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Dsida Jenő 
Óda az édesanyámhoz

Dicsértessél ma Te is itt a földön, 
mert esküszöm, hogy nagyon nagy a Lelked 
s a földi szívek földig borulását 
Te mindenkinél inkább megérdemled.
 
Nézem, látom a teltzsákú sok évet 
és érzem: nekem már semmit se hagy, 
de büszke leszek mindéltemig arra, 
hogy Te vagy nekem az, aki Te vagy.
 
Te vagy az, aki mindenkinek ad, 
a szenvedőknek virrasztást, vizet, 
Te vagy, akinek mindenki adósa, 
s akinek jóval senki sem fizet.
 
...Hadd legyek hát én az igazi zengő, 
kis régi gyermek rombadőlt tanyán 
és harsogjam el hozsannás hitemmel: 
Dicsértessél, dicsértessél, Anyám! 

Kedves Édesanyák, Nagymamák!
A közelgő anyák napja alkalmából sok szeretettel köszöntök 
minden kedves nyíracsádi édesanyát és nagymamát. Erőt és 
kitartást kívánok nekik az élet legnehezebb feladatához, hisz 
anyának, nagymamának lenni a legszebb, legnemesebb kül-
detés a földön. Kívánok sok örömteli percet, napot, órát, évet 
gyermekeik, unokáik körében. 

Dr. Nagy János polgármester

Körmenet és ételszentelés a görög katolikus templomban
„Tudjátok, hogy két nap múlva a húsvétnak ünnepe lészen, és az ember-
nek Fia elárultatik, hogy megfeszíttessék.” Mt 26,2

Húsvét gyermekszemmel
Hogyan látja a gyermek a húsvéti ünnepkörhöz tartozó eseményeket, 
történéseket? Erre a kérdésre válaszolnak azok a csodálatos rajzok, me-
lyek a feltámadás ünnepének közeledtével felső tagozatos diákjaink keze 
által születtek. A rajzok segítségével végigjárhatjuk az utat, megélhetjük 
az élményt az utolsó vacsorától a feltámadásig. A gyerekek munkáját 
Doroginé Káli Anna tanárnő segítette. A rajzokból készített kiállítás a gö-
rög iskolában tekinthető meg. Néhány, a sok-sok kiváló alkotás közül:

„A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy 
átmenjen e világból az Atyához, mivelhogy”  Jn 13,1

Húsvéti pillanatképek NyíracsádonKEDVES 
NYÍRACSÁDIAK!

Jézus feltámadása a világ legcsodálatosabb eseménye. Nem 
történik látványosan, hanem csendben és megállíthatatlanul. 
A feltámadott nem ment el Pilátushoz, hogy megbüntes-
se, hanem ott maradt a kertben, és várta övéit. Jézus ma is 
ugyanígy viselkedik: senkit nem vádol, senkit nem fenyeget, 
hanem csendesen áll és kopogtat az ajtón, a szívünk ajta-
ján. Akkor lesz igazi húsvétunk, ha szívünkről lepattannak 
a zárak. Rengeteg zár van szívünkön: a kételkedés, a beteg-
ség, a megélhetés gondja, a magányosság… Zárak, amelyek 
elzárnak valakitől és bezárnak valamibe. Jézus a zárt ajtók 
ellenére megjelenik, nem látványosan, hanem csendben…

Áldott húsvéti ünnepeket kíván mindenkinek a képviselő testü-
let nevében

Dr. Nagy János polgármester

Lelki gyakorlat a római katolikus templomban

• Én kis kertész legény vagyok,  
Rózsavízzel locsolkodok.  
Úgy locsolom a lányokat,  
Mint kertész a virágokat.

• Én a kertész fia vagyok, 
kislányokat locsolgatok. 
Gyere, kislány, el ne hervadj, 
Jó kölnivel meglocsollak!

• Messze földön jártam,  
Szép harmatos reggel,  
Aranytündér kútvizéből  
Vizet merítettem.  
Aranytündér kútvizével  
Öntözgetni járok,  
Olyan szagos, mint a rózsa,  
Gyertek ti is, lányok!

• Rózsa, rózsa, szép virágszál,  
Szálló szélben hajladozzál!  
Napsütésben nyiladozzál,  
Meglocsollak, illatozzál!

• Ákom-bákom berkenye, 
Eljött húsvét reggele. 

• Rózsavizet Erzsónak, 
Piros tojást Ferkónak!

• Mosolyog a napsugár, 
mosolyog az ég is, 
de, ha piros tojást kapok, 
mosolygok majd én is.

• E szép házba nyitottam, 
Nefelejcset találtam.  
Nem hagyhatom elhervadni,  
Szabad-e itt locsolkodni?

LOCSOLÓVERSEK   
• Csörög a szarka,

billeg a farka. 
Azt hallottam a városban: 
a tojás is tarka. 
Befestették tarkára, 
egy kisfiú számára. 
Adjátok a kezembe, 
hadd tegyem a zsebembe!

• Harangoznak húsvétra,
Leszakadt a tyúklétra:  
Kezdődik a locsolás -  
Nekem is jut egy tojás.

• E háznak van-e rózsája?
A rózsának van-e párja? 
Mert ha nincsen vállalkozom, 
hogy a rózsát meglocsolom.  

• Itt vagyok,
Friss vagyok, 
Máris sorba állok! 
Csak egy kicsit meglocsollak, 
Aztán odébb állok. 

• Ajtó mögött állok,
Piros tojást várok. 
Ha nem adtok, lányok, 
Estig is itt állok!

• Van nálam egy kis kölnivíz
Leloccsintom magát.  
Ha egy kicsi mázlija van, 
Szereti a szagát.

• Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár egy puszi.

• Piros tojás, fehér nyúl,
Loki, Fradi 3:0!

Koleszár Árpi

Horváth Adél Könnyű Fanni

Macsi Bea

Molnár László Macsi Fruzsi

Maczó Alex Nagy Levente Zilahi Fanni
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Önkormányzati hírek

Kedves Nyíracsádiak! Nyíracsád 2011. évi költségvetését 
március 10-én fogadta el a képviselő testület. A költségvetés 
főösszege 536.018.000 Ft, működési kiadások 428.320.000 
Ft, forráshiány 78.000 Ft. Fejlesztésekre 12.500.000 Ft-ot 
(rendezési terv módosítása, pályázatokhoz önerő) kíván for-
dítani önkormányzatunk. A költségvetés összeállításánál a 

A képviselő-testület 2011. március 31-én megtartott ülésén az 
alábbi döntéseket hozta:
Az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ 
vezetői beosztásának ellátásával 2011. április 1. napjától 5 évre 
2016. március 31. napjáig Erdei Éva pályázót bízta meg.
A Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ  Szervezeti 
és Működési Szabályzatát és mellékleteit, valamint a 2011. évre 
szóló munkatervét elfogadta. Továbbá döntött az intézmény 
konyhájának - alacsony kihasználtsága és engedély hiánya mi-
att - klubteremmé váló átalakításáról. 
Elfogadásra került a képviselő-testület és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzata és mellékletei.  Ebben került elfogadásra 
az új ügyfélfogadási rend, valamint a képviselők fogadóórája, 
melyről e lapban külön tájékoztatás olvasható.
Elfogadásra került a pénzbeli és természetbeli szociális ellá-
tások helyi szabályozásáról szóló 3/2009. (IV.1.) ÖR. rendelet 
módosítása, mely teljes terjedelemben e lapban olvasható.
Rendelet alkotásra került sor a Hivatali helyiségben, valamint 
hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről és szolgáltatási 
díjakról, melyet a testület elfogadott. Ez teljes terjedelemben 
szintén e lapban olvasható.
Az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ 
szolgáltatásainak 2010. évi önköltségét és az intézmény 2011. 
évi térítési díjai elfogadásra kerültek, valamint a napi élelme-
zésre (reggeli, vacsora) fordítható nyersanyag költség összege is.
A képviselő-testület döntött arról, hogy az Ady Endre Általá-
nos Iskola a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. szerint 
a Hajdúdorogi Egyházmegye fenntartásába kerüljön, és ezzel 
egyidejűleg felhatalmazta a polgármestert  az egyeztetések és 
jogi intézkedések megtételére. 
Nyíracsád, 2011. április 8.

Nagyné Jobbágy Piroska 
vezető főtanácsos

Tisztelt Ügyfelek! 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a képviselő-testület 2011. március 
31-én elfogadta a képviselő testület és szervei átdolgozott Szerve-
zeti és Működési Szabályzatát. Ebben a dokumentumban rögzítette 
a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjét, mely 2011. április 
1. napjától hatályos.
Ennek alapján a polgármesteri hivatal hétfőn, kedden, csütörtökön 
8.00 - 12.00 óráig, szerdán délelőtt 8.00 - 12.00  óráig,  délután 
13.00 -16.00 óráig fogadja az ügyfeleket. 
Pénteken nincs ügyfélfogadás.  
A polgármester, illetve jegyző ügyfélfogadási rendje: hétfő, de 
9.00 - 12.00 óráig.  
Kérek minden ügyfelet, hogy a fent jelzett ügyfélfogadási időben intézzék 
ügyeiket. A hivatalnak és a dolgozóknak fontos az ügyfélfogadási idő be-
tartása, hiszen a benyújtott kérelmeket a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL törvényben foglalt 
határidőn belül kell elvégezni. A hivatalnak nem csak az ügyfélfogadást 
kell ellátnia, hanem számos olyan feladatot, amelyet ezen időben nem le-
het elvégezni.   
Sajnos a több éves tapasztalat azt mutatja, hogy a megjelölt időn kívül 
sok ügyfél keresi fel a hivatalt, ezzel hátráltatja a megkezdett munkát. Az 
ügyintézőt kizökkenti a megkezdett munkájából, ezáltal csökken a munka 
hatékonysága. Ahhoz hogy időben választ kapjanak beadványaikra, idő 
kell a feldolgozásra. Döntéseket hozni, jogszabályokat elsajátítani csak 
ügyfélmentes időben lehet. 
A képviselő-testület döntése alapján kevesebb fővel működik a polgármes-
teri hivatal. A működőképességet viszont meg kell tartani ezért a feladatok 
átcsoportosításra kerültek. Az itt dolgozó köztisztviselők kapcsolt munka-
körben több feladatot látnak el, ezért vált szükségessé az ügyfélfogadási 
idő lecsökkentése. Abban az esetben, ha halaszthatatlan és rendkívüli ese-
mény történik, természetesen minden ügyfél rendelkezésére állunk. 

A hivatali helyiségben, valamint hivatali munkaidőn kívüli házas-
ságkötésről és a  szolgáltatási díjakról
Nyíracsád Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésében, 
valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 96.§.-ában 
kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya:
1.§. E rendelet hatálya Nyíracsád község közigazgatási területén 
megkötendő házasságokra terjed ki.
A hivatali munkaidőn kívül és a külső helyszínen történő házas-
ságkötés
2.§. (1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedé-
lyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyző esetenként, az anya-
könyvvezetővel történt egyeztetést követően  dönt.
(2) A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével 
egyidejűleg kell benyújtani.
(3) Vasárnap és ünnepnapon (munkaszüneti napon) történő házas-
ságkötés nem engedélyezhető.
3.§. (1) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedé-
lyezésére irányuló kérelem  ügyében a jegyző esetenként, az anya-
könyvvezetővel történő egyeztetést követően dönt.
(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény 
akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi esemény méltósága, te-
kintete nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyv 
megfelelő védelme biztosított. Vendéglátó helyen anyakönyvi ese-
mény létesítése engedélyezésének feltétele elkülönített helyiség 
biztosítása a hivatalos anyakönyvi esemény lebonyolítására.
(3) A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével 
egyidejűleg kell benyújtani.
(4) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók ál-
tal választott helyszínen szemlét tart, melyről feljegyzést készít, és 
a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot tesz.
4.§.  Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biz-
tosítja az anyakönyvi  esemény lebonyolításához alkalmas hivatali 
helyiséget. 
5.§.  A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért és a hivatali 
helyiségen kívüli házasságkötésért fizetendő díjakat és az anya-
könyvvezető díjazását e rendelet melléklete állapítja meg.
Záró rendelkezések
6.§. (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anya-
könyvi eljárásról szóló 2010.  évi I. tv. rendelkezéseit kell alkal-
mazni.
(2) E rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit 
az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Nagy János sk.                              Nagyné Jobbágy Piroska sk.
polgármester                                                        vezető főtanácsos

Melléklet:
1. A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért 2011. évben 
10.000.- Ft díjat kell fizetni
2. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért külön díjat fizetni 
nem kell. 
3. Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn kívüli házasságkö-
tésekben való közreműködéséért eseményenként nettó 10.000.- Ft 
díjazás illeti meg.

A pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátások helyi szabá-
lyozásáról szóló 3/2009. (IV.1.) 
ÖR. sz. rendelet módosítására 

Nyíracsád Községi Önkormány-
zat képviselő-testülete a szociá-
lis igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló 1993. évi III. tv. 
35.§. (2) bekezdésében kapott  
felhatalmazás alapján a pénzbeli 
és természetbeni szociális ellátá-
sok helyi szabályozásáról szóló 
3/2009. (IV.1.) ÖR. sz. rendele-
tét (továbbiakban: R) az alábbi-
ak szerint módosítja:

1.§.

A R. 10.§. (3) – (10) bekezdés 
hatályát veszti, helyébe az aláb-
bi rendelkezések lépnek:

(3) A bérpótló juttatás megál-
lapításának, valamint folyósí-
tásának feltételeként a bérpótló 
juttatás egyéb feltételeinek meg-
felelő jogosult kérelmező, vagy 
az ellátásban már részesülő sze-
mély (a továbbiakban: bérpótló 
juttatásra jogosult) köteles la-
kókörnyezetének rendezettségét 
biztosítani.

(4) A bérpótló juttatásra jogo-
sultnak a lakókörnyezet rende-
zettségének biztosítása körében 
az általa életvitelszerűen lakott 
lakás vagy ház és annak udvara, 

Kérek mindenkit, hogy segítse munkánkat, azzal, hogy betartja az 
ügyfélfogadási időt.  
Segítő közreműködését köszönöm mindenkinek.
Képviselők fogadóórája
A Szervezeti és Működési Szabályzatban került elfogadásra az ön-
kormányzati képviselők fogadóórája. Ennek értelmében minden 
negyedév utolsó hétfőjén a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai 
Központ épületében (Kassai u. 6 sz. művelődési ház) 1400 - 1600 
óráig tartanak ügyfélfogadást.  

Megszűnik a készpénzes fizetés!
Tájékoztatom a rendszeres szociális segélyben, bérpótló juttatás-
ban, időskorúak járadékában, lakásfenntartási támogatásban, ápo-
lási díjban részesülőket, hogy megszűnik a készpénzben történő 
kifizetés. Kérem, hogy nyissanak számlát annak érdekében, hogy 
megkapják a számukra megállapított rendszeres pénzellátást.
A segélyek havi kifizetését minél egyszerűbben szeretnénk megol-
dani, ennek elengedhetetlen feltétele a számlára történő utalás.    
Kérem, hogy számlaszámukat adják le a szociális irodában, annak 
érdekében, hogy megkapják a megállapított ellátást. 

Közérdekű tájékoztatás
Közlekedési támogatás iránti kérelmüket a súlyosan mozgáskor-
látozottak 2011. április 30. napjáig nyújthatják be. A támogatás 
igénybevételének feltétele, hogy a szakorvos által kiállított szak-
véleményen szerepeljen a súlyos mozgáskorlátozottság ténye, va-
lamint a család egy főre eső havi jövedelme nem haladhatja meg a 
71.250 Ft.-ot.  Aki a határidőt elmulasztja, ezt követően már nem 
kérheti a támogatást megállapítását.  
Véleményeiket, javaslataikat elhelyezhetik az aulában található 
ügyfélládában. 

Nagyné Jobbágy Piroska 
vezető főtanácsos

Ügyfélfogadási idő a Polgármesteri Hivatalban

kertje, a kerítéssel a közterület 
felől kívül határos terület, jár-
da tisztán tartása, valamint az 
ingatlan higiénikus állapotának 
biztosítására irányuló kötele-
zettségeket kell teljesítenie, füg-
getlenül attól, hogy a lakáshasz-
nálat milyen jogcímen áll fenn 
(tulajdonos, bérlő, stb.)

(5) A bérpótló támogatásra jo-
gosult személy lakókörnyezetét, 
abban az esetben kell rendezett-
nek tekinteni, ha:
a. A fűfélék magassága nem 
haladja meg a 15 cm-t,
b. A gyomnövények mennyi-
sége a hasznosítható terület 15 
%-ánál nem foglal el több terü-
letet és magasságuk nem haladja 
meg a 15 cm-t.,
c. Nincs a heti hulladékszállí-
tásra szerződött edényzet (120 
literes kuka) egyszeres űrtar-
talmánál több – felhalmozott – 
háztartási hulladék az udvaron 
sem szétszórva, sem felhalmo-
zott állapotban.
d. A háziállatok tartására meg-
felelően kialakított hely áll ren-
delkezésre, melynek a tisztasá-
ga is megfelelő – nincs nyoma 
rágcsálóknak és légyinváziónak, 
nem folyik szét az udvaron a trá-
gyalé.
e. Az állatbetegségek megelő-
zésére az eb tartója köteles min-
den három hónapos kort betöltött 
ebet veszettség ellen beoltatni.

f. Az eb tartója köteles az ebet 
telekhatáron belül tartani, annak 
érdekében, hogy mások testi ép-
ségét ne veszélyeztesse.
g. A kerítés olyan állapotú, 
amely megakadályozza az álla-
tok elkóborlását és a kisgyerekek 
járdára, vagy utcára kiszaladását 
és a településkép rendezettségét 
mutatja.
h. A tüzelőnek való rendezett 
formában felhalmozva, és nem 
szétszórtan található.
i. A ház előtti csatornarend-
szer tiszta, nincs teledobálva 
szeméttel, s a csapadékvíz lefo-
lyását építési törmelék, föld és 
növények sem akadályozzák,
j. A ház előtti növényzet nem 
akadályozza a forgalmat, és a ki-
látást az úttestre,
k. A művelésre alkalmas – 
nem parkosított földterületen 
zöldség, gyümölcs, vagy az ál-
latok takarmányozására szánt  
növényeket termesztenek.

(6) Amennyiben bejelentés 
és annak helyszíni ellenőrzése 
során, vagy hivatalos tudomás-
szerzés alapján megállapításra 
került, hogy az e rendeletben 
megállapított rendezett lakókör-
nyezetre vonatkozó feltételek 
nem teljesülnek, abban az eset-
ben a kérelmezőt, illetve a jogo-
sultat annak teljesítésére meg-
felelő, de legalább ötnapos 
határidő kitűzésével a jegyző 

– az elvégzendő tevékenységek 
konkrét megjelölésével – felszó-
lítja.
(7) A helyszíni ellenőrzésre  
Nyíracsád Községi Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatalának 
a jegyző által kijelölt dolgozója 
jogosult.
Az ellenőrzés 2011. május 
1-jétől – 2011. augusztus 31-
ig minden bérpótló juttatásra 
jogosultnál havonta egyszer el 
kell végezni 2011. szeptember 
1-jétől minden bérpótló jutta-
tásra jogosultnál negyedévente 
legalább egyszer.

(8) A lakóház akkor tekinthető 
rendezettnek, ha az épület:
a. tetőfedele (cserép, zsindely, 
stb.) funkcionálisan megfelelő 
(nem ázik be)
b. belső berendezései (búto-
rok, mosdókagyló, WC, fürdő-
kád, zuhany) higiéniája megfe-
lelő (tiszta)
c. belső falai/mennyezete, 
padlója, nyílászárói tiszták.

2.§.

Ezen rendelet 2011. április 1. 
napján lép hatályba. Ezzel egyi-
dejűleg a R. 10.§. (3) – (10) be-
kezdése hatályát veszti.

                    Dr. Nagy János sk.                                 
                        polgármester                                            
Nagyné Jobbágy Piroska sk.                                                                                                 

vezető főtanácsos

Március 31: Nyíradony Mikrotérségi Intézményfenntartó Tár-
sulás Társulási Tanács ülésén, délután pedig a Vámospércs 
Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács 
ülésén vettem részt.
Április 4: Turisztikai fejlesztés lehetőségei és módszerei egy 
térségben címmel konzultáció volt a Nyíracsád Ligetalja Köz-
művelődési és Turisztikai Központban. Előadó Cserey Miklós 
a Belső Erő kft. munkatársa.

Április 7: Katasztrófavédelmi megbeszélést tartottunk a Deb-
receni Polgári Védelmi Kirendeltség szakemberével.
Április 8: Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulá-
si Tanácsának ülése volt.
A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete „Desz-
szertek a húsvét jegyében” címmel rendezett fesztiválján vet-
tem részt Hajdúsámsonban.

Dr. Nagy János polgármester

Nyíracsád Községi Önkormányzat
képviselő-testületének 3/2011. ( III.31. )  ÖR. rendelete 

Nyíracsád Községi Önkormányzat
képviselő-testületének

4/2011. (III.31.)  ÖR. rendelete

kötelező feladatok ellátását jelöltük meg elsődleges célként, 
sajnos kevesebb lett az önként vállalt feladatok száma. Taka-
rékossági ajánlásokat fogalmaztunk meg az intézményeknek, 
melyek következetes betartása csökkenti a forráshiány ösz-
szegét.

 Dr. Nagy János polgármester

Tisztel Nyíracsádiak!

Hozzákezdtünk településünk honlapjának megújításához. A 
mind tartalmában, mind formájában megújuló honlap terveink 
szerint a lakosság szélesebb körű, naprakész tájékoztatását, az 

intézmények életének bemutatását, a fotótár állandó frissítését, 
aktualizálását szolgálja majd. Bővebb, tartalmasabb tájékoztatást 
tesz lehetővé új, már működő szolgáltatásunk a VIDEOTÁR. 
Ezen településünk eseményeiről készült filmek és képsorozatok 
láthatóak.
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A falusi Turizmus Hajdú Bi-
har Megyei Szövetsége és a 
Ligetalja-Gúth Idegenforgal-
mi Egyesület március 31. és  
április 3. között erdélyi, szé-
kelyföldi  körutat szervezett. 
Egyesületünkből 8 fő vett 
részt ezen a kiránduláson.  
Kirándulásunk első állomása 
Marosvásárhely, ahol belvá-
rosi séta, a Kultúrpalota, és 
a marosvásárhelyi vár meg-
tekintése volt a fő program. 
Szállásunk a diakóniai köz-
pont panziójában volt.  Más-
nap innen indulva megálltunk 
a híres-hírhedt Bözödújfalui 
víztározónál és Kibéden a 
szép gyapjútakarók szövő-
műhelyénél. A következő ál-
lomások: Szovátán séta, és a 

Kemény próbatétel a bibliai családok életéről

Ebben az évben Nyíracsád adott otthont a nyírbélteki görög ka-
tolikus esperesi kerület hittanversenyének, melyre április 2-án 
került sor a helyi művelődési ház nagytermében. Két korosz-
tályban 23 csapat, csaknem hetven felső tagozatos diák adott 
számot a hittanórákon szerzett tudásáról. A versenyzőket és a 
kísérő atyákat, hittanárokat Tóth Elek házigazda paróchus atya 
köszöntötte, majd Kerékgyártó András és Galajda Balázs atyák 
ismertették a verseny menetét, szabályait. A gyerekek három-
fős csapatokban feladatlapot töltöttek ki, melynek témája idén 
a családok évéhez kapcsolódott. Míg az atyák javították az 
igencsak kemény próbatételt jelentő feladatlapokat, addig a di-
ákok egy kis falunézésre indultak. Az eredményhirdetésre kora 
délután került sor, a korcsoportok első helyezettjei képviselik 
majd az egyházkerületet a Hajdúdorogon megrendezésre kerülő 
országos versenyen. 

Eredmények:

5-6. osztály: 
1. Nyíracsád ( Horváth Adél, Kovács Bianka, Molnár Brigitta)
2. Nyíracsád ( Barna Anna, Czigle Zsanett, Terdik Márta)
3. Szakoly (Galajda Teodóra, Győri Mariann) Zsadányi Zsanett)
4. Nyíracsád (Nagy Anikó, Nagy Mónika, Szabó Mária)
6. Nyíracsád (Bálega Norbert, Ratku Márk, Tóth István)

7-8. osztály: 
1. Nyíracsád (Somogyi Ágnes, Suhaj Szimonetta, Koleszár Árpád)
2. Nyírbéltek ( Fekete Benjámin, Girácsi Gábor, Kepics Enikő)
3. Nyíracsád ( Macsi Fruzsina, Terdik Péter) 

( A középiskolások kategóriájában meghirdetett hittanverse-
nyen is nagyon rangos nyíracsádi siker született. Németh Anna 
az országos versenyen több mint kétszáz résztvevő között a ne-
gyedik helyen végzett. Gratulálunk teljesítményéhez!)

Kedves Györgyné Zilahi EnikőKözös énekkel kezdték, és fejezték be a versengést

Horváth Adél, Kovács Bianka, Molnár Brigitta (elől) 
Nagy Anikó, Nagy Mónika, Szabó Mária (mögöttük)

A szülők Istentől kapott feladata a gyermekeik nevelése. A családban 
igyekszünk olyan légkört teremteni, ami elősegíti azt, hogy gyermeke-
ink testi és lelki egészségben fejlődhessenek. Szülőként olyan értéke-
ket szeretnénk átadni nekik, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy 
boldog felnőttek legyenek.
Ugyanakkor tudjuk azt, hogy az iskola a családban kapott értékköz-
pontú nevelést megerősítheti, de le is rombolhatja. A nevelésben tehát 
az iskolának kiemelkedő szerepe van. Gyermekeink szinte több időt 
töltenek az oktatási intézményekben, mint velünk. Ezért fontos az, 
hogy ha lehetőségünk van rá, olyan iskolába adjuk gyermekünket, ahol 
a családban megélt szeretetteljes légkörhöz hasonló közeg veszi körül. 
Fontos az is, hogy az iskola megerősítse azokat az értékek: amelyeket 
gyermekünknek át szeretnénk adni. 
Az egyházi iskola ebben nyújt kiemelkedő segítséget nekünk, szülők-
nek. A családot szolgálja. 
Szolgálja azzal, hogy biztonságban tudom gyermekemet. Nem kell fél-
nem attól, hogy akár testileg, vagy akár lelkileg bántják. Tudom azt, 
hogy az egyházi iskolában az emberi értékek fontosak, és megbecsülik 
azt. 
Szolgálja az egyházi iskola a szülőt abban is, hogy a gyermekeinket 
kötelességtudatra, mások megbecsülésére, rendszeretetre, tiszta lelkü-
letre, hazaszeretetre és becsületességre neveli. Ugyanakkor az embe-
ri értékek kicsiszolása mellett az egyházi iskola igyekszik mindenkit 
külön-külön egyéniségként kezelni. Minden gyermekben a krisztusi 
embert látja értékeivel és esetleges hiányosságaival együtt. Az egyházi 
iskola a gyermekeinkben lévő különféle adottságokat igyekszik maxi-
málisan kibontani. 
Természetesen az egyházi iskola mindezeket csak akkor tudja nyújtani, 
ha a család is partner ebben. Az iskola nem lehet a család szolgálatában 
a család nélkül. Együtt nevel az iskola a családdal. 
Mint szülő, és mint keresztény ember nagyon örülök annak, hogy meg-
adatik gyermekeinknek az, hogy egyházi iskolába járhassanak. Gyer-
mekeink családi biztonságot, örök erkölcsi értékeket, s egyéniségük-
nek megfelelő törődést kaphatnak az iskolától. Mi pedig, szülők olyan 
intézményt, ami elsősorban a család szolgálatában áll. 

 Tóth Elek görög katolikus paróchus

Fülöp püspök Nyíracsádon

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján jött el Kocsis Fülöp püspök 
atya Nyíracsádra, hogy vele együtt, az ő vezetésével ünnepelhes-
sük az Örömhírvétel napját.
 Tanításával ráébresztett arra, hogy Isten csodálatos terve, amely-
ben a teremtéskor megálmodta ezt a világot, ma, az Örömhírvétel 
napján teljesedik be. Ma, amikor az Isten elküldte angyalát, aki 
így köszöntötte Máriát: Üdvözlégy Mária, Malaszttal teljes, az Úr 
van teveled, áldottabb vagy te minden asszonynál. A Szentlélek 
megárnyékoz téged és megszülöd az Isten fiát, akit Jézusnak ne-
vezel. …Mária talán nem is értette ezt a köszöntést, de elfogadta, 
amit Isten küldötte mondott és így válaszolt: Legyen nekem a te 
igéd, a te szavad szerint. És kilenc hónap múlva láthatóvá válik 
a megtestesült Isten: Jézus Krisztus. …Amikor az üdvözlégyet 
imádkozzuk, az angyal szavát mondjuk, Isten küldöttének a sza-
vával imádkozunk és így találunk az Isten szavára. S aki imád-
kozik, az fölfogja Isten szavát, Isten akaratát, az megérti egész 
létének, életének értelmét és célját, amely másban nem lehet, csak 
egyedül Istenben.
 Az ünnepi szent liturgia miroválással fejeződött be, amelynek 
vételéhez elsőnek érkeztek a családok, majd a házaspárok és azu-
tán a hívek.

Vereb Csabáné

2011. április 1-3-án, Kisújszálláson került megrendezésre az éves 
,,Szép magyar beszéd” verseny, melynek én is résztvevője voltam. 
Itt a Dunától keletre fekvő tíz megye hetvennyolc diákja mérte össze 
képességeit. 
A rendezvényt a kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium, Köz-
gazdasági Szakközépiskola és Kollégium szervezte.  A versenyzők, 
kísérő tanáraik és a szülők az iskola kollégiumában kaptak szállást. 
A verseny első napján, pénteken 14.00 órától ünnepélyes megnyi-
tón vehettünk részt a városházán, majd 15.15-től kezdetét vette a 
szabadon választott szövegek felolvasása. Ezt követően, 19.45-től a  
Lyra együttes előadását hallgathattuk meg. Szombaton 8.00 órakor 
kezdődött a kötelező szöveg felolvasása. Ebéd után városnéző sétá-
ra indultunk, melynek kapcsán megnéztük a város nevezetessége-
it, valamint a gimnáziumot. Délután ellátogattunk Kenderesre, egy 
szomszédos kisvárosba. Itt megnéztük a Horthy-kastélyt és kriptát, 
illetve a Tengerész-és Néprajzi Múzeumot. Este a versenyző tanulók 
táncházban és szalmafonásban vehettek részt, a kísérőknek pedig fo-
gadást szerveztek a városházán. 
Vasárnap 8.00 órakor kezdődött 
a szakmai tanácskozás a zsűri 
tagjaival, versenyzőkkel, taná-
rokkal és szülőkkel. 9.00 órakor 
vette kezdetét a díjátadó. Senki 
sem távozott üres kézzel. Elő-
ször a bronz érmeket és a külön-
díjakat, majd az arany érmeket 
és a verseny legeredményeseb-
ben szereplő résztvevőinek ad-
ták át a díjakat. Mivel én bronz 
érmet és könyvjutalmat kaptam, 
még van lehetőségem rá, hogy 
a gimnazistáknak megrendezett 
országos győri versenyen részt 
vehessek.  

Szávó Andrea
8. b osztályos tanuló

sós vizű Medve-tó megtekin-
tése, kávézás a Bucsin-tetőn a 
Görgényi-havasokban, majd 
fényképezkedés a 19-20 fo-
kos melegben is még jég-
gel borított Gyilkos-tónál a 
Gyergyói-havasokban. A Bé-
kás - szoros gyönyörű látvá-
nya után, meghatódva szem-
léltük Gyergyószentmiklóson 
a jelenleg is könnyező Szűz-
anya ikonját. Késő délután a 
madéfalvi veszedelem áldo-
zataira emlékeztünk a turul-
madaras emlékmű előtt, majd 
hamarosan megérkeztünk a 
Gyímesek-völgyébe. Az éj-
szakát Gyímesközéplokon 
töltöttük. A harmadik napon 
a gyímesbükki 1000 éves 
magyar határnál kezdtük a 

Utazás Hajdú-Bihar megyétől  A Csíki-havasokig
látnivalók begyűjtését. Meg-
néztük az újjáépült vámhá-
zat, ahová 2008-ban a Ma-
gyarok Találkozójára több, 
mint 2000 magyart vártak a 
szervezők és ehelyett 40 000 
érkezett. A végvár romjainak 
magasából szép kilátás nyílt 
a Csíki-havasok vonulataira, 
melyek gerincén húzódott 
a valamikori magyar határ. 
Innen, a Gyímesi-szorosból 
Csíksomlyóra mentünk, ahol 
a kegytemplomban megérint-
hettük a „Napba öltöztetett 
Asszony” kegyszobrát, majd 
a csíkszeredai várban meg-
néztük a Székely Múzeum 
kincseit. A harmadik éjszakát 
a Hargita vonulatai között 
fekvő Kászon-völgyében, 
Kászonfeltízen  töltöttük. 

Negyedik napon, útban ha-
zafelé még egyszer érintettük 
a Sóvidéket és megálltunk 
Korondon, majd Parajdon, 
ahol különjáratú autóbusszal 
jutottunk le a sóbányába.
Utunk során szinte csak ma-
gyar szót hallottunk, pedig 
több száz kilométerre voltunk 
a magyar határtól. A négy nap 
alatt sok szépet láttunk. A 
résztvevők, az idegenforgal-
mi egyesületek tagjai, és haj-
dú-bihari vendéglátók maguk 
is megtapasztalhatták a ma-
gyar vendéglátást különböző 
szinten - a négy csillagos pan-
ziótól, a falusi turizmusig. De 
mindenütt győzött a magyar 
vendégszeretet.      

Vereb Csabáné                                                                                                                                         

A családok együtt járultak az olajkenet és a paszkura vételéhez.

Fülöp püspök szívesen váltott szót az idősebbekkel

Az egyházi iskola a család szolgálatában Szép magyar beszéd verseny

Vasajtókat vittek el 
a Sport utcai felvásárló telepről

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Sport utca 17. szám alatt lévő fel-
vásárló telepről elvittek öt vasrácsos ajtót a karámból, valamint a régi 
sportpályáról a kis ajtót. A kár értéke meghaladja a 200 ezer forintot. 
A rendőrségen megtörtént a feljelentés ismeretlen tettes ellen. 
Ez a lopás nem csak a hivatalt károsította meg, hanem az egész la-
kosságot. Ez egy közösség tulajdona, amire vigyázni kell, úgy, mint 
a sajátunkra. Kérem a lakosságot, aki bármilyen információval ren-
delkezik a lopást illetően, jelezze, hogy a bűnösök nyerjék el méltó 
büntetésüket. 
Sajnos az utóbbi időben egyre több a vagyon elleni bűncselekmény, 
ennek megelőzése érdekében járjunk nyitott szemmel, és vigyáz-
zunk egymás értékeire. Figyeljük az idegen gépkocsikat, jegyezzük 
fel a rendszámot.

Nagyné Jobbágy 
Piroska vezető főtanácsos

A befagyott Gyilkós-tó előtt
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Április 11-én, a költészet napján ismét elindult a versfolyam az álta-
lános iskolában. Ezen a napon, neves költőnk, József Attila születés-
napjára egész délelőttön át tartó versolvasással emlékezünk. A gye-
rekek az iskola aulájában évfolyamonként gyűltek össze és mondták 
el, olvasták fel, a bátortalanabbak pedig hallgatták a magyar iroda-
lom általuk ismert, tanult gyöngyszemeit. Idén mintegy 350 diák 
vett részt a versolvasó délelőttön, csaknem 200 vers hangzott el a 
gyerekek tolmácsolásában. A 2. b osztály tanulói egész kis műsort 
állítottak össze, melynek menetébe néhány perc után bekapcsolódott 
a 2. a osztály, is, sőt a jelen lévő felsősök is élvezettel mondták a 
kicsikkel együtt az ismert sorokat. A 8. évfolyam diákjai iskolánk 
névadójától és József Attilától választottak szebbnél szebb verseket, 
Koleszár Anna 4. osztályos tanuló pedig saját versét osztotta meg a 
közönséggel.

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

Az Ártánházi szeméttelep tereprendezése
Több éves probléma, hogy a szeméttelep környékén kerül lerakásra a 
hulladék, ennek következtében a külterületi utakat és szántókat veszé-
lyezteti a szemét. Ez történt most is. Annyi szemét került kihordásra, 
hogy már az utakra borongatták le, ezzel akadályozták a forgalmat. 
Több bejelentés után megtörtént a tereprendezés, mely több mint 200 
ezer forintba került. Ez elkerülhető lett volna, ha jobban vigyáznak a 
szemét szállításra. 
Ezért kérem a lakosságot, ha szemetet szállít a telepre, fokozottan fi-
gyeljen a lerakásra. Ha mindenki megfelelő helyre borítja, nem jelent-
kezik ez a költség. Ebben a gazdasági helyzetben lehetne értelmesebb 
célra fordítani a fenti összeget. 
Kérek mindenkit, hogy fokozottan figyeljen, amennyiben bejelentés 
érkezik arra vonatkozóan, hogy nem megfelelően kerül elhelyezésre 
a beszállított szemét, szankciót helyezünk kilátásba annak érdekében, 
hogy a kialakított rendet megőrizzük. 
Vigyázzunk a rendre, mert ez közös érdekünk.     

Nagyné Jobbágy Piroska 
vezető főtanácsos

Előző cikkemben már említettem, hogy a környezettudatosság három 
területből tevődik össze: környezetvédelem, a környezet fenntartható-
sága és az egészségmegőrzés. Most az egészséges életmódról szeret-
nék néhány olyan gondolatot megosztani a kedves Olvasóval, amely a 
minden napi életünkben jelen van, csak esetleg nem tulajdonítunk neki 
különösebb jelentőséget.
Mi is az egészség? A válasz nagyon egyszerűnek tűnik. Egészségesek 
vagyunk, ha nem vagyunk betegek. Vagyis az egészség jó hangulat, 
testi-lelki egyensúly, harmónia, magabiztosság és biztonság is egyben, 
a siker és a boldogság záloga.
Az egészségi állapot megtartása több tényezőtől függ, részben kívül-
álló összetevőktől, például környezeti hatások, öröklött hajlamok, és 
persze vannak elkerülhetetlen betegségek, de legnagyobbrészt rajtunk 
múlik, miként óvjuk, vagy károsítjuk egészségünket. 
100 százalékig egyikünk sem egészséges. Huszonéves korunkban él-
jük életünk csúcspontját, onnan lefelé tartunk, de sokat tehetünk azért, 
hogy ezt milyen életminőségben éljük meg.
A betegségek nagy része köthető azokhoz a hibákhoz, amiket elkö-
vetünk szervezetünkkel szemben. Ezek többsége táplálkozási, illetve 
életmódbeli hiba. Nem megfelelő ételek fogyasztása, dohányzás, ká-
ros szenvedélyek, sok stressz, kevés pihenés, mozgásszegény életmód, 
ebből adódóan túlsúly, amely igénybe veszi keringési rendszerünket, 
szívünket, ízületünket, csontjainkat.
Kiegyensúlyozott, nyugodt családban, ahol a gyerek megfelelő mintá-
kat lát, könnyebb a szülők számára is a nevelés, egészségesebb lesz a 
gyermek szellemi, lelki és testi fejlődése.
Nagyon fontos kulcsa a gyereknevelésnek a SZERETET. Szeretve a 
gyermek megtanulja önmagát is szeretni, és másoknak is át tudja azt 

Kék-napot tartottunk
Március 22-én, a víz világnapján vette kezdetét az az egy hónapig tartó 
rendezvénysorozat az Ady Endre Általános Iskolában, melyet minden 
évben Katonáné Katona Erzsébet vezetésével a társadalomtudományi 
munkaközösség szervez a diákok számára. A sok éves hagyományra 
visszatekintő program-kavalkád első látványos és nagy népszerűség-
nek örvendő eseménye a kék-nap, amikor is tetőtől talpig kékbe öl-
tözik az iskola apraja nagyja. Diák és pedagógus egyaránt komolyan 
vette idén is a mókát. A fehérneműt „kékneműre” cserélték, akinek 
nem volt kék cipője, egy lábbelire húzott zokni is megtette, a lányok 
pedig igencsak koptatják a sminkkészletet a minél tökéletesebb kékség 
elérése érdekében. 
Diák és tanár egyaránt élvezte a kékséget. A jó hangulat látszik az ar-
cokon, ha valaki a színekre is kíváncsi, nézze meg a fotókat az iskola 
honlapján: www.nyiracsadiskola.hu vagy a nyiracsad.haon.hu olda-
lon. 

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

A víz kék színébe öltöztünk

Az első osztályosok ámulattal 
hallgatták a felső tagozatosokat

Csoportosan szívesebben álltak közönség elé

A másodikosok verses, dalos műsorral készültek

Középiskolába készülnek…
Az Ady Endre Általános Iskola három nyolcadik osztályának 70 
tanulója már túl van a középiskolai jelentkezésen. Több iskolát 
jelölhettek meg. Tanulóink éltek is ezzel a lehetőséggel.  Az osz-
tályfőnökök a KIR-es /Közoktatási Információs Iroda/ felületen 
végezték a jelentkezést. Tapasztalataik szerint a számítógépes 
ügyintézés gyorsabb, áttekinthetőbb, könnyen módosítható. 
 A tovább tanulók egy része írásbeli felvételit köteles tenni. A 
tanulók maguk választhatták meg a kijelölt iskolák közül, hol 
szeretnék a felvételit megírni. A középiskolák fele nem tart fel-
vételit. Ezekben, az intézményekben a felvétel alapja az általános 
iskolában elért tanulmányi eredmény. Természetesen az is meg-
mérethette magát, aki írásbeli felvételit nem tartó középiskolába 
jelentkezett. 
30 nyolcadikosunk vett részt központi írásbelin. Maximálisan 
50-50 pontot lehetett elérni. Átlagosan magyarból 30,83 pontot, 
matematikából 30,23 pontot értek el. Összevetve a félévi magyar 
/irodalom, nyelvtan/ illetve matematika jegyekkel tükrözték a 
hármas négyes vagy ötös osztályzatot.  
A szóbeli vizsgák február 21. és március 11.-között zajlottak. 
Ezután a középiskolák nyilvánosságra hozták tanulmányi terüle-
tenként a felvételi eredményeket. A tanulók folyamatosan nézték, 
hogy az egyes iskolákban hányadikak lettek, és megváltoztathat-
ták a választott továbbtanulási céljaik sorrendjét. Az elmúlt tan-
évben 2010-ben 53 nyolcadikosból 10-en módosítottak,  ez évben 
70 tovább tanulóból 14-en változtattak a  sorrenden. 
A módosított tanulói adatlapok feldolgozása, majd a középisko-
lák által elkészített végleges névsor kialakítása a tanulói, szülői 
választások és a középiskolai igazgatók által jóváhagyott rang-
sorok egyeztetése következik. Ekkor alakulnak ki a végleges fel-
vételi eredmények. Április 27-ig küldik meg a felvételt hirdető 
középiskolák az értesítést a felvételről vagy elutasításról.  Már 
11 éve működik ez a  rendszer. A nyíracsádi tanulók 98%-a bejut 
valamilyen választott középiskolába. Iskolánkból a felvettek kb. 
80%-a az általuk elsőként megjelölt intézményben tanulhat. 
71 nyolcadikosunkból 70-en kívánnak tovább tanulni. 
- A továbbtanuláshoz nyújtott segítség egyik állomása a március 
17-én tartott úgynevezett Kenguru matematika verseny melyen 
73 gyerekből  15 nyolcadikos mérette meg magát. A megoldások 
értékelése, kijavítása tanulságos minden szempontból.  
- Az Oktatási Hivatal 2011. május 25-én szervezi meg szakér-
tők bevonásával az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek 
fejlődésének vizsgálatát a negyedik, a hatodik, a nyolcadik és a 
tízedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A középis-
kolába készülésnek is fontos állomása lesz ez az egész országra 
kiterjedő mérés. 
Az ismereteket, képességeket, készségeket mérő lapok különbö-
ző nehézségi fokú feladatokon mérik. A jó teljesítéshez, a közép-
iskolai felvételhez sok sikert kívánunk minden tanulónknak.

Vereb Csaba

adni. Ezáltal a fejlődésük során a lelki megpróbáltatásokkal, de a kór-
okozókkal, betegségekkel szemben is védettebbé válnak.
Korunk modern életvitelében különösen fontos a gyerek felvilágo-
sítása, a tudatos, egészséges életvitel igényének kialakítása. Abban, 
hogy személyiségformálásuk során kialakuljon a gyerekben a helyes 
életmód iránti igény, és az egészséges életmód szokásrendje kiépüljön, 
a családok szerepe lényeges. Azzal, hogy követendő példát mutatnak 
nekik, abban bízva, hogy felnőttként ezt a mintát követik majd. Nem 
biztos, hogy ezt az utat fogják járni, mert napjainkban gyerekeink na-
gyon sokféle ráhatásnak vannak kitéve. Pl. a televízió, különböző rek-
lámok, filmek segítenek az elterelésben. Egy olyan családban, ahol a 
gyerekkel leülnek a szülők, és megbeszélik a történteket, legyen az jó 
vagy rossz, mindig segít a helyes irány megtalálásában. Sajnos, egyre 
kevesebb gyerekkel játszanak otthon szülei, testvérei. Pedig játék köz-
ben fejlődik a gyermekek mozgása, gondolkodása, érzelmi élete, társas 
kapcsolatai, szabálytudata, önfegyelme. Az elsődleges szocializáció 
színtere a család. Ez a leginkább ható nevelési színtér. Akkor lehet egy 
iskola sikeres, ha a nevelés alapvető céljai nem ellentétesek a család 
felfogásával. Az iskolán kívüli tevékenységek is nevelik a gyerekeket, 
befolyásolják a kapcsolatrendszert.
Az egészséges életmódra történő nevelést már iskoláskorban el kell 
kezdeni, hiszen csak folyamatos ismeretbővítéssel tudjuk felnőttkorra 
elérni az egészségtudatos gondolkodást.  A felgyorsult élettempó új 
alkalmazkodást kíván a fiataloktól az élet minden területén. Az egész-
séges fiatal generáció felnevelése az egyén, a család és az egész nem-
zet közös érdeke. Bizonyított tény, hogy minél korábban találkoznak a 
diákok az egészséges életmód (helyes táplálkozás, rendszeres testmoz-
gás stb.) alapjaival, annál egészségesebben kerülhetnek ki az iskola-
padból. Az iskolában az egészségnevelés nem egy konkrét tananyag, 
hanem több tantárgy (testnevelés, környezetismeret, vizuális nevelés, 
stb.) témaköreiből összeálló ismeretanyagból tevődik össze. Az iskolai 
testnevelés és a sport keretei között az egészségnevelés, a csapatmun-
ka, valamint a társakkal történő együttműködés egyaránt fejleszthető. 
A mozgásélmény öröme, és az egyénhez mért követelményszintek 
ösztönzik a tanulókat képességeik és akaratuk fejlesztésére. Az álló-
képesség, az edzettség kifejlesztése, a jellemépítés, a jellemformálás 
a továbbtanulás szempontjából igen fontos. A rendszeres testmozgás 
kedvezően befolyásolja a fiatalok testfelépítését, erősíti a gerincet, 
növeli az izmuk tömegét, szabályozza annak működését, valamint a 
szervezet zsírtartalmát. Biztosítja az egyenletesebb, harmonikusabb 
testi fejlődést, ami különösen fiatal korban fontos, mert ebben az idő-
szakban fokozott a kiegyensúlyozatlanság veszélye.
Az egészséges életmód egyik kulcskérdése a helyes táplálkozás. Na-
gyon fontos, hogy nézzük meg, mit eszünk, mit iszunk. Azt mondják, 
a városi embernek lehetősége sincs egészségesen táplálkozni, mivel 
minden ennivaló valamilyen tartósítót, színezéket, ízesítőt, állomány-
javítót,  tartalmaz, amit megvesz a boltban. Falun az emberek fárad-

ságos munkával megtermelik a kertben a konyhára szükséges zöld-
ségeket anélkül, hogy vegyszereznének. A baromfiudvarban jószágok 
kapirgálnak, amelyekből finom ebéd kerül az asztalra. Itt még ismerik 
a finom füstölt sonkát, kolbászt, az ízletes hurkát. A jövő nemzedé-
kének helyes táplálkozását már gyermekkorban kell megalapozni. A 
tanulók általában azt az ételt szeretik, amit ismernek, és otthon rend-
szeresen fogyasztanak. Meg sem kóstolják a főzelékek nagy részét, 
ránézve kijelentik, hogy nem szeretik.  Mivel az ízlés az élet folyamán 
változik, így azt fokozatosan alakítani lehet. Tehát az egészséges táp-
lálkozás elsajátítása is a családban kezdődik. A diákok szinte az egész 
napot az iskolában töltik, így a napi tápanyagszükséglet jelentős részét 
az iskolai étkeztetés biztosítja számukra. Az iskolának tehát nagy sze-
repe van, hogy a rohanó életvitel mellett megtanítsa a tanulókat a he-
lyes táplálkozásra, felhívja a figyelmet a napi ötszöri étkezés, a reggeli 
fontosságára, a könnyű vacsora szerepére és az édességek mértékletes 
fogyasztására. A diákkorban kell kialakítani és megalapozni a helyes 
táplálkozási szokásokat, amelyek felnőttkorban lassan és fokozatosan 
bővülnek és módosulnak. Nagyon sok gyerek reggeli nélkül indul el 
iskolába, kevés zöldséget, gyümölcsöt és főzelékféléket fogyasztanak, 
sokaknál többször elmarad a vacsora.
Az egészséges életmódra nevelés során az iskolának tehát meg kell ta-
nítania a diákokat a helyes táplálkozás- és mozgáskultúra kialakítására, 
ki kell alakítani a diákokban az önmagukért és másokért érzett felelős-
ség tudatát. Az egészség valamennyi (testi, lelki, szociális) területével 
kapcsolatos ismeretek megtanítása mellett elengedhetetlen azoknak a 
tevékenységfajtáknak, konfliktuskezelési, problémamegoldási és ön-
nevelési helyzetek kialakítása és fejlesztése is, amelyeken keresztül 
az iskola a gyerekek értékrendjét, életmódját is hatékonyabban befo-
lyásolhatná. 
A mai szülők a gyereküket még a széltől is óvják a szó szoros értel-
mében is. A szülők autóval szállítják gyereküket, megfosztva attól az 
örömtől, hogy sétálva vagy kerékpárral jussanak el az iskolába.  Az 
iskolában a tanórák nagy részét végig ülik, otthoni tanulásnál ülnek, 
pihenésként a számítógépnél ülnek. Gyerekeink teljesen leszoktak a 
mozgásról, így a felgyülemlett feszültséget nem tudják levezetni, ami 
gyakran viselkedési zavarokhoz vezet. Órán gyakran izgágák, egymás-
sal szemben ingerültek, türelmetlenek, tiszteletlenek. Pedig csak egy 
jó kis egészséges fáradtságra lenne szükségük, hogy le tudják tenni a 
sok –sok feszültséget, ami a mindennapok fáradtságainak következ-
ménye. Megváltozott a családok életvitele. Jó néhány évvel ezelőtt a 
szülők bevonták a gyerekeket az otthoni munkába, ma pedig a gyerek 
egyetlen munkája a tanulás és semmi más. Ha azt szeretnénk, hogy 
gyerekeinkből egészséges felnőttek legyenek, adjunk lehetőséget sok 
mozgásra, vonjuk be őket a mindennapi teendők elvégzésébe, beszél-
gessünk velük nagyon sokat, egészséges ételeket tegyünk eléjük, sok 
szezonális zöldséget és gyümölcsöt, figyeljünk oda rájuk, hogy azt 
érezzék, nagyon fontosak a számunkra. Köszönöm figyelmüket. A kö-
vetkező részben a környezetvédelemmel kapcsolatos gondolataimat 
fogom megosztani Önökkel.
   Dr. Ördögh Miklósné

Egészségmegőrzés, egészségvédelem (2.)

Versfolyam a költészet napján

Egészséges ételeket, salátákat készítettek a gyerekek

A nyolcadikosok József Attila 
verset választottak



Asztrológusok nyomán könnyen 
mondjuk valakiről, hogy sze-
rencsés csillagzat alatt született. 
Sokszor talán úgy is tűnhet, hogy 
a másik ember élete mennyivel 
egyszerűbb, szerencsésebb, mint 
a miénk. Kívülről nem tudhatjuk, 
csak ő érzi, tudja, mennyit várt, 
mennyi sokat dolgozott, vagy ta-
nult azért, hogy valamit elérjen 
az életben, ahhoz hogy megta-
lálja a mindannyiunk életében 
eldugott kincset, vagy az elásott 
talentumot. 
Erdei Évát 2011. március 31-én 
nevezték ki az Alapszolgáltatási 
és Bentlakást Nyújtó Szociális 
Központ (idősek otthona) intéz-
ményvezetőjének. Ebből az alka-
lomból beszélgettem Évikével. 
- Gondoltál-e valamikor arra, 
hogy egyszer intézményvezető 
leszel?
- Arra, hogy egyszer a nyíracsádi 
Szociális Központ vezetője le-
szek soha nem gondoltam, egy 
ideig még megbízott vezetőként 
sem.
- Beszélnél az eddigi életedről,  
tanulmányaidról?
- 1993 ban érettségiztem a hajdú-
szoboszlói Közgazdasági Szak-
középiskolában.
Érettségi után 9 évig (2004-ig) 
dolgoztam a HONOREX Kft-nél 
Asszonyrészen. Nyári munkára 
mentem, ládaszegzőként kezd-
tem, majd átkerültem meósnak a 
fűrészcsarnokba, később az iro-
dába, mindez három hét leforgása 
alatt történt. Szerettem a munká-
mat, a kollégákat, a főnökömet, 
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A Ligetalja Könyvtár számí-
tástechnikai tanfolyam felhí-
vására meglepően sokan je-
lentkeztek. Főleg a közép és az 
idősebb korosztályból. Az első 
turnus március 7-11-ig, a má-
sodik március 21-25-ig tartott. 
A résztvevők a számítógép, a 
billentyűzet felépítésétől kezd-
ve az internettel való ismerke-
désig bepillantást nyerhettek a 
számítógép világába.
A tanfolyam első részében a 
számítógéppel és a billentyű-
zettel ismerkedtek, majd a szö-
vegszerkesztést gyakorolhatták 
a résztvevők.
A második részben az internettel 
való ismerkedésre helyeztük 
a hangsúlyt. Megtanulták, ho-
gyan kell regisztrálni ahhoz, 
hogy e-mail címük legyen, 
egymásnak írtak leveleket és 
válaszoltak is rá. Felkerestek 

Szeretettel várunk mindenkit  a
XVIII. Ligetaljai Kulturális Napok

rendezvényeire

Programjaink között szerepel:
2011. május 28. (szombat) Helyi sakk verseny, 

Helye: Ligetalja Művelődési Ház

2011. május 29. (vasárnap) Művészeti csoportok amatőr gálája, Helye: 
Nyíracsád Petőfi tér

A helyi és környező települések, valamint 
a Szlovákiai testvértelepülés Buzita amatőr csoportjainak fellépései

16. 00 Ünnepi köszöntőt mond: 
Dr. Nagy János – Nyíracsád község polgármestere

Sztárvendégek: Sógorok (17.00), Vastag Csaba (19.00)

liget-kupa – labdarúgó bajnokság, 
Helye: Csonkás Szabadidő Park (9.00)

Főzőverseny a főtéren 
(nevezés a Ligetalja-Gúth Idegenforgalmi Egyesület irodájában, vagy a 

művelődési házban)

Utazó vidámpark, arcfestés, lufibohóc, tűzijáték,
valamint egyéb színes programok és meglepetések

További információ a rendezvények részleteiről 
az 52/206-410-es telefonszámon, valamint a plakátokon, 

és a www.nyiracsad.hu honlapon. 
(A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!)

1991 augusztusában jelent meg a Nyíracsádi Élet első 
száma. Nyár végén tehát újságunk fennállásának 20. év-
fordulójához érünk. Szeretnénk méltón megünnepelni 
ezt a jeles napot. Ebből az alkalomból egy kis versen-
gésre, gyűjtőmunkára hívjuk a lakosokat. 
- Bizonyára vannak olyanok, akik gyűjtik az újság eddig 
megjelent számait. Szeretnénk tudni, kik azok, akik a 
legtöbb saját példánnyal rendelkeznek a 20 év lapszá-
maiból. 
- Érdekes lenne tudni azt is, ki tud a legtöbb számot ösz-
szegyűjteni az első év újságaiból.
- Esetleg van-e olyan, akinek birtokában van az elsőként 
kiadott lapszám egyik példánya. 
- Ha bárki, bármilyen történetet, érdekességet tud a 
Nyíracsádi Élettel kapcsolatban, kérjük ossza meg ve-
lünk.
Aki szeretne bekapcsolódni a versengésbe, kérjük je-
lentkezzen a szerkesztőknél, a községi könyvtár, vagy a 
művelődési ház vezetőjénél. 
Minden egyéb ötletet szívesen várunk.

A Nyíracsádi Élet szerkesztősége

A segítségnyújtásnak számtalan 
formája létezik. Sokan tudják, 
hogy évek óta gyűjtünk kupako-
kat beteg gyermekek gyógyke-
zelésére.
Jelenleg egy leukémiás kislány-
nak Kiss Laurának. Legutóbb 
3mázsa kupakot sikerült részére 
összegyűjteni.
Sokan kérdezték, hogyan jut ez 
el a beteghez. Erre is szeretnék 
választ  adni.
Az ásványvizes, üdítős flakonok 
kupakjait a beteg gyermekek 
szülei és az önkéntesek szerve-

Itt az ideje, hogy rövid beszámolót írjak a Pécsett megrendezett 
street art és graffiti versenyről, melyen magam is részt vettem.  
A versenyre egy „hárombabás” stencil képpel készültem, amit 
itthon előre elkészítettem, Pécsen csak fel kellett applikálnom 
a gipszkartonra. A szokványos graffiti technikával szemben a 
falragasz és stencil irányvonalat képviseltem a street art műfa-
jából. Utólag kiderült, a választás nem volt rossz, mert aránylag 
gyorsan végeztem, így legalább nem kellett fagyoskodnom a 
hidegben. Az utca művészei című versenyt a pécsi Árkád Be-
vásárlóközpont szervezte. Az esemény február 24-én startolt, 
az egész országból összesen tíz versenyző indult, a tiszántúli 
régiót egyedül én képviseltem. Gipszkartonra festettünk, a téma 
az Árkád volt, maga a bevásárlóközpont népszerűsítése. Sza-
badtéren kellett festenünk két-három napon keresztül -1 és +1 
°C között, időközönként hóesésben és szélben.
A szervezés tökéletes volt, a versenyzők választhattak festéket 
a munkához, az Árkád menedzsment mindenkinek biztosított 
szállást és étkezést, a verseny ideje alatt pedig készségesen se-
gítettek mindenben. Amikor az időjárás annyira elromlott, hogy 
szabad ég alatt képtelenné vált a festés, akkor a még versenyben 
lévő alkotókat átköltöztették az áruház „nagyrakodójához”, ami 
ugyan nyitott, de legalább fedett és szélvédett volt. Szóval tény-
leg minden rendben volt.
Összességében tehát nagyon jó hangulat volt, és a hidegtől el-
tekintve mindenki jól érezte magát. Az Árkád aulájában végül 
kilenc alkotást állítottak ki, melyek 2011. március 6-ig voltak 
megtekinthetők.  A képekre szavazni is lehetett, végül így vá-
lasztották ki a három legjobb alkotást, az alkotókat pénzjuta-
lomban részesítették. 
Nem kis büszkeséggel közlöm, hogy az általam készített kép 
második helyezést ért el a közönségszavazatok alapján. Szeret-
ném megköszönni a segítségét mindenkinek, aki szavazott rám, 
segített a népszerűsítésben, vagy csak egyszerűen gondolt rám, 
szurkolt értem. 
Köszönöm!!

 Szarvák Antal

ÚJ VEZETŐ AZ IDŐSEK OTTHONA ÉLÉN
és jó volt, hogy a munka mellett a 
folyamatos tanulásra is volt lehe-
tőségem. Munkahelyi ajánlásra 
kezdtem el nyelveket tanulni, és 
a számítógép iránti szeretetemet 
is a cégen belüli kötelező képzés 
alapozta meg.
Édesapám halálával szinte egy 
időben jöttem el a cégtől. Az ő 
betegsége és elvesztése mutatta 
meg számomra, hogy az élet mú-
landó, és túl rövid ahhoz, hogy 
meg se próbáljuk élni. Könnyebb 
megmaradni a megszokottban, 
de ha elégedetlenek vagyunk a 
körülményekkel, akkor változ-
tatni kell. Mikor elindultam az 
ismeretlenbe, még nem tudtam, 
hogy merre visz majd az utam, 
csak azt, hogy egy boldogabb 
élet reményében elsősorban ta-
nulnom kell.
Még ebben az évben felvételt 
nyertem a Nyíregyházi Főisko-
lán az informatikus-könyvtáros 
szakra. Az, hogy a főiskola ideje 
alatt dolgozhattam a helyi általá-
nos iskola könyvtárában már-már 
azt a hitet keltette bennem, hogy 
megtaláltam a helyem.
- Hogy kerültél az idősek ottho-
nába?
Elvégeztem a főiskolát, szerez-
tem nyelvvizsgát, de a diploma 
kézhez vétele még nem garancia 
arra, hogy onnantól majd megy 
minden, mint a karikacsapás. 
Több mint egy évig nem találtam 
munkát, pedig számtalan pályá-
zatot elküldtem, és jó néhány 
interjún részt vettem megyén 
belül és kívül. Jó, hogy nem tud-
juk előre, mi vár ránk, mert az 
az egy munkanélküli év tapasz-
talata elég lett volna arra, hogy 
meggondoljam a hajdani lépést. 
Mellesleg a munkanélküliséget 
sem egyben szenvedjük meg, ha-
nem naponként, hisz minden nap 
egy újabb reményt jelent, hogy 
egyszer csak elérkezik a várva 
várt munka. Aki munkavégzés és 
munkakezdés között élte koráb-
ban az életét, az tudja, milyen a 
hirtelen ránk szakadt idő súlya. 
Igaz, ez is csak hozzáállás kér-
dése, nincs olyan hosszú munka-
nélküliség, aminek az idejét ne 
lehetne hasznosan eltölteni. 

2008 szeptemberében kaptam 2,5 
hónap közmunkát a helyi általá-
nos iskolában, ezúttal gyerekeket 
tanítottam, majd decemberben 
kerültem az idősek otthonába, 
mentálhigiénés munkakörbe. 
Furcsa érzés volt az örökmozgó 
gyerekek után, akik az életre ké-
szülnek szembesülni az öregség-
gel, mikor már nincsenek valódi 
célok. 
2009-től a munkám mellett a 
Kodolányi János Főiskolán ta-
nultam. Havonta kétszer, három-
szor utaztam Budapestre konzul-
tációkra, vizsgákra. Szakirányú 
másoddiplomát szereztem men-
tálhigiéniai prevenció specialista 
szakon.

- Ez a diploma mire jogosít?

Az egészséggel kapcsolatos 
szemlélet kialakítása, az ehhez 
szükséges feltételek megalapozá-
sa, a devianciák kialakulásának 
megelőzése, a mentális egészség 
megőrzése és az egészséges élet-
mód kialakítása röviden a cél, 
amit egyéni, vagy csoportos fog-
lalkozásokon, oktatási, nevelési, 
egészségügyi vagy szociális in-
tézményekben munkahelyeken, 
esetleg egyéni segítségre szoru-
lók körében lehet ezzel a diplo-
mával megvalósítani.

- Mik voltak azok a tényezők, 
amelyek elindítottak ezen az 
úton?

Bodnár-Szabó Ildikó volt a Szo-
ciális Központ vezetője 2003 
májusától 2011 elejéig. Mellette 
dolgoztam napi 8 órában több 
mint két éven át. Az ő ajánlásá-
ra szereztem mentálhigiénikus 
szakképzettséget is, mert az in-
formatikus-könyvtáros diplo-
mámmal itt szakképzetlennek 
számítottam. Az más kérdés, 
hogy a korábbi diplomám nél-
kül aligha végezhettem volna el 
a posztgraduális képzést, tehát 
semmi sincs véletlenül. Talán az 
sem véletlen, hogy éppen 2011. 
január 1. óta mentálhigiénikus 
szakképesítéssel is be lehet töl-
teni az Idősek ápoló-gondozó 
otthona intézményvezetői mun-
kakört.

- Már a beszélgetésünk elején is 
megfigyeltem, milyen tisztelet-
tel beszélsz Ildikóról, és azóta is 
többször említetted. Úgy látom, 
nagyon ragaszkodsz hozzá. 
- Sajnálom, hogy már nem dol-
gozunk együtt, ugyanakkor belá-
tom, hogy az élet változás, s innen 
is a legjobbakat kívánom neki. 
Ő nagyon jól irányított, láttam, 
hogy milyen jó intézményveze-
tő, hogyan bánik a dolgozókkal, 
lakókkal, az alapszolgáltatások 
ellátottjaival, ezért bíztam meg 
az ítéletében is, amikor ajánlotta, 
hogy pályázzam meg a vezetői 
állást. 
- Erről már régebben is beszélte-
tek?
- 2011 januárjában ment el, de 
előtte kb. fél évvel már említet-
te nekem, mik az elképzelései, s 
folyamatosan adta át az informá-
ciókat. Nekem mindig is ő marad 
a példaképem. Szerencsésnek ér-
zem magam, hogy nemcsak egy 
magasan képzett szakembertől 
tanulhattam, hanem egy kiváló 
embertől is egy személyben.
- Intézményvezetés, szolgáltatá-
sok, lakók, dolgozók. Mindenért 
te felelsz. Nem volt nehéz ele-
inte? És most, hogy már jobban 
belelátsz?
- Nem volt könnyű, és most sem 
az, de tudtam, hogy mit vállalok. 
Az eltelt több mint két évben volt 
idő megszeretni az itteni életet, 
megismerni a felelősség mérté-
két. A kollégáim, a családom, 
a barátaim, Ildikó és a képvise-
lőtestület is bátorított, akiknek 
a bizalmát ezúton is köszönöm, 
s minden igyekezetemmel azon 
leszek, hogy ezt a bizalmat meg-
szolgáljam.
- Terveid?
- Ember tervez, Isten végez. Van-
nak terveim, de helyzettől függő-
en változtathatók. Szeretnék jó 
vezetővé válni, s mindenek előtt 
az ehhez szükséges vezetői, szo-
ciális és gerontológia ismeretei-
met bővíteni.
Munkádhoz, terveid megvalósí-
tásához további sikereket kívá-
nok.

Vereb Csabáné

Kedves Nyíracsádiak!

Szarvák Antal és „hárombabás” stencilképe

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI 
TANFOLYAM A KÖNYVTÁRBAN

A számítástechnika rejtelmeivel ismerkedtek

különféle weblapokat, köztük 
Nyíracsád község honlapját is. 
Jó hangulatban telt el mind a 
két hét. Mindenki elégedetten 
távozott a könyvtárban tartott 
tanfolyamról, hisz ezután sok-
kal bátrabban ülnek majd le 
otthon a számítógép elé. 
2011. március 21-28-ig ismé-
telten megrendezésre került 
az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség szervezésében az 
Internet Fiesta. Célja: Játéktól 
az olvasásig a neten. Erre a 
programra könyvtárunk is re-
gisztrált, hisz a második turnus 
éppen erre a hétre esett.
A tanfolyamot munkatársam, 
Hudácskó Zsuzsa tartotta. 
Ha a lakosság részéről felme-
rül az igény, szívesen indítunk 
újabb tanfolyamot.

Varga Józsefné
könyvtárvezető 

FELHÍVÁS

MŰANYAGKUPAK-GYŰJTÉS EGY LEUKÉMIÁS KISLÁNY RÉSZÉRE!
zetten gyűjtik. Az összegyűlt 
nagyobb mennyiségű műanyag 
kupakot pedig műanyag feldol-
gozók veszik át kilogrammon-
ként 40-50 forintos áron.
Egy gyermeknek a Kínában 
végzett őssejt beültetéshez  kö-
rülbelül 70 tonna kupakra van 
szüksége. Minden kupak meg-
felelő: üdítős, samponos, tisz-
títószeres, tejes, gyógyszeres, 
szín méret nem számít. 
Sok kicsi sokra megy!
Köszönjük a lakosság eddigi se-
gítségét! 

Továbbra is szívesen fogadjuk a 
kupakokat.
,,A szeretet két embert gyógyít 
meg: azt, aki adja, és azt, aki 
kapja.” 

(Karl Menninger) 
A kupakokkal teli zsákok lelkes 
aktivisták, Mezővári Zsófia fő-
szervező, valamint Domoszlai 
Miklós és Jánszki Tamás segít-
ségével jutottak el a megfelelő 
helyre.

Gugg Gabriella
Csaknem három mázsa 

kupak gyűlt össze

Erdelyi Éva



kent, kókuszreszelékkel hin-
tett formát kibéleljük vele. 
A formakúpot belenyomjuk, 
hogy egy nyílást kapjunk, 
amibe  kb. 1 teáskanál kré-
met és egy nem magozott 
meggyet teszünk. 

Krém: A 4 dl tejben meg-
főzzük a pudingot, kihűtjük.  
Közben a margarint, a por-
cukrot habosra verjük, össze-
keverjük a főzött krémmel. A 
kerek Albert kekszet rumba 
mártjuk, és a krémet befed-
jük vele. A formát lefelé for-
dítjuk és szétnyitjuk. Piramis 
alakú süteményt kapunk. 

A piramisokat az őszi 
Sütifesz-tiválra készítette és 
ezzel a sütés nélküli süte-
mény kategóriában a  2. díjat 
nyerte: Koleszár Ferencné
A képen látható piramisfor-
ma beszerezhető konyhafel-
szerelési boltokban. 
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HIRDETÉS

GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOM
Április 21. (csütörtök) - Nagycsütörtök   
 09.00 Nagy Szent Bazil liturgiája vecsernyével
 18.00 A kínszenvedési evangéliumok olvasása
Április 22. (péntek) - Nagypéntek
 09.00 Királyi imaórák
 15.00 Sírbatételi vecsernye
 17.00 Sírbatétel Asszonyrészen
 20.00 Akatisztosz Krisztus Urunk kínszenvedéséről
Április 23. (szombat) - Nagyszombat
 09.00 Szent Bazil Liturgia
 21.00 Feltámadási szertartás
Április 24. (vasárnap) - HÚSVÉT
 07.00 Szent Liturgia és pászkaszentelés Asszonyrészen
 08.00 Szent Liturgia és pászkaszentelés
 10.00 Szent Liturgia és pászkaszentelés
 16.00 Vecsernye
Április 25. (hétfő) - HÚSVÉT HÉTFŐ
 07.30 Utrenye
 08.30 Szent Liturgia
 10.00 Szent Liturgia
 13.00 Szent Liturgia Buzitán
 16.00 Vecsernye
Április 26. (kedd) - HÚSVÉT KEDD
 09.00 Utrenye
 10.00 Szent Liturgia
 17.30 Vecsernye
 18.00 Szent Liturgia
(A Szent Liturgián emlékezünk meg Mező György atyáról
elhunyta 3. évfordulóján.)

RÓMAI KATOLIKuS TEMPLOM
Április 21. (csütörtök) - Nagycsütörtök 
 18.30 Szentmise
Április 22. (péntek) - Nagypéntek
 15.00  Nagypénteki szertartás
Április 23. (szombat) - Nagyszombat
 18.30  Feltámadási szentmise
Április 24. (vasárnap) - HÚSVÉT
 6.45  Ételszentelés Nyíracsádon
 7.45  Ételszentelés és szentmise Buzitán
 10.15  Szentmise Nyíracsádon
Április 25. (hétfő) - HÚSVÉT HÉTFŐ
 10.15  Szentmise Nyíracsádon
 14.00  Szentmise Asszonyrészen

REFORMÁTuS TEMPLOM
Április 22. (péntek) - Nagypéntek
 11.00  Istentisztelet
Április 24. (vasárnap) - HÚSVÉT
 11.15  Istentisztelet úrvacsorával
Április 25. (hétfő) - HÚSVÉT HÉTFŐ
 11.00  Ünnepzáró istentisztelet

BAPTISTA IMAHÁZ
Április 22. (péntek) - Nagypéntek
 11.00  Ünnepi istentisztelet

Április 24. (vasárnap) - HÚSVÉT
 9.00  Ima óra, azt követi a Húsvéti istentisztelet

A NYÍRERDŐ Zrt.-nek célja, hogy a Gúth környezetében élő 
emberek sokkal mélyebben, így sokkal jobban megismerjék és 
természetesnek tartsák a  világhírű  Gúthi erdő és vadászterület  
gazdasági és természeti értékeit. Egyúttal rendkívül fontos, 
hogy Nyíradony, Nyíracsád, Nyírmártonfalva és Nyírlugos la-
kossága elfogadja: a területet meg kell őrizni a jövő számára, 
mégpedig elsősorban az erdő nyugalmának, a  vadászterület 
területi identitásának megóvásával. A társaság munkatársai egy 
akciótervet dolgoztak ki annak érdekében, hogy a fenti célok 
úgy teljesüljenek, hogy mindez, az itt lakó emberek  számára 
az erdőhöz fűződő kapcsolatukban  a legkevesebb korlátozást 
jelentse.
- Az erdőgazdaság tervei szerint a nyíracsádihoz hasonlóan, 
minden település közvetlen közelében, az illetékes önkormány-
zatokkal egyeztetett helyen költségtakarékos, de mégis esztéti-
kus és használható községi parkerdőt alakítanak ki. Elsősorban 
pályázati források megszerzését követően elképzelhető egysze-
rű park, erdei berendezések, esőbeálló, szabadtéri tűzrakó hely, 
rét focizáshoz, a térség értékeit bemutató ismeretterjesztő táblák 
építése, felállítása. Ezek a helyek mindenki számára szabadon 
és minden időben használhatók lennének az erdei környezetet 
igénylő rendezvények - majális hétvégi bográcsos főzés, szabad 
téren szervezett névnapok, stb.) helyszíneként. 
- A kisvadászházhoz vezető bekötő úttól a Nyíradony felé eső 
erdőtömböt megnyitják a turisták előtt. Ezzel a területtel kap-
csolatosan további fejlesztések is elképzelhetők : ide vezető 
kerékpárút, erdei tornapálya, tanösvény kialakítása stb. Túra út-
vonalat alakítanak ki az erdőt magánosan, vagy kiscsoportban 
járni kívánók, azaz a klasszikus természetjárók számára. A fel-
keresni kívánt hely, és annak időpontjával kapcsolatban előze-
tes egyeztetési kötelezettség áll fenn az illetékes kerületvezető 
erdésszel, aki egyébként útvonalat is ajánl. Az erdészet bekötő 
útján hétvégenként szabaddá teszik a kerékpározást. Kerület-
vezető erdészek által vezetett túrákat szerveznek a Gúthi Erdő 
„nagy természeti pillanatainak” - magyar nőszirom, kosbor, 
gyöngyvirág- és akácvirágzás, dámbarcogás, gímbőgés- bemu-
tatásra. Évente egy nyílt napot rendeznek az erdészek a vadász-
terület négy településén élő felnőtt lakosság számára (egyszerre 
legfeljebb 40 fő részvételével) október hónapban. 
- Minden évben egyeztetnek a négy település polgármestereivel 
egy, az előző esztendőt értékelő, s a tárgyévi együttműködést 
meghatározó megbeszélésen. Ugyanilyen megbeszélést szervez 
az erdészet a nagyobb földtulajdonosok számára is. A vadász-
terület négy településének lakói esetében felmérik az erdő szol-
gáltatásaival kapcsolatos turisztikai, gazdasági igényeket, azok 
mind teljesebb kielégítése  érdekében. Ezzel kapcsolatosan az 
erdészet előzetesen megkeresi a települések polgármestereit.
- Biológia-és/vagy testnevelő tanárok részvételével létrehozzák 
az „Erdő barátai” klubot,
ahol lehetőség nyílik foglalkozások szervezésére, illetve termé-
szetjáró szakosztályok tagjainak, esetlegesen a NYÍRERDŐ Zrt. 
erdei iskoláinak, munkatársainak bevonására a programokba. A 
környékbeli ifjú pároknak továbbra is lehetőséget ad az erdészet 

Szomorú látvány fogadta március egyik hétvégéjén a 
Zrínyi utca végén található pihenőpark látogatóit. A vandál 
rongálók nemcsak anyagi kárt okoztak, de a pihenni, 
kikapcsolódni vágyók szórakozását is elrontották. Óvjuk 
értékeinket! Vigyázzunk közös kincseinkre, hogy ne 
fogadjon többé senkit hasonló látvány.

Egy  nyíracsádi lakos 
(név a szerkesztőségben)

Nyíracsád község közéleti lapja
Lapkiadó: Nyíracsád Község Önkormányzata, 
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Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk

özv. Szőke Jánosné
sírjára koszorút és virágot helyeztek.
Mélységes bánatunkban részvéttel 

osztoztak a gyászoló családdal.
Szerető lánya, veje és unokái

Frissen morzsolt kukorica, bontott cserép olcsón eladó. 
Telefon: 06-52/206-57

Piramis 

Hozzávalók:
30 dkg darált keksz, 30 dkg 
porcukor, 20 dkg darált dió, 3 
evőkanál baracklekvár
1-2 evőkanál rum, Annyi 
főzött feketekávé, hogy jól 
gyúrható masszát kapjunk
Étolaj a forma kikenéséhez 
és kicsi kókuszreszelék a for-
ma szórásához
A töltelékhez: 25 dkg Rama 
margarin , 20 dkg porcukor, 
1 vanília puding , 4 dl tej
Az aljára: 1nagy és egy kis 
csomag Albert keksz, 2 evő-
kanál rum

Elkészítés: 
A hozzávalókat masszává 
gyúrjuk, majd étolajjal ki-

a vadászház előtti (esetenként azon belüli) fényképezkedésre – 
természetesen a vadászház gondnokával történt előzetes egyez-
tetést követően.

- A vadászterület erdőtömbön belüli földterületén erdőtelepítést 
végzők számára jelképes áron (akác: 1 Ft/db; tölgy, hazai fe-
nyő: 3 Ft/db; nyár: 5Ft/ db) csemetét biztosít az erdészet. A pap-
rika, dohány, csemegekukorica, és egyéb nagy értékű kertészeti 
ültetvények termelői számára kerítésanyag, oszlopot, kerítéshá-
ló biztosítása, amit átvételi elismervény ellenében a gazdának 
felhasználásra átad az erdészet a kerítés építésének és üzemel-
tetésének felelősségével. Ezzel együtt az egy tömbben lévő,  er-
dőbe ékelődött kukoricaföldek villanypásztoros védelmét mind 
teljesebbé és tökéletesebbé kívánják tenni az erdészek.
- Az elképzelések szerint a földek vadászati bérleti díja (számla-
kompenzáció) felvehető készpénzben, vadászatban, vadhúsban, 
vadászházi szolgáltatásban (szállás, ellátás, fogatozás,   tenisz-
pálya használat stb.), illetve faanyag vásárlásában.
- A NYÍRERDŐ Zrt. kedvezményes áron felajánl egy vadásza-
ti évre 1 selejt nyársas, vagy villás gímbikát: 2 selejt nyársas, 
vagy kanalas dámbikát; 1 gím tarvadat; 3 dám tarvadat; 6 őzet, 
tarvadat és 2 vaddisznó süldőt (vadkár elhárításában) minden, 
a gúthi vadászterületen található székhelyű vadásztársaság szá-
mára. (Minden esetben a vadhús megvásárlásának lehetőségé-
vel úgy, hogy a kedvezmény a vadhúsra is vonatkozik). A ked-
vezmény mértéke a NYÍRERDŐ Zrt. érvényben levő vadászati 
szabályzatához viszonyítva lesz megállapítva.
- A környező települések általános iskolái számára felajánl-
ják, a tanrendbe épülő, rendszeres oktatást elsősorban biológia 
tárgyból. (Az erdő, mint az egyik legösszetettebb  természeti 
rendszer, és hozzá fűződő viszonyunk) Ez történhet az erdészet 
központi telepén, illetve az ott levő tanácsteremben. Az  erdé-
szet évenként megismétli  az első alkalommal 2010. október 
16-án, elsősorban felső tagozatos tanulók számára megszerve-
zett nyílt napot, ahol a vadászterület négy sarkában lévő telepü-
lések intézményeinek mindig egy adott évfolyama vehet részt. 
A gyermekek számára meghatározott létszámmal (legfeljebb 40 
fő )  bentlakásos, önköltséges hétvégi (péntek délutántól vasár-
nap délutánig) „bőgési” tábort szerveznek az erdészek először 
2011.szeptember 2. hétvégéjén, ezt követően évenként a „Zsu-
zsi vonat” kiállított mozdonya melletti két egyszerűen felszerelt 
vendégházban. Az oktatási intézmények ezentúl minden évben 
a madarak és fák napi programot az erdészet központi telepe 
melletti Majális réten rendezhetik meg. Itt egy felkészített er-
dész az erdő javai, azok hasznosítása, természetvédelem, kör-
nyezetvédelem tárgyban szabadtéri, kötetlen stílusú előadást 
tart. A gyerekek számára erdei túrát, lovas sétakocsizást szer-
vez az erdészet, így alkalom nyílik az erdőben gyakorolt helyes 
magatartás szabályainak megismertetésére is.

Nyíregyháza, 2011.március 9.

Nyírerdő Zrt.

PROGRAMTERV - GÚTHI ERDÉSZET
Nyíradony, Nyíracsád, Nyírmártonfalva, Nyírlugos

Ady labdarúgó kupa
Idén 8. alkalommal kerül megrendezésre az általános 
iskolások Ady labdarúgó kupája. 
Időpont: április 29. péntek – III. korcsoport

 május 6. péntek – IV. korcsoport
Helyszín: Községi sportpálya
Alkalmanként várhatóan hat település csapatát látjuk 
vendégül. Idén először Érmihályfalva csapatai is 
részt vesznek a tornán.
Minden érdeklődőt, szurkolót és sportbarátot 
szeretettel várunk!
   Kedves György edző

Az egyházak szertartásainak húsvéti rendje

Óvjuk értékeinket!


