti hovatartozásunk nem 
választ el egymástól. Lelkileg 
megerősödtünk, átélve a Krisztus 
testéhez való együvé tartozásun-
kat, s azt, hogy mindenkinek a 
maga helyén kell, eleget tenni 
tanúi küldetésének. Az igehirde-
tést Kovács Lajos Zsigmond bap-
tista lelkipásztor végezte.  Bátorí-
tó szavaival arról beszélt, hogy a 
tanúnak bíznia kell Mindenható 
Urában akkor is, amikor meg-
félemlítő eseményt kell átélnie. 
Mikor nem értjük Isten gondo-
latait, vagy nem érezzük közel-
ségét, Ő akkor is ott lesz velünk, 
ahogyan megígérte (Mt. 28:20 
„Tiveletek vagyok minden napon 
a világ végezetéig.”). 
Buzdította az egybegyűlt soka-
ságot, hogy Krisztus tanúinak 
nem kell félniük, még, ha a halál 
völgyének árnyékában járnak is, 
mivel Jézus Krisztus legyőzte a 
halált, feltámadt, ahogyan róla 
meg volt írva az Írásokban.  Lk. 
26:46-48 „Így kellett szenved-
ni Krisztusnak, és feltámadni a 
halálból harmadnapon: És pré-
dikáltatni az Ő nevében a megté-
résnek és a bűnök bocsánatának 
minden pogányok között, Jeru-
zsálemtől elkezdve. Ti vagyok 
erre a tanúk.”   
Higgyünk, bízzunk, reményked-
jünk az Élet Urában, aki megvál-
tásunk árát kifizette helyettünk. 
Ráhagyatkozva Szent Lelkének 
erejére, tehet Isten alkalmassá és 
hiteles tanúivá a Krisztus Jézus-
nak, amely minden keresztyén-
nek küldetése és feladata. 

Kovács Lajos Zsigmond 
baptista lelkipásztor

Böjt húsvét előtt
A keresztény vallásban hamvazószerdával kezdődik el a húsvétot 
megelőző nagyböjt, és nagyszombatig tart. Lelki felkészülés ez 
Jézus feltámadásának megünneplésére. A keresztény egyház már 
az I. századtól alkalmazott étkezési előírásokat. Az őskeresztények 
húsvét előtt egy-két napos böjtöt tartottak. A III. századtól aztán 
az egész nagyhétre kiterjedt, hétfőtől csütörtökig csak kenye-
ret, sót, vizet fogyasztottak. Pénteken és szombaton nem ettek.
A katolikus böjti szokások sokat változtak. Korábban napi három-
szori étkezést engedélyezett egyszeri jóllakással, húsmentes, zsír-
mentes ételekkel. Nagypénteken egyszer étkeztek, húsmentes 
diétát tartottak. A böjt áttevődött a nagypéntek előtti napra is, ez 
a zöldcsütörtök. Hagyományos ételei a spenót bundás kenyérrel, 
cibereleves.

A reformátusok és evangélikusok nem szabnak meg böjti előírá-
sokat, a lelki felkészülésre hívják fel a figyelmet. Katolikus hatásra 
azonban nagyon sok protestáns családban kialakítanak böjti szo-
kásokat.

A böjt tágabb értelemben önmegtartóztatás a testi, érzéki örömök-
től, mulatozástól. Vallási szokásként célja a testi megtisztulás, a lelki, 
szellemi harmónia elérése. Szándéka a lemondás, áldozatvállalás, 
elszakadás a testtől csak akkor értelmes, ha egyben fejlődést is jelent.
Erdő Péter bíboros egy korábbi, a Kossuth Rádióban elhangzott 
beszédében a böjtöt előkészületként említi, felkészülés a húsvét 
üzenetének befogadására. A katolikus egyház emberséges, enyhí-
tett a böjti előírásokon, nem akarja terhelni sem a betegeket, sem 
az öregeket. A böjt nem csak ételről való lemondást jelent, hanem 
lehet bármi, ami nem szükséges. Böjt lehet a jócselekedet is, mert 
Isten és az emberek iránti szeretetnek kell megnyilvánulnia benne. 
Erdő Péter felhívja a figyelmet, hogy az életellenes lelki állapot, 
amilyen a depresszió, vagy az anorexia, nem lehet böjt. Példa-
ként a IV. és V. század szerzeteseit említi, akik bűnnek tartották 
a szomorúságot, elkeseredést. Ilyen értelemben böjt az is, ha erőt 
veszünk magunkon, tartjuk magunkat még a nehéz helyzetekben 
is. Szép példa, hogy a katolikusok minden évben megtartják a böjt 
napját, s ezt összekötik a szegényeknek történő adakozással. 

(Forrás: wikipédia)
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A képviselő-testület december 
17-én tartotta az év utolsó ülését, 
melyen megalkotta rendeletét a 
2010. évi költségvetési gazdálko-
dás átmeneti szabályairól.  Hatá-
lya a 2010. évi költségvetési ren-
delet kihirdetéséig tartott. 
-  A pénzbeni és természetbeni 
szociális ellátások helyi szabá-
lyairól szóló 3/2009. (IV.1.) ÖR. 
sz. rendelet módosítására került 
sor, mely szerint az Alapszolgál-
tatási és Bentlakást Nyújtó Szoci-
ális Központ biztosítja a szociális 
étkeztetést, ápolást, gondozást 
nyújtó idősek otthoni ellátását, 
a tanyagondnoki szolgáltatást. A 
házi segítségnyújtás, illetve a jel-
zőrendszeres házi segítségnyúj-
tás a Hajdúsámsoni Mikrotérségi 
Szociális Szolgálat útján valósul 
meg, a Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat a Vámospércsi 
Mikrotérségben, a támogató 
szolgáltatás pedig a Nyíradonyi 
Mikrotérségi Központ útján biz-
tosított. 
- Befejeződött a Tavasz és Kos-
suth utca szennyvízhálózatának 
bővítése. Helyi rendelet alapján 
a hálózat fejlesztésével érintett 
ingatlanok tulajdonosai fejlesz-
tési hozzájárulás megfizetésére
kötelezettek. A rendeletben meg-
határozott kedvezmények igény-
bevétele alapján az érintett ingat-
lanok tulajdonosainak többsége 
már meg is kötötte a megállapo-
dást a számukra kedvezőbb meg-
fizetési mód kiválasztásával.
- A közterületek tisztántartásáról 
és a települési szilárd hulladék-
kal kapcsolatos közszolgáltatás-
ról szóló többször módosított 
3/2005. (II.21.) ÖR. rendelet 1. sz. 
melléklete módosult. A szemét-
szállítási díj mértékét  380 Ft/hét 
összegben, a rendszeres hulla-
dékmennyiségen felül keletkező 
hulladék elszállításához vásárolt 
zsák és kezelési, ártalmatlanítá-
si díját 185 Ft/db-ban határozta 
meg. A díjak 25 %-os ÁFÁ-t is 
tartalmaznak. 
Változott az egyedül élő szemé-
lyek, valamint díjkedvezmény-
ben részesülők szolgáltatási díja, 
mely szerint a teljes mentesség 
2010. január 1. napjától meg-
szűnt, bejelentésre az egyedül élő 
személy 65. életévének betöltését 
követő hó 1. napjától díjkedvez-
ményben részesül, díjfizetési
kötelezettsége 2.000 Ft/negyed-
év.  Ezt az összeget a szolgáltatást 
végző AKSD számlázza a szol-
gáltatást igénybe vevő nevére és 
címére. 
- A képviselőtestület a Ligetalja  
Könyvtár és a Ligetalja Közmű-
velődési és Turisztikai Központ  
vezetői állásainak betöltésére 
pályázatot írt ki.  

- Nyíracsád Községi Önkor-
mányzat képviselőtestülete 2010. 
január 28-án tartotta első rendes 
ülését. Az  önkormányzat és 
intézményeinek 2010. évi költ-
ségvetési tervezet jóváhagyását 
több fordulóban történt egyezte-
tés előzte meg az intézményveze-
tőkkel és a költségvetést készítő 

pénzügyi vezetőkkel. 
Az önkormányzat és intézménye-
inek működéséhez a 2009. évihez 
viszonyítva az állami támoga-
tás  31.847.674 Ft-tal kevesebb, 
melyhez társul a helyi bevételek 
várható csökkenése is. Legfonto-
sabb cél az intézmények zavarta-
lan működtetése, a személyhez 
fűződő kifizetések (munkabér,
segély) időben történő biztosítá-
sa volt. A dologi kiadások között 
jelentős közüzemi díjakkal kell 
számolni.  
A tárgyévi mérleg főösszegének 
bevételi oldalát 562.564 e Ft-
ban, kiadási oldalát 562.564 e Ft-
ban fogadta el az 1/2010. (I.28.) 
ÖR számú rendelettel a testület, 
melyből 78.000 e Ft folyószámla 
hitelkeretet hagyott jóvá. A hitel-
keret biztosítására  az intézmé-
nyek évközi zavartalan működé-
séhez van szükség. Az elfogadott 
költségvetés bérek emeléséhez 
nem biztosított fedezetet. A költ-
ségvetési rendelet  végrehajtására 
a testület határozatban döntött 
arról, hogy felhívta a tisztség-
viselők és intézményvezetők 
figyelmét a takarékos gazdálko-
dásra, különösen a létszám és 
bérgazdálkodásra. A működtetés 
során a beszerzéseket úgy kell 
megszervezni, hogy az az energi-
ával együtt történő takarékosság 
jegyében valósulhasson meg. A 
saját bevételek, az adóbevételek, 
lakbérek, nem lakás céljára szol-
gáló helyiségek  díjának besze-
désére nagy figyelmet kell fordí-
tani. A Ligetalja Közművelődési 
és Turisztikai Központ, a Görög 
Katolikus Szociális, Ifjúsági és
Szolgáltató Központ, valamint a 
Kék Túra Vendégház kihasznált-
ságára kell törekedni, figyelem-
mel annak bevételére is. 
- Az önkormányzat tulajdonában 
lévő értékesíthető ingatlanokat 
meg kell hirdetni, kül- és belte-
rületen egyaránt. A Polgármes-
teri Hivatal felhívja az érdeklő-
dők figyelmét, hogy a külterületi
helyrajzi számok áttekintése után 
vételi ajánlatot a jelenleg föld-
területet használóktól  várunk, 
természetesen nem kizárva más 
érdeklődőket sem.
A Kossuth u. 23. sz. alatti volt 
iskola épülete és a Rákóczi u. 17. 
sz. alatti volt iskolai tanműhely 
épületrészének hasznosításá-
ra várunk javaslatokat, egyben 
ajánljuk a működő vállalkozások 
bővítéséhez. 
- Szükséges áttekinteni az önként 
vállalt feladatokat, melyek közül 
a lakónépesség megtartásához 
kapcsolódó, az itt élők kom-
fortérzetének javítását szolgáló 
feladatokat célszerű továbbra is 
ellátni. Olyan szociális rászo-
rultakat kell segíteni, akik kívül 
esnek az állami gondoskodás 
hatókörén. 
A kiírásra kerülő pályázatok-
hoz a saját forrás összegét csak 
nagyon szerényen tudta biztosí-
tani a költségvetés.
Időszerű és szükséges a rendezési 
terv módosítása. 
Az önkormányzat és intézmé-

nyeinek 2010. évi költségvetési 
rendelet tervezetét könyvvizsgá-
ló megvizsgálta, az a jogszabá-
lyi feltételeknek és előírásoknak 
megfelel. 

- Február 18-án tartott ülésén a 
lejárt határidejű képviselőtestü-
leti határozatokról, valamint a 
két ülés között hozott fontosabb 
önkormányzati döntésekről szóló 
polgármesteri jelentés elfogadása 
után 12 napirendet tárgyalt. 
- A Ligetalja Könyvtár vezeté-
sével 2010. március 1. napjától 
2015. február 28. napjáig Varga 
Józsefnét ,  a Ligetalja Közmű-
velődési és Turisztikai Központ 
intézményvezetői feladatainak 
ellátásával pedig Sándor Editet  
bízta meg szintén 5 évre.
- Az országgyűlési képviselő 
választás lebonyolításában köz-
reműködő  helyi szavazatszám-
láló bizottság választott  tagjairól 
és póttagjairól döntött a testület. 
A szavazókörök szerinti beosztás 
e lapban a választási információ 
alatt olvasható. 
- A képviselőtestület köszönetét 
fejezi ki a 2006-2010. évi válasz-
tási ciklusban végzett bizottsági 
munkáért. 
A köztisztviselők teljesítmény 
értékelésének 2010. évi kiemelt 
céljait határozta meg:
- az országgyűlési, a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgár-
mesterek választásának előké-
szítésében való közreműködés, 
a törvényesség maradéktalan 
betartása,
- a  települési szabályozási (ren-
dezési) tervének módosításához 
szükséges egyeztetések lebonyo-
lítása, az önkormányzati tulaj-
donú ingatlanok bérbeadása, 
értékesítés után történő haszno-
sításának lebonyolítása,
- a település részére kedvező, 
nemzeti és uniós források elnye-
résére pályázatok figyelése, elő-
készítése, benyújtása. 
- Elfogadta a 2010. évi közfog-
lalkoztatási tervét, mely szerint  
pályázat elnyerése esetén ismé-
telten lesz lehetőség a közmunka 
program keretében  munkanél-
küliek foglalkoztatására. 
- A község 2010. évi közműve-
lődési és idegenforgalmi ren-
dezvény tervét valamennyi 
önkormányzati intézményvezető 
javaslatának figyelembe vételé-
vel állította össze az előterjesztő, 
melyek hagyomány őrzőek, de 
hagyomány teremtőek is lehet-
nek. A programok az intézmé-
nyekben és a Ligetalja Közműve-
lődési és Turisztikai Központban 
teljes terjedelmében megismer-
hetők. 
Az ülés hátralévő részében 
egyedi ügyekben hozott döntést 
a testület.
Nyíracsád, 2010. február 19.

Varga Györgyné sk.
jegyző 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Választási információ
A Magyar Köztársaság elnöke, 
6/2010.(I. 22.) KE számú határo-
zatával az országgyűlési képvise-
lők 2010. évi általános választá-
sát 2010. április 11. (vasárnap), 
második fordulóját április 25. 
(vasárnap) napjára tűzte ki. 
Nyíracsád községben a korábbi 
évek gyakorlatának megfelelően 
a szavazókörök illetékességi terü-
lete nem változott: 

001. számú szavazókör 
(Rákóczi u. 17.)
002. számú szavazókör 
(Szatmári u. 8.)
003. számú szavazókör 
(Kossuth u. 23.)
004. számú szavazókör 
(Kassai u. 6.)
005. számú szavazókör 
(Buzita klub)
006. számú szavazókör 
(Asszonyrész Honorex Kft.)

A szavazatszámláló bizottság 
választott tagjainak, póttagjainak 
névsora a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján olvasható.
 Az ajánlószelvényekkel egyi-
dejűleg megküldött „Értesítő” 
tartalmazza a szavazókör helyét, 
a választópolgár névjegyzékbeli 
sorszámát. 
Azok a választópolgárok, akik 
Nyíracsád községben állandó 

bejelentett lakóhellyel rendelkez-
nek, de a választás napján más 
településen tartózkodnak, iga-
zolást kérhetnek a tartózkodási 
helyen történő választójoguk 
gyakorlásához. Személyesen vagy 
meghatalmazott útján legkésőbb 
2010. április 9-én 16 óráig - első 
és második fordulójára egyaránt- 
ajánlott levélben, pedig április 
6-án HVI-hez történő megérke-
zésig. A kért igazolást április 9-én 
16 óráig lehet kiadni. A kiadott 
igazolás bevonásával egyidejűleg 
kérelemre, egy alkalommal név-
jegyzékbe való visszavételét kér-
heti a választópolgár.
A mozgásában akadályozott 
választópolgárok a szavazást 
megelőzően a jegyzőtől, írásban, 
végső esetben a szavazás napján 
a szavazatszámláló bizottságtól 
– szintén írásban – kérhet moz-
góurnát.
Szavazni a választás mindkét 
fordulóján személyesen, reggel 
6 órától este 19 óráig lehet. A 
szavazatszámláló bizottság köte-
les ellenőrizni a választópolgár 
személyazonosságát és lakcímét. 
Erre alkalmas az

a,  érvényes lakcímet tartalmazó 
személyazonosító igazolvány( régi 
típusú)
b, személyazonosító igazolvány 

(kártya formátumú), útlevél, 
2001. január 1-jét  k ö v e t ő e n 
kiállított kártya formátumú veze-
tői engedély, ezek azonban csak 
érvényes lakcímigazolvánnyal 
együtt fogadhatók el.

Ha lakóhelyétől eltérő településen 
tartózkodik a szavazás napján, 
akkor az „Igazolás a lakóhelytől 
eltérő helyen történő szavazás-
hoz” megnevezésű nyomtatványt 
is magával kell vinnie a szava-
zókörbe. Településünkön a 004. 
számú szavazókörben (Ligetalja 
Művelődési Ház, Kassai u. 6) 
lehet igazolással szavazni. 
Kampányt folytatni 2010. április 
10-én 00.00 órától, április 11-én 
19.00 óráig és 2010. április 24-én 
00.00 órától április 25-én 19.00 
óráig tilos. (kampánycsend)
Az országgyűlési képviselő 
választással kapcsolatosan bár-
milyen kérdése merül fel, for-
duljon a helyi választási iroda 
vezetőjéhez az alábbi telefonszá-
mon, 52/206-001, illetve a varga.
gyorgyne@nyiracsad.hu e-mail 
címen.
A szavazás érvényessége és 
eredményessége érdekében 
kérjük, éljen választójogának 
gyakorlásával!
 

Helyi Választási Iroda vezetője

A Ligetalja Könyvtár 
az alábbi 

szolgáltatásaival 
várja Nyíracsád 

lakosait, olvasóit:

- Alapszolgáltatás: beiratkozás
- Számítástechnikai 
   szolgáltatás:
- Internet, e-mail használat
- Szövegszerkesztő használat
- Kiadványszerkesztő program
- CD írás
- Scannelés
- Nyomtatás: 
   fekete-fehér; színes
- Fénymásolás
- Faxolás (küldés-fogadás)
- A könyvállományon kívül 
   folyóiratok kölcsönzése, 
   ill. helyben használata
- Könyvtárközi kölcsönzés 
  (szakdolgozathoz, 
  dolgozathoz)

A könyvtárból kölcsönözhető 
folyóiratok:
Gyöngy szórakoztató 
női magazin
Hölgyvilág a modern nők lapja
Ideál reforméletmód magazin
Juice Magazin a világ ezer arca
Nők Lapja
Nők Lapja Ezotéria
Nők Lapja Novella
Szép Házak- Kész házak
Bravó Girl fiatalok magazinja
2 Zsiráf 10-16 évesek lapja
Hajdú-Bihari Napló
Lydia keresztény magazin 
nőknek

a közterületek tisztántartásáról és 
a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló 11/2008.(XII.18.) ÖR rende-
lettel módosított, 
3/2005. (II.21.) ÖR rendelet  
módosítására

Nyíracsád Községi Önkormány-
zat képviselőtestülete a hulla-
dékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. tv. 23. §. és 31. §-ban 
kapott felhatalmazás alapján a 
közterületek tisztántartásáról és 
a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatás-
ról szóló 11/2008.(XII.18.) ÖR. 
rendelettel módosított 3/2005. 
(II.21.) ÖR. sz. rendelet (további-
akban: R) módosítására az alábbi 
rendeletet alkotja:
1.§.  A R. 1. sz. mellékletének a.) 
és b.) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

1. sz. melléklet
A szolgáltató által alkalmazha-
tó szemétszállítási díj  mértéke
a.) 120 literes gyűjtőedényben 
elhelyezett háztartási szilárd hul-
ladék heti egyszeri elszállítási, 

kezelési és ártalmatlanítási díja:     
304 Ft + 25 % ÁFA = 380 Ft/hét
b.) A rendszeres hulladékmeny-
nyiségen felül keletkező hulla-
déknak a szolgáltatótól vásárolt, 
jelölt zsákokban történő (alkal-
mankénti) elszállítási kezelési- és 
ártalmatlanítási díja:
148 Ft + 25 % ÁFA = 185 Ft/db

2.§. (1) A R. 19. §-a az alábbi 
bekezdéssel egészül ki:
(2) Bejelentésre az egyedül élő 
személy 65. életévének  betöltését  
követő hó  1. napjától díjkedvez-
ményben részesül. Szolgáltatási 
díjfizetési kötelezettsége 2.000 Ft 
/ negyedév.
E rendelet 2010. január 1.-jén 
lép hatályba, mellyel egyidejűleg 
a 11/2008.(XII.18.) ÖR. rende-
lettel módosított 3/2005. (II.21.) 
ÖR. rendelet a 19. §. (1) bek. c.) 
pontja, valamint az 1. sz. mellék-
letének a.) - b.) pontja hatályát 
veszti. 

Dr. Katona Gyula sk.
polgármester                                                               

Varga Györgyné sk.
jegyző

Rendeletmódosítás a 
hulladékgazdálkodásról

Nyíracsád Községi Önkormányzat 
képviselőtestületének

18/2009. (XII.17. )ÖR. rendelete

A Zöld Kert- Tész Szövetkezet Nyíradony körzete felhívással 
fordul a régi- és új paprika és uborka termelőkhöz. Nyíracsádon a 
2010- es gazdasági évben termelni szándékozó termelőket szeretet-
tel meghívja 2010. március 5- én péntek 1700- kor a Ligetalja 
Művelődési Ház kistermében tartandó termelői tanácskozásra.

Témakörök:      •  2010. év várható lehetőségei (uborka, paprika)
           •  Szerződéskötés
           •  Szaktanácsadás
                                        
              Tisztelettel: Terdik Mihály - körzetvezető

Változás a kötelező biztosításnál
A kötelező biztosítás egyéves érvényességét 2010-től már nem a naptári 
évhez igazítják, mint eddig, hanem a szerződéskötés napjához. Eddig, 
aki év közben vásárolt autót (vagy motort), annak akkortól volt érvé-
nyes a biztosítása az év utolsó napjáig. Aki pedig 2010-től vásárol, annak 
nem év végén jár le, hanem a megkötéstől számított egy év múlva. Így az 
év végi biztosítóváltási roham folyamatosan megszűnik, mert szétterül 
az egész évre, ahogy a járműpark cserélődik. Az ügyfelek továbbra is a 
lejáratot megelőző harmincadik napig mondhatják fel a megállapodást, 
és az évfordulót követő napon kell rendelkezniük új biztosítással.
     Vereb Csabáné



3

Himnuszunk 
születésnapján

A  magyar kultúra napjához kapcsolódó ünnepséget idén is a 
községi könyvtár szervezte. A vendégeket Varga Józsefné könyv-
táros köszöntötte, majd Sándor Edit mondott ünnepi beszédet. A 
hagyomány szerint a kultúra napi megemlékezésen időről időre 
bemutatkoznak a községünkben élő művészek, a kulturális élet 
jeles képviselői. Idén a helyi születésű ifj. Tordai Zoltán virtuóz
hegedűjátékában gyönyörködhettek a vendégek, aki Galyas Zoltán 
(cimbalom) közreműködésével magyar és külföldi klasszikusokat 
szólaltatott meg. A megemlékezés zárásaként dr. Katona Gyula 
polgármester mondott pohárköszöntőt. 
Az ünnepségen fellépő ifj. Tordai Zoltán karácsony előtt nagy sikerű
koncertet tartott községünkben. Nemrégiben pedig Nyíradony 
közönségét varázsolta el hegedűjátékával. Hét tagú zenekarával 
nemcsak a környező településeken, a megyében, de az országban 
több helyen, sőt külföldön is fellépett már. Ifj. Tordai Zoltán zenész
pályafutásáról következő számunkban olvashatnak részletesen. 

(Részlet az ünnepi beszédből)
Tisztelt Ünneplők!
Január 22. Himnuszunk születésnapja, a magyar kultúra napja. Ezt, 
a még nem piros betűs ünnepet 1989 óta ünnepeljük, amikor is 
nagyobb figyelmet szentelünk hazánk kultúrájának, művészetei-
nek, hagyományainak, valamint szellemi és tárgyi értékeinek.
Nyíracsádon 2004-ben ünnepelték először a magyar kultúra napját 
a Nyíracsád Kultúrájáért Alapítvány s a községi könyvtár szerve-
zésében. 
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-re keltezve írta meg a „Hymnus”-t. 
Azt a versét, amely egymagában örökre megőrizte volna nevét, 
ha semmi mást nem is írt volna. Az ország a jobbágyság terhei-
től szenvedett, a műveletlen nemesek nemigen áldoztak a magyar 
kultúrára. Szatmárcsekét – Kölcsey szülőfaluját – még természeti 
katasztrófák is sújtották, hiszen a Tisza áradásai hónapokra elzárta 
a külvilágtól.
Irodalomtörténészek kimutatták, hogy a Himnusz valószínűleg 
nem egyetlen napon született. Egyes gondolatok, kifejezések föl-
lelhetők Kölcsey korábbi műveiben, más gondolatok pedig a még 
korábbi magyar irodalomban. A vers olyan érzelmi telítettségű, 
hogy egyesek pesszimizmust, mások egyenesen a jövő további 
eredményes harcaiban való bizakodást olvasnak ki belőle….
Múltja, s kultúrája minden nemzetnek van, de talán mi magyarok, 
a megélt zivataros századok miatt, a megküzdött, megtapasztalt 
múltat jobban tudjuk értékelni.
A tulajdon és birtoklási vágy nagyon erős bennünk, de vajon a kul-
túránkhoz is ennyire ragaszkodunk? Vajon csak ezen az egy napon 
figyelünk rá? Vagy törekszünk arra, hogy időt szenteljünk neki?
….
Anyanyelvünk és kultúránk ápolásáért, azért, hogy mit adunk át 
az utánunk jövő nemzedéknek, mindannyian felelősek vagyunk. 
Vajon Balassit, Adyt, József Attilát, Kosztolányit is foglalkoztatták 
ezek a gondolatok? A válasz igen. 
„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, 
gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs 
fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, 
mint a testem. Mélyen bennem van, vérem csöppjeiben, idegeim 
dúcában, metafizikai rejtélyként” – írja Kosztolányi Dezső: Ábécé a
nyelvről és lélekrõl c. művében, 
S hogy mit gondolnak a magyar nyelvről külföldön: Geroge Bernard 
Shaw ír származású drámaíró így nyilatkozik: „Bátran kijelent-
hetem, hogy miután  évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, 
meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, 
az életművem sokkal értékesebb  lehetett volna. Egyszerűen azért, 
mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pon-
tosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos 
rezdüléseit.” 

Tisztelt Ünneplők! 
A Himnusz születésnapján, a magyar kultúra napján vegyünk 
kezünkbe egy verseskötetet, látogassunk el egy kiállításra, nézzünk 
meg egy színházi előadást, simogassuk egy kicsit a lelkünket, szen-
teljünk egy kis időt a magyar kultúrának. Őrizzük meg értékeinket: 
vigyázzunk templomainkra, galériánkra, képzőművészeti alkotá-
sainkra, kulturális kincseinkre, népi-vallási hagyományainkra!
De ami a legfontosabb: Vigyázzunk anyanyelvünkre, hogy legyen 
mit örökül hagynunk utódainknak.

     Sándor Edit 
a művelődési ház  vezetője

From: Vereb Csabáné
To: Kiss József
Subject: Mail Art

Kedves Jóska!
Hallottam, hogy szépen gyarapszik a mail-art  gyűjteményed a készülő 
kiállításhoz. Szeretném, ha írnánk erről a Nyíracsádi Életben néhány 
sort, és tulajdonképpen rád várna az a feladat, hogy magyarázd el a 
dolog lényegét az olvasóknak. És mondd el az is, hol tartasz most a mun-
kával.

1. Egyáltalán mit jelent a mail art kifejezés?
1. A mail art kifejezés: biztosan emlékszel a légiposta megfelelőjére: 
air mail  - ebből ugye a mail/angol/ jelenti a postát, az art kifejezés 
pedig értelemszerűen a művészetet.
Lényegében a mail art postai /kizárólagosan postai/ úton továbbított 
művészeti küldeményt jelent.
Ezt valamikor a hetvenes években találták ki.
Az ötletgazda is megvan valahol a „neten” .
Kezdetben inkább csak művészi képeslapokat küldözgettek, de 
napjainkra már a legkülönbözőbb műfajai alakultak ki. Bélyegek, 
performance-ok, később film és költészet is csatlakozott, de a lényeg az
maradt: postai úton. Nagy „öregjei” is vannak, mint pl. Clemente Padin 
Uruguay-ból, vagy Yirosuke Cohen Japánból, hogy csak a két legtávo-
labbit említsem. Egyébként mindkettőjüktől kaptam már küldeményt. 
Ma már szinte mindenféle technikai megoldású és anyagú munkát 
küldenek, amit a posta hajlandó továbbítani.
2. Te hol hallottál róla először?
2. Jómagam a Barcsi Művésztelepen találkoztam vele először és utána 
szerepeltem is néhány kaposvári mail art kiállításon. Akkor gondol-
tam is rá, hogy jó lenne mifelénk is valami ilyesmit, de aztán elfe-
lejtődött. Tavaly augusztusban Álmosdra látogattunk a Nyíradonyi 
Művészteleppel és ott megnéztünk egy Mail Art múzeumot. Ha jól 
emlékszem Joseph l” Kadar alapította vagy ajándékozta a gyűjteményt, 
de ez nem teljesen biztos, hogy így van. No, lényeg a lényeg akkor 
gondoltam ismét arra, hogy jó lenne belekezdeni. De hát hogyan 
kezdjünk neki?
3. Végül hogy indítottad el a postai művészet begyűjtését?
3. Először is beszéltem a polgármester úrral, ő pozitívan állt a dolog-
hoz, bár nagyon kíváncsi volt, hogy egyáltalán kisül-e valami a kez-
deményezésből.

Aztán neki indultam telefonálgattam tanácsokat kértem, de szinte 
semmi- volt, aki lebeszélt a dologról az ARTPOOL pedig egyenesen 
elutasított, hogy a felhívásunkat feltegye az oldalára. 
4. Emlékszem arra, hogy a múlt évben a mi újságunkban is megjelentet-
ted ezt a lehetőséget. Milyen fogadtatásra talált itthon a népszerűsítés?
4. Kis hazánkban is van jó néhány régi motoros mailartos, de ezek is csak 
ígérgettek. Pesten Torma C László volt egyedül, aki felvett a weboldalára, 
de nem is tudom, hogy ezen az úton kaptam-e egyáltalán küldeményt. 
Ezért hát saját szakállamra kezdtem a dologhoz mondván magamban, 
hogy ráérsz nyugdíjas vagy. No de akkor is, miként kell ennek neki-
állani? A számítógépen se vagyok olyan profi, meg aztán angolul sem
tudok. A lényeg az, hogy készült egy angol nyelvű pályázati felhívás, 
amit hozzá kezdtem küldözgetni.
 5. Hallottam tőled, hogy nagyon sokan foglalkoznak ilyesmivel. De 
hogyan szereztek arról tudomást a világ legtávolabbi szegletében is, 
hogy itt, Nyíracsádon valaki szeretné összegyűjteni, és kiállítani a műve-
ket?
5. Hogyan szereznek tudomást a világ végén is  a nyíracsádi Mail Art-
ról? Úgy, hogy százával küldöm el a netről megszerzett címeket gyak-
ran éjszaka is órákat ülve a számítógép előtt. 
Kezdetben rengeteg kudarc ért, mert volt úgy, hogy egy csoportosan 
elküldött e – mail - ből 90-95% visszaérkezett: a címzett ismeretlen, 
vagy nem elérhető. Hát igen!
Nem lehet sohasem tudni, milyen régi lehet az a cím.
Aztán végül mégis csak ráéreztem az egész mechanizmusára és 
lassan-lassan csordogálni kezdtek a küldemények. Megjegyzem eddig 
Magyarországról csak egy levlap érkezett. Pedig jelenleg már százon 
felül van a küldemények száma, sorolhatnám az országokat Vietnamtól 
Malaysia-ig. Sokszor kapok kérdéseket, hogy mit küldhetnek, 
milyen technikát fogadunk el stb. pedig a pályázati felhívásban 
minden benne van. Nem beszélve arról, hogy ma már ez művé-
szi ranggal bír, és óriási irodalma van, amihez mindenki hozzá-
juthat a számítógép segítségével. Ennek ellenére nem lehet senkit 
sem elutasítani, hiszen a küldeményeket nem küldjük vissza 
ezek a település tulajdonába kerülnek.
6. Egyáltalán milyen terveid vannak az alkotásokkal?
6. Az első lépés szépen rendbe szedni, rendszerezni a küldeménye-
ket aztán, április 24-én kiállítjuk a Malom Galériában. Majd elkép-
zelésünk szerint kétévenként megismételjük a felhívást változó tema-
tikával /a mostanié: a repülés/. És ha sikeres lesz hosszabb távon is a 
kezdeményezés,  jó lenne a gyarapodó munkáknak valamilyen méltó 
elhelyezést keresni - mondjuk egy kis mail art múzeum Nyíracsádon.
7. Esetleg zsűrizés, vagy díjazás is szóba jöhet?
7. A zsűrizéssel kapcsolatban annyit, hogy amelyek megfelelnek a 
kiírásban foglaltaknak, azt mind ki kellene állítani, remélhetőleg lesz 
elegendő hely. Illetve a legkiválóbb munkákat valamilyen módon 
jutalmazni szeretnénk. 
8. A későbbiekben hogy lehet ezt tovább fejleszteni?
8. Ha lesz időm és energiám még szeretnék erre az alkalomra bélye-
get, pecsétet és borítékot is „előállítani”. Sőt még az is szerepelt a ter-
vünkben, hogy a területileg illetékes postát is bevonjuk az ünnepi 
napra, /ápr.24./  de még semmiféle visszajelzés nem érkezett, pedig hát 
bizonyos mértékig ez a posta népszerűsítése is, bármilyen kis telepü-
lésről van szó.
Mindenesetre én bizakodok, hogy jelentős esemény lesz ez a kiállítás 
Nyíracsádon és talán hagyományt is teremtünk vele.

Köszönöm a válaszokat, sok sikert kívánok: Vereb Csabáné

2010 a papok éve. Az idei Görög Katolikus Szemle Kalendáriumá-
ban  sok szép írás jelent meg papokról, a papi hivatásról. Papnék 
fogalmaztak szépen férjeik munkájáról, saját szerepükről. 
Ebben a naptárban kaptak helyet Dr. Katona Gyula és Tóth Elek 
írásai.
Elek atya nagymamája naplójából idézett, amelyben a nagymama 
az otthoni eseményekről számol be a front elől menekülésre kény-
szerült pap férjének, Oláh Kornélnak.
Elek atya másik írása egy szép szerelmi és családi történet az 1800-
as évek végén Nyíracsádon szolgáló kántortanító, Mosolygó Antal 
és felesége Zékány Veronika házasságáról.  
Dr. Katona Gyula írásának címe: Szomszédaim dicsérete. Ő nagy 
tisztelettel beszél az általa ismert négy, Nyíracsádon szolgáló görög 
katolikus papról: Dr. Papp Jánosról, Mosolygó Sándorról, Mező 
Györgyről, Tóth Elekről. Ugyanitt szó esik a nyíracsádi születésű 
püspök atyáról, Keresztes Szilárdról is.

 Vereb Csabáné

Olvasta-e?Fővárosi kirándulás

 Az Abigél Művészeti Iskola festészet, grafika tagozatának növendékei
még karácsony előtt felejthetetlen élményt nyújtó kiránduláson 
vehettek részt. Doroginé Káli Anna rajztanár szervezésében a 
fővárosba látogattak, úti céljuk a Szépművészeti Múzeum Boticellitől 
Tiziánóig című kiállítása volt. A tárlatlátogatást követően egy kis 
városnézésre indultak, és természetesen a Mikulásgyár élménye sem 
maradt ki a programból. A gyerekeket Doroginé Káli Anna tanárnő és 
Szórádi Ágnes iskolatitkár kísérte el. 

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

Mail Art Nyíracsád
E-mail riport egy készülő mail-art kiállításról
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Több tucat jelmezes lépett színpadra február 5-én az Ady Endre Álta-
lános Iskola hagyományos farsangi mulatságán a helyi művelődési 
házban.  Kabály Csaba, a diákönkormányzat patronáló tanárának 
vezetésével először az egyéni jelmezesek vonultak el a diákokból álló 
zsűri előtt, majd az alsó tagozatosok csoportos produkciói arattak 
hatalmas sikert. Táncoltak a Macskák, felvonultak a különböző népek 
képviselői, az angyalok legyőzték az ördögöt. A közönség egy ember-
ként tapsolt a pom-pom lányok és kosaras fiúk zenéjére, és együtt
énekelt a bohókás tinik produkciójával is. A legötletesebbeknek járó 
torták hamar elfogytak, az egyéb ajándékok is gazdára találtak, majd 
a felső tagozatosok vették birtokukba a táncparkettet az estig tartó 
mulatságon.

   Kedves Györgyné Zilahi Enikő

Szépen, jól magyarul
 A magyar kultúra napjához kapcsolódóan január 25-én délután ren-
deztük meg a szépkiejtési versenyt az Ady Endre Általános Iskolában. 
A Kazinczyról elnevezett megmérettetést, aminek több mint tízéves 
hagyománya van, a magyartanárok segítségével Illés Gabriella igazga-
tó helyettes szervezte. A diákok az 5-6. és a 7-8. évfolyamokon mérték 
össze tudásukat, vagyis olvasták fel a kötelező és a szabadon választott 
szövegeket. Az értékelésnél a beszédhangok tiszta ejtése, a helyes szó 
–és mondathangsúly, a megfelelő beszédtempó és hangerő és a szüne-
tek megtartása volt a legfőbb szempont. A tanulókat Kovács Ferencné 
és Kedves Györgyné Zilahi Enikő magyartanárok készítették fel, a 
kategóriák első helyezettjei pedig képviselték az iskolát a február 9-én 
Nyíradonyban megrendezésre kerülő területi versenyen. 

Eredmények: 
5-6. évfolyam: 1. Gere Bettina 6. a, 2. Magyar Boglárka 6. c, 
3. Nagy Mónika 5. a
7-8. évfolyam: 1. Kedves Flóra 8.b, 2. Kovács Bence 7. b, 
3. Nagy Dóra 8. b.

A területi fordulón mindkét nyíracsádi diák első helyezést ért el. Az 
április második hétvégéjén Kisújszálláson megrendezésre kerülő regi-
onális döntőben Kedves Flóra 8. osztályos tanuló képviseli iskolán-
kat.

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

Légy egészséges!

Az ÁNTSZ Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi, Hajdúhadházi Kis-
térségi Intézete 2009-ben már harmadik alkalommal hirdette meg 
Légy egészséges! című, áprilistól decemberig tartó levelező pályáza-
tát az általános iskolák hetedik osztályosai számára. A versengésben, 
melynek eredményhirdetésére január elején került sor, iskolánkból 
Kabályné Pazonyi Erika biológiatanár vezetésével három csapat vett 
részt. Az egészséggel kapcsolatos világnapokhoz kötődő feladatok 
értékelését követően diákjaink szép teljesítménnyel büszkélkedhetnek: 
Katona Flóra, Nagy Dóra, Gyurina János – 89%, Kedves Flóra, Magyar 
Dóra 86 %, Dudás Regina, Kuczora Bolgárka, Nagy Kata – 81%. Az 
okleveleket és az emléklapokat januárban vehették át a diákok. 

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

Mesemondók
A kultúra napjához kapcsolódóan január 28-án tartották az alsó tago-
zatosok mesemondó versenyét. A legügyesebb mesemondók a képen 
látható tanulók voltak. Az első helyezettek képviselik iskolánkat a 
Tégláson megrendezésre kerülő megyei Babszem Jankó mesemondó 
versenyen.

Helyezések: 
1-2. osztály:  1. Lőrincz Kristóf, Piránszki Nándor
 2. Dancsevics Noémi, 3. Veres Vivien
3-4. osztály: 1. Terdik Márta, 2. Barna Anna, 3. Koleszár Anna

Pap Rita zenés műsora

Az év eleji borongós, szürke, egyhangú napokat varázsolta derű-
sebbé, vidámabbá óvodásaink számára január 21-én Pap Rita közel 
egy órás előadása a művelődési házban.
Vidám mosolyt csalt gyermekeink arcára a mókás gyermekdalok 
hallgatása, a közös éneklés, közös tánc, közös játékok. A bátrabb 
gyerekek a színpadra is felmerészkedtek, vállalkoztak tánctanulás-
ra, közös táncra, éneklésre az előadóval.
Öröm volt látni, hogy óvodásaink vidámak és felszabadultak 
voltak.

Orosi Lajosné

Ajándék a vöröskereszttől

 A vöröskereszt megyei szervezete a debreceni Lézer Magánrendelő 
jóvoltából négy Hajdú-Bihar megyei általános iskola –Bocskaikert, 
Nyírábrány, Nyíracsád, Debrecen- diákjainak szerzett örömet még 
karácsony előtt. Az általános iskola alsó tagozatosai negyven darab, 
játékokból álló ajándékcsomagot kaptak. A fiúk autóknak, kártyának,
a lányok öltöztethető és fodrász készlettel ellátott babáknak örülhet-
tek. A vöröskereszt ezzel szerette volna kifejezésre juttatni köszöntét 
az iskolában folyó lelkes egészségmegőrző programok, valamint a 
meglehetősen nagy taglétszámot magáénak mondható iskolai alap-
szervezet miatt. Iskolánk ebben az évben is több mint hetvenezer 
forintot gyűjtött tagdíjakból a vöröskereszt számára. 

Kedves Györgyné Zilahi Enikő 
vöröskeresztes tanárelnök

Színházban voltak
 Iskolánk tanulói közül január 21-én délután 75 hátrányos helyzetű 
diák jutott el a Csokonai Színházba. A Gnáj Ferencné igazgató helyet-
tes által koordinált IPR program pályázatának keretéből a négy alka-
lomra szóló színházbérlet mellé természetesen ingyenes utazás is járt 
a gyerekeknek, akik Szegény Dzsoni és Árnika történetével ismerked-
tek meg Debrecenben. 

Jelmezek kavalkádja



5

Sajnos 2009-ben 
sem volt másképp!

Az elmúlt évekhez hasonlóan, sajnos a 2009. év végi számadáskor 
sem volt másképp:  ugrásszerűen megnövekedtek a vagyon elleni 
bűncselekmények, ezen belül is a betöréses lopások száma. Az 
átutazó bűnözők nap, mint nap jönnek, felderítenek és betörnek 
akár nappal is. Több alkalommal civilek és polgárőrök közösen 
járőröztek településünkön, és tették fel ismeretlen, várakozó autó-
soknak a „Miben segíthetünk?” kérdést. A válasz mindig az volt, 
hogy akkumulátorokat, vagy vasat, fémet gyűjtenek, vagy keresnek 
valakit. Mikor  rákérdeztünk a részletekre, természetesen ott nem 
lakó, ismeretlen, kitalált neveket mondtak. Ők voltak a felderítők! 
Amit látnak, feljegyzik, és hamarosan visszatérnek. Ahová be tudnak 
jutni - mert nappal is nyitva van az utcakapu- onnan, amit lehet, 
elvisznek, és öt percen belül elhagyják községünket. Ennek megelő-
zése érdekében a Nyíracsád-Őr Egyesület polgárőrei a novemberi és 
decemberi hónapban megerősített szolgálatot adnak. 
Tudjuk jól, hogy a „bűnözők nem alszanak”, és ezért nekünk, 
nyíracsádi lakosoknak is tenni kell valamit. Meggyőződésem, hogy 
a vagyon elleni bűncselekmények, főleg a betöréses lopások meg-
előzése, visszaszorítása érdekében a civil lakosság, a polgárok össze-
fogására, segítségére is szükség van. A jövőben a bűncselekmények 
megelőzése érdekében nagyobb rendőri jelenlétre, több polgárőr 
szolgálatra lesz szükség községünkben. 
Továbbá nélkülözhetetlen, hogy a szomszédok, utcabeliek valamit 
közösen is tegyenek egymás értékeinek megvédése érdekében. 
Időszerű feleleveníteni az elmúlt években adott pár jó tanácsot:
- Az otthon tartózkodó lakosok, ha idegen személyeket, gépkocsit 
látnak, figyeljék meg. Ismeretlen, gyalogosan közlekedő személy,
személyek esetén a kinézetüket, és hogy merre haladt tovább. Gép-
jármű esetében, meg kell figyelni az autó forgalmi rendszámát, típu-
sát, színét, valamint bármilyen feltűnő, jellegzetes dolog rajta.
- Nappali órákban is tartsuk zárva az utcaajtót, garázsokat, nyári 
konyhákat, fészereket, műhelyeket!
- Az udvaron álló motorokban, személygépkocsikban, gépjárművek-
ben ne felejtsék benne az indítókulcsot, valamint minden esetben 
zárják le az udvaron parkoló személygépkocsikat, gépjárműveket!
- Amennyiben lehetőségük van rá, tartsanak kutyát! Lehet, hogy 
méreténél fogva megvédeni nem fog, de ugatásával, viselkedésével 
jelzést ad gazdájának.
Amennyiben bármilyen gyanús mozgást észlelnek, éjjel vagy nappal, 
azt haladéktalanul jelentsék a Nyírábrányi Határrendészet számán 
52-596-009; vagy Diós András körzeti megbízottnál a 30-382-6566; 
vagy a 107-es vagy a 112-es ingyenesen hívható telefonszámon. 

Nyíracsád-Őr Egyesület
Szórádi Sándor

Aranymenyegző
A Nyíracsádon élő Nánási László 
és felesége Kiss Irén 2009. decem-
ber 9-én ünnepelték házasságuk 50. 
évfordulóját. Fél évszázaddal ezelőtt  
Nyírmártonfalván fogadtak egy-
másnak örök hűséget, ezért esküjü-
ket is ott erősítették meg a község-
ben minden évben megrendezésre 
kerülő arany –és ezüstmenyegzősök 
ünnepségén. 
Ugyancsak ezen az ünnepségen 
köszöntötték Gréz Andrást és fele-
ségét Grézné Fekete Erzsébetet, akik 
25 évvel ezelőtt, 1984. 10. 13-án 
szintén Nyírmártonfalván léptek a 
házasság szent kötelékébe. 
Gratulálunk mindkét házaspárnak!

Nyíracsádi előadás a nyelvi napon
A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ és 
a Debreceni Nyelviskola  2010. február 4-én Nyelvi napot szervezett, 
melynek középpontjában a nyelvvizsgák megismertetése állt. A ren-
dezvény célja az volt, hogy a résztvevőknek minél nagyobb rálátást 
biztosítsanak a nyelvvizsgák világára. A program során tizenkét szín-
vonalas és elismert nyelvvizsga központ, valamint ismert könyvkiadók 
mutatkoztak be, a résztvevők pedig a Debrecenben, valamint a tér-
ségben tanító pedagógusok, és nyelvvizsgázni kívánó diákok voltak.  
Az egész napos programnak nyíracsádi részvevője is volt. Iskolánk-
ból Illés Gabriella angoltanár felkért előadóként a nyelvproblémákkal 
küzdő gyerekek nyelvtanulásáról és tanításáról beszélt. Előadásában 
kitért a diszlexiás, diszgráfiás, látás, -hallás -és mozgássérült gyerekek,
valamint a beszédzavarokkal küzdők nyelvi fejlesztésére. Ezt követően 
tréninget tartott a jelenlévő szakembereknek a fejlesztés lehetősége-
iről. Az előadás és a tréning alatt segítségére volt Asztalos Ferenc 8. 
a osztályos, beszédzavarral küzdő tanuló, akinek közreműködésével 
bemutatták a konkrét, nyelvórán is hasznosítható módszereket az 
érdeklődő szakmai közönségnek.

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

A lovagi torna sikere

A Tanító című módszertani folyóirat 2010 februárjában megjelent 
különszámának borítóján nyíracsádi diákok láthatók. A különszám 
válogatást tartalmaz az Oktatásért Közalapítvány nyertes pályázati 
anyagaiból. Azokból, melyeket érdemesnek tartottak a szerkesztők 
arra, hogy országos nyilvánosságot kapjanak. Így került a különszám-
ba és a címlapra is dr. Nagy Jánosné Marika napközis nevelő Szent 
György-napi lovagi tornájának projektleírása. Dr Szilágyi Imréné, a 
Tanító folyóirat felelős szerkesztőjének Marikához írt leveléből idéz-
zük: „A KÖZOKA 2006-os –Az iskola, ahol szeretnek a gyerekek nap-
közibe járni című – nyertes pályázati beszámolóinak anyagában olvas-
tam a Sárkányölő Szent György napi lovagi torna című projekt leírá-
sát, melyet ön dolgozott ki napközis diákoknak. Szeretném, ha modell 
értékű munkáját szélesebb körben is megismerhetnék a kollégák…” 
A színvonalas projektleírás teljes egészében belekerült a folyóiratba, 
hogy bárki kipróbálhassa. Akik pedig kipróbálják, biztosan nem felej-
tik sem a Sárkányölő, sem pedig Nyíracsád nevét. 
Gratulálunk dr. Nagy Jánosnénak.

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

Retro farsang

2010. február 6-án a Ligetalja Művelődési Ház szervezésében retró 
farsang megrendezésére került sor. A farsangi mulatságot lázas 
készülődés előzte meg. A nagy többség különféle jelmezt öltött a 
jelenlévők nem kis derültségére. Volt közöttük boszorka, vámpír, 
coltjukkal riadalmat keltő cowboy pár, nyuszi, varázsló, tüzes vizet 
iszogató indián. Nagy sikere volt egy rém rendes családnak. Az apuka 
orvos előszeretettel ajánlotta fel segítő közreműködését bármiféle 
vizsgálat elvégzéséhez. Fonendoszkópjával elsősorban a hölgyeknek 
ajánlotta fel szolgálatait. Az erősebbik nemhez tartozó „felesége” a 
férfiakat bűvölte el bájaival. Negyvenes éveikben járó anyukák alkot-
ták a család félszemű, szeplős kisfiát, valamint szoknyácskáját ártat-
lanul csavargató, cumis üvegből kortyolgató leánykáját. 
Az éhség csillapítására zsíros kenyér szolgált lila hagymával és retek-
kel, a szomjúság oltásáról a büfé gondoskodott. A táncparketten 
retró zenére roptuk hajnalig. 
Köszönjük a szervezőknek a lehetőséget, a bulit, ahol bármelyik kor-
osztály képviselője jól érezhette magát.

Banczalovszki Jánosné, 
Vargáné Pintye Judit

Hutóczki János bácsi már régóta 
számolgatja a napokat, szeretné 
megérni a 90. életévét. 
Mivel 1920. január 28-án szüle-
tett, így 2010. januárjában végre 
elérkezett a várva várt születés-
nap. És ez a jeles nap családja 
körében, egészségben, szellemi 
frissességben, a világ dolgai felé 
nyitottan, találta őt. Ezzel a szép 
korral Nyíracsád egyik legidő-
sebb embere lett.

2008 novemberében a 60.-ik 
házassági évfordulójukat még 
együtt ünnepelték a feleségével, 
Erzsike nénivel. Sajnos közel egy 
éve meghalt a kedves társ. De 
János bácsi azóta sem magányos, 
hiszen a közelében él a család-
ja. Négy gyereke, 6 unokája és 5 
dédunokája közül mindig kerül 
valaki, aki meghallgatja azokat 
a történeteket, amelyekre már 
csak néhányan emlékezhetnek 
Nyíracsádon. A faluban keresi az 
öreg házakat, az egykori baráto-
kat, ismerősöket. Sajnos a kör-
nyéken vele egyidős ember nincs, 
akivel ki lehetne tárgyalni a kora-
beli dolgokat. Gyerekeinek, uno-
káinak sokat mesél a régi esemé-

nyekről, a háborús emlékekről, a 
fogságban töltött időről. 
Amikor a családból valaki Szlo-
vákiában jár, képzeletben végig-
járja vele azokat a helyeket, ahol 
ő is járt a háború alatt. Kassa, 
Krasznahorka környékét jól 
ismeri, hiszen ott sebesült meg. 
A szlovákiai Buzitán, a csor-
dakút mellett volt a táboruk.  
Trencsénteplicben, a kórházban 
sokáig feküdt eszméletlenül, de 
ő szerencsére felgyógyult a sok 
áldozatot követelő flekktífusz-
ból. Mintha ma történt volna, 
úgy emlékszik, az orvos szavai-
ra, amikor magához tért: Fiam, 
most már ember lesz belőled, ha 
te ezt túlélted. 
Rozsnyón amerikai fogságba 
estek. Innen vitték őket Német-
országba, a fogolytáborba, 
Regensburgba, majd Dachauba, 
ahonnan csak fél év múlva sza-
badultak. 
Emlegeti a katonatársakat, hiszen 
Nyíracsádról többen is ott voltak: 
Feró Mihály, Román Ferenc, 
és Béki Béla, aki aztán kinn is 
maradt Németországban.
Ma is érdeklik a világ dolgai, a 
politika, a választási hírek. Szí-
vesen olvassa a HVG-t /Heti 
Világgazdaság/, a Naplót, a 
Patika Magazint, a Nyíracsádi 
Életet, és Nyíracsád nagy köny-
vét, a monográfiát. Orvoshoz
ritkán került életében. Egyszer 
volt combnyaktörése, de abból is 
meggyógyult, és bot segítségével 
ma is tud közlekedni.
90. születésnapja alkalmából, 
szívből gratulálunk neki, és még 
sok szép évet kívánunk szerető 
családja körében.   

Vereb Csabáné

Túl a kilencvenen

Forrás, ahova 
jó visszatérni

 
Több ezren vettünk részt 2009 végén a Pécsett megrendezett Taizéi 
találkozón. Említésre méltó, hogy a Pécsi Egyházmegye idén ünnepli 
ezer éves jubileumát. Jómagam a debreceni fiatalokkal vettem részt a
Bizalom zarándokútján, amelyet Roger testvér indított el több, mint 
30 évvel ezelőtt a franciaországi Taizében. A pécsi fiatalok nagy szere-
tettel fogadtak bennünket, rövid idő alatt mindenki befogadó családra 
talált.
Nagyon kedves, vendégszerető családnál kaptunk szállást és ellátást 
a találkozó idejére. Szombat délelőtt a helyi plébánián imádságra, és 
kiscsoportos beszélgetésre került sor, ahol jobban megismerkedhet-
tünk társainkkal. Délután különböző műhelyfoglalkozásokból lehetett 
választani, mint például a helyi népzene és néptánc bemutató, vagy 
a cigány vallásosság. Délben és este a sportcsarnokban volt a közös, 
több nyelvű imádság, mely Szentírás olvasásból, Alois testvér elmél-
kedéséből, és jellegzetes egyszerű dallamú énekekből állt. Vasárnap 
szentmisén vettünk részt a szállásadó családdal, majd együtt is ebé-
deltünk. Ezután a központi dómban került sor a záró imára, ahol meg-
gyújtottuk azt a gyertyát, ami a remény, feltámadás, szeretet, összetar-
tozás jelképét viselte. Végül eljött a búcsúzás ideje, amikor megígértük 
egymásnak, hogy hamarosan ismét találkozunk. Nagyon örülök, hogy 
részese lehettem a Bizalom zarándokútjának, talán az esti imádságok 
voltak rám a legnagyobb hatással, amikor kétezer fiatal együtt imád-
kozott, énekelt, és tapasztalta meg Isten közelségét. Lélekben, pedig 
már készülünk a jövő nyári találkozóra, ami Franciaországban lesz, 
ahol egy hetet  tölthetünk együtt a Taizéi közösséggel, akik minden 
érdeklődőt szeretettel várnak.

                                                                                                                        
Gugg Gabriella
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Buzitán 3 szobás, fürdőszobás 
tehermentes családi ház eladó.
Érdeklődni: 06-70-77-39-841

Debrecen, Vámospércsi út 139. 
sz. alatt 200 négyszögöl telekkel 
3 szobás, összkomfortos családi 
ház, büfével, amely munkahelyi 
lehetőséget biztosít, áron alul 
sürgősen eladó. Bálega Sándor. 
Tel: 06-30-441-86-90

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

Erdélyi utcán 520 négyszögölös 
építési telek fúrott kúttal, 220 + 
380 voltos ipari árammal eladó. 
Érd.: 52/206-884

Nyíracsád, Kossuth u. 50. szám 
alatti 104 m2-es családi ház 600 
négyszögöl kerttel eladó.

Nyíracsád, Kossuth u. 52. szám 
alatti 60 m2-es ház 800 négyszög-
öl kerttel eladó. Érdeklődni:  
52/206-121, 06-30-648-66-31

Nyíracsád, Rákóczi út 102. szám 
alatt régi típusú ház, különál-
ló kerttel eladó. Telefonszám: 
52/206-175

Nyíracsád, Zrínyi 30. sz. alatti 3 
szobás családi ház eladó. Érdek-
lődni: 06-30-459-85-54

Nyíracsád, Zrínyi utca 89. szám 
alatt 3 szobás 92 négyzetméte-
res, összkomfortos, jó állapotban 
lévő családi ház melléképületek-
kel eladó. Érd.: 06/30/551-6170

Nyíracsádon, Zrínyi zug 2. szám 
alatt kétszobás, összkomfortos 
családi ház, nagy kerttel eladó. 
Érdeklődni: 52/206-476

Víz- gáz-központifűtés szerelés, 
meglévő rendszerek javítása, 
bővítése. Teljes körű ügyin-
tézéssel, anyagbeszerzéssel az 
ön igénye szerint. Ifj. Blascsák
Sándor: 06-30/261-9836

H I R D E T É S

HIRDETMÉNY

Nyíracsád Községi Önkormányzat képvisel�-testülete önkormányzati tulajdonú építési 
telkeket értékesít  a Jókai, Bem J. ,  József A., Zrínyi utcákon. 

Meghirdeti továbbá értékesítésre az alábbi külterületi ingatlanokat. 

Hrsz. Ak. Terület 
(m2)

M�velési
ág

Fekvés Megjegyzés Kikiáltási 
érték

0106/3  3359 tanya Jónásrész  100.000,-
0106/4  1518 tanya Jónásrész  50.000,-
0106/6 1,04 1615 erd� Jónásrész  50.000,-
0220/5 1,32 2100 erd� Borjúkátyú  150.000,-
0263 0,72 2773 szántó Hátsófucskótag  30.000,-
027/17 0,14 151 gyep Dallárrész  5.000,-
027/23 2,35 2503 gyep Dallárrész  25.000,-
027/5 0,86 917 gyep Dallárrész  8.000,-
0509/137 1,38 5310 szántó Kiscsonkás  50.000,-
0509/138 5,81 22331 szántó Kiscsonkás  200.000,-
0582/13 0,3 1147 szántó Orbálista  8.000,-
0175/11  8377 udvar   150.000,-
0314/8 23,14 25322 gyep   220.000,-
0474/42 0,16 675 tanya  ½ 25.000,-
0474/43 0,23 900 szántó  ½ 25.000,-
0514 1,75 5003 gyep   50.000,-
4345 10,73 6167 gyümölcsös  Zártkert 60.000,-
4346 0,12 126 erd�  Zártkert 100,-
4368 0,03 29 erd�  Zártkert 100,-
4380 0,01 7 erd�  Zártkert 100,-
4398 0,05 54 erd�  Zártkert 100,-
4605 1,56 4261 szántó  Zártkert, 

14/56
12.000,-

4606 1,11 4262 szántó  Zártkert, 
14/56

12.000,-

4644 2,54 4262 sz�l�  Zártkert, ½ 25.000,-
4650 10,26 5899 kert  Zártkert 55.000,-
5110/1 7,44 4275 kert  Zártkert 50.000,-
5110/2 7,44 4275 kert  Zártkert 50.000,-
5145/1 4,09 4354 gyep  Zártkert 50.000,-
5417/2 0,68 2602 szántó  Zártkert 25.000,-

Felhívja az ingatlan iránt érdekl�d�k figyelmét, hogy részletes felvilágosítást kérhetnek a 
Polgármesteri Hivatalban a jegyz�t�l.

Vételi szándékot írásban lehet bejelenteni. 

Téli foci siker

Négy csapat lépett pályára még decemberben a Nyírábrányban meg-
rendezett Karácsony-kupán. A térség diák labdarúgói rendszeresen és 
szívesen találkoznak a tavaszi és őszi diákolimpiai fordulók között is, 
hogy a téli felkészülés ideje alatt se maradjanak ki a megméretteté-
sek. Nyíracsád csapata taktikus, szép játékkal küzdött az elsőségért, 
mindössze egyetlen gólon múlott a győzelem, így a második helyen 
végeztek .

Kedves György edző

Kathy Sándor 
sakk emlékverseny

Február 20-án reggel a VI. Kathy Sándor Sakk Emlékversenyre gyü-
lekeztek a térségi,  környékbeli településekről, valamint a határon 
túlról, Romániából érkezők. A játékosokat Dr. Nagy János alpolgár-
mester köszöntötte, majd ezt követően ismertették a versenyszabályo-
kat. A játékosok 9 fordulós svájci rendszerben mérték össze tudásu-
kat 15 perces partikban.  A verseny felnőtt és ifjúsági kategóriában,
valamint egyéni és csapat értékelésben zajlott – tudtuk meg Szilágyi 
Tibor és Száva Miklós versenybíróktól.  A rendezvény főszervezője 
Szmír Mihály lelkes munkája és fáradozásai nyomán 110 versenyző 
ülhetett a sakktáblákhoz. A rendezvényhez később csatlakozott Kathy 
Sándorné a sakk emlékverseny névadójának özvegye, valamint Gyula 
Ferencné országgyűlési képviselő, akiket Dr. Katona Gyula Nyíracsád 
Község polgármestere köszöntött. 
A rendezvény támogatói: Gyula Ferencné országgyűlési képviselő, dr. 
Katona Gyula polgármester, dr. Nagy János alpolgármester, dr. Patay 
Irén, Moczok Gyula, Vereb Csaba, Illés Jánosné, Gugg Zsolt önkor-
mányzati képviselők, Nyírerdő zrt. Gúthi Erdészet, Terdik Mihály, 
Jakab János, Barna Tibor, Gugg József, Kovács Sándor, Matlag Mária, 
Bálega János, Varga János vállalkozók, Petőfi Sportegyesület, Ligetalja
Művelődési Ház

 Eredmények: Ifjúsági egyéni: 1. Száva Jonatán (Debrecen), 2. Hercz 
Richárd (Hosszúpályi), 3. Szántó Imre (Hosszúpályi) Ifjúsági csapat: 
1. Hosszúpályi, 2. Nádudvar 3. Debreceni Sakkbarátok Felnőtt 
egyéni: 1. Herczeg László (Nagyrábé), 2. Pinczés Gyula  (Nádudvar), 
3. Major Norbert (Nyíracsád) Felnőtt csapat: 1. Pocsaj 2. Nyíracsád I. 
3. Hajdúsámson I.Különdíjak: A legifjabb versenyző: Kovács Mihály 
(Derecske) Legidősebb versenyző: Kocsis Imre (Hajdúsámson) Leg-
eredményesebb helyi ifjúsági versenyző: Béres István, Legeredmé-
nyesebb helyi felnőtt versenyző: Szmír Mihály

Sándor Edit intézményvezető

Evelin   Virágüzlet
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat 

virágüzletünkben.

- változatos vágott virágokkal
- különleges cserepes virágokkal

- ajándéktárgyakkal
- asztali és fali díszekkel, melyeket igény szerint 

készítünk
A közelgő nőnap alkalmából várjuk önöket nagy 

választékkal és AKCIÓS árainkkal.

Cím: Nyíracsád, Sport u. 30.
Érdeklődni: 06-30-854-66-87

Telephelyünkön AKCIÓS gránit síremlékek 
megtekinthetők.

Elveszett!!!!!!!!

2009. 10. 27-én (kedden) eltűnt 
a képen látható kedvencünk. Aki 
tud róla valamilyen információt, 
hívja az alábbi telefonszámokat: 
06-30-415-18-22 vagy 06-30-
438-38-97

Szilveszter óta 
keresi gazdáját!!!

06/ 52 206-912

„Egy jó apa az te voltál, az édes 
hang, amikor hozzánk szoltál. A 
drága lelked, az a jóságos szíved, 
azok a szorgalmas kezeid, nem 
látjuk többé a mosolygó szemeid. 
Fáj a szívünk, mert minket itt hagy-
tál, búcsú nélkül elaludtál. Mindent 
adhat az ég kétszer: márványt, kin-
cset, palotát, csak egyet nem adhat 
kétszer olyan  drága jó édesapát, 
mint te voltál.”

Id. Czigle Sándor halálának 3. évfordulójára
január 28.

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik 
2010. január 20-án 
szeretett halottunk,
Antal Józsefné
 Szabó Julianna

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot hoztak, 

mélységes fájdalmunkban 
osztoztak.

Férje, gyermekei és szerető 
családjuk

„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit 
elfelejtenek,
Örökké él, akit nagyon 
szerettek.”

(Tóth Árpád)

Köszönetet mondunk 
mindazoknak,

akik felejthetetlen halottunk,

DUCZÁR JÁNOS ZOLTÁN

temetésén megjelentek, 
ravatalára

koszorút, virágot helyeztek és
mélységes bánatunkban 

részvéttel osztoztak.

A gyászoló család

„Már nem simogat kezed, 
nem mosolyog arcod,
hiába hívlak, hangom már 
nem hallod.
Milyen szomorú is egyedül 
lenni,
téged mindenhol hiába keresni.
Téged várni, ki nem jössz soha 
többé,
téged szeretni mindig és 
örökké.”

Bánatos férjed : János

„Bíztunk az életben, hittünk a 
gyógyulásban,
de, ha abban nem, legalább a 
csodában.
Csoda volt, hogy éltél, s minket 
szerettél,
csoda volt, hogy az életért 
küzdöttél.
De mégis elcsitult a szív, mely 
értünk dobogott,
számunkra te sosem leszel 
hatott.
Szívünkben örökké élni fogsz, 
mint a csillagok.”

Szerető nejed, lányod, fiad

Edzői siker
A tavalyi év végén Kedves 
Györgynek, a nyíracsádi Ady 
Endre Általános Iskola labda-
rúgó edzőjének ítélték oda a 
vámospércsi körzet legered-
ményesebb edzője címet. A 
díjazott nyolc éve foglalkozik 
az utánpótlás neveléssel, ez 
idő alatt több korcsoporttal 
rendszeresen és eredménye-
sen szerepelt a labdarúgó 
diákolimpiákon. Munkájá-
nak eredményességét mutat-
ja, hogy minden évben állt 
nyíracsádi csapat a dobogón, 
négy évben pedig annak leg-
felső fokán. Kedves György 
több éven át tartó sikeres 
utánpótlás nevelésének elis-
meréseként tárgyjutalomban 
részesült, melyet a megyei 
önkormányzat Árpád-termé-
ben 2009. december 16-án 
délután rendezett ünnepségen 
Kovács Zoltántól, a megyei 
diáksport szövetség elnökétől 
vehetett át . 

(haon)

Túrós 
csőröge 
/Kiss József receptje/

20 dkg liszt
2 tojás sárgája                
2 ek tejföl
2 ek porcukor
1 mk sütőpor/ v. szódabikar-
bóna
1 csipet só
Ezeket összegyúrjuk, ha 
kemény kevés tejjel lazíthatjuk.
Töltelék:
A két tojás fehérjét felverjük és 
negyed kiló túróval összekever-
jük. Vaníliával ízesítjük, esetleg 
még kevés porcukrot, mazsolát 
is adhatunk hozzá.
A tésztát 2-3 mm vastagságúra 
elnyújtjuk, négyzetekre vágjuk. 
Beletéve a túrót háromszög 
alakúra hajtjuk, majd forró 
olajban mindkét oldalát arany 
barnára sütjük. Vigyázat, elég 
hamar pirul!

Egyesével esszük meg, rövid 
szüneteket tartva.


