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Bővítendő a KMB-szolgálat
A Hajdúhadház Rendőr- 

kapitányság illetékességi 
területén 1996. évben közel 
20 %-kal emelkedett az is- 

s kertté vált bűncselekmé- 
. nyek száma a korábbi évek- 
u hez képest. A legsúlyosabb 

bűncselekmény-kategóriák, 
a mint az emberölés és kísérle- 
í te> az erőszakos közösülés 
l, hozzávetőleg azonos szinten 

mozog. Nyugtalanítóan sok 
I viszont a betöréses és külö- 
t* nősen a személyi tulajdont
* károsító lopások száma.

Joggal állítható az a tény, 
I- hogy a vagyon elleni bűn- 
i cselekmények jelentős részét 
i a tulajdonosok felelőtlen 
j magatartása okozza. Számos 

esetben tapasztalat volt a 
I bűncselekmények helyszíne- 
l 'ése során az, hogy a lakások,
* hétvégi házak, gépjárművek 
l stb. még a legalapvetőbb mó- 
í dón sem voltak biztosítva.

Szinte felkínálják a bűncse- 
)S tekmények elkövetőinek va- 
j  Syon tárgyaikat a tulajdo- 
|l «osok.

3 frAz egyik esetben elö- 
•rdult egy családi rendez- 

1 ény alkalmával, hogy míg a 
népes család ebédjét f o 
gyasztotta, addig a tolvajok 
a nyitott ablakon át behatol- 
talc a lakás egyik szobájába, 
és színes televíziót, videó- 
"wgnetofont loptak el. így 
°Ztán elmaradt az ebéd után 
tervezett videózás."

A fenti példa jól érzékel
teti a felelőtlenség és figyel
metlenség m intáját. Több 
esetben tapasztalható az 
emberek rendkívüli passzivi
tása mások iránt. Jelentősen 
csökkenhetne az ismertté 
valt vagyon elleni bűncselek
mények száma, úgy, ha jób
an figyelnénk egymásra, 
erékpárok tömegét lopják 
az emberek szeme láttára, 

®eg úgy is, hogy az lezárt 
allapotban van.

<Az egyik kerékpár- 
°  aj  rendszeresen úgy lo- 

el lezárt állapotban lé- 
kerékpárokat, hogy annak 

tsó zárt kerekét egy arra a 
r° rendszeresített acélhu- 

megemelte és úgytá lla l

igen drágák, de nem gondol
nak arra, hogy mi van a zár 
mögött.

Több ember válik hival
kodó, illetve nem körültekin
tő magatartásával rablás 
sértettévé.

A rablás a legsúlyosabb 
vagyon elleni bűncselek
mény. Megelőzésére az 
alábbi tanácsokat érdemes 
betartani.

Szórakozóhelyeken 
pénzével ne hivalkodjon, azt 
lehetőség szerint ne muto
gassa.

-  Lehetőleg ne járjon 
egyedül elhagyatott, sötét 
helyeken.

-  O tthonát biztosítsa 
megfelelő mechanikai, vagy 
elektronikus védelemmel, 
biztonsági lánccal.

,A z  egyik város vasúti 
állomásának környékén több 
alkalommal azonos időpon
tokban vonattól hazatérő 
embereket támadtak meg és 
vették el vagyontárgyaikat. 
A z egyik este munkából ment 
lakására L. Erzsébet, akit 
szintén megtámadott az 
ismeretlen elkövető. A  sér
tett azonban ellenállt, mely
nek az lett a következménye, 
hogy a dulakodás közben sé
rüléseket szenvedett. A z el
követő eltulajdonította tás
káját, melyben pénze, ék
szerei voltak. A z elkövetői 
kör behatárolása után kide
rült, hogy a rabló még bün
tetlen előéletű fiatalember. 
A z ellopott dolgok előkerül
tek."

(Folytatás a 2. oldalon)

Iskolai versenyek
Téglás

Tégláson került lebonyo
lításra a Babszem Jankó me
semondó verseny, melyen a 
nyíracsádiakat négyen kép
viselték. Somogyi Lajos az

alapítvány különdíját nyer
te el. Smirnyák Anikó em 
léklapot kapott. Szőke Csilla 
a negyedikes évfolyamon 
harmadik helyezést ért el, 
Burkus Csaba a harm adi
kosok között lett harmadik.

Nyírm ártonfalva

Nyírmártonfalva adott 
helyt ez évben a Két keré
ken elnevezésű alsó tagoza
tos közlekedési verseny
nek. A verseny elméleti és

gyakorlati fordulóból állt. 
Hét csapatból az összetett 
második helyezést érték el a 
nyíracsádiak. A csapat 
tagjai: Gégény Gábor 2. o„ 
Duczár Tamás 1. o., Berki 
Zsolt 3. o„ Kabály Gergő 4. o.

£ .,q> mintha az övé lenne. 
a rnés találmányával együtt 

rendőrségen kötött k i."

betr.^okás mondani, hogy
E?0rő előtt nincs zárt ajtó. 
így 3 mon(J*s hellyel-közzel 
r *s van, de egy „ezeréves” 
á i ^ á s  zárat - még ha zárt 
t ^ ^ t b a n  van is - gyerekjá- 
te . ny*tni. A mai korszerű 
jobh világban jobbnál 
^  nyílászárókat lehet 
^  ?e*"ezni. Mondják az em- 

rek. hogy ezek a dolgok

A Községi Önkormányzat 
képviselő-testülete 1996. de
cember 19-én m egtartotta az 
év utolsó ülését. Munkaterve 
alapján a polgármesteri je 
lentés elhangzása után az 
alábbi napirendeket vitatta 
meg.

17 A Hajdúhadházi 
Rendőrkapitányság Vezető
jének beszámolója a község 
közrend, közbiztonsági hely
zetéről.

A településen a közbiz
tonság az országos átlaghoz 
viszonyítottan jónak mond
ható. A kapitányság vezetője 
elmondta, hogy a rendőrség 
polgárbarátságát csak a la
kosság együttműködésével és 
a jogszabályok betartásával 
tudja megvalósítani. A képvi
selő-testület köszönetét 
fejezte ki az önkormányzat
tal való jó együttműködésért, 
elismerve a körzeti megbízott 
m unkáját is. Szükségesnek 
tartja  a körzeti megbízotti 
szolgálat bővítését, mivel a 
település nagysága, szét
szórtsága azt megköveteli. 
Felkérte a képviselő-testület 
dr. Kozma Jánost, a kapi
tányság vezetőjét, hogy 
„Védjük vagyonúnkat” cím
mel e lapban figyelem-felhí
vásként nyújtson segítséget a 
lakosságnak. Felkéri a pol
gárőrséget hatékonyabb, 
jobb együttműködésre a 
rendőrséggel.

27 A képviselő-testület 
1997. I. félévi üléstervét az 
alábbi napirendekkel elfo-

Január hó:

Polgármesteri jelentés
Előadó: Dr. Katona Gyu

la polgármester

17 Beszámoló az idősek 
klubja és a házi gondozónői 
szolgálat működéséről

Előadó: Varga József né 
klubvezető

27 K ü l ö n f é l é k

Február hó:

Polgármesteri jelentés
Előadó: Dr. Katona Gyu

la polgármester

17 Az önkormányzat és 
intézményei 1997. évi költ
ségvetésének elfogadása

Rendeletalkotás
Előadó: Dr. Katona Gyu

la polgármester

27 Beszámoló a Népjóléti 
Bizottság átruházott hatás
körben végzett tevékeny
ségéről

Előadó: Köles Zoltán bi
zottság elnöke

3 7 K ü l ö n f  é l é k

Március hó:

Polgármesteri jelentés 
Előadó: Dr. Katona G yu

la polgármester

17 Az önkormányzat és 
intézményei 1996. évi gaz
dálkodásáról beszámoló 

Rendeletalkotás 
Előadó: Dr. Katona G yu

la polgármester

27 K ü l ö n f é l é k

Április hó:

Polgármesteri jelentés 
Előadó: Dr. Katona Gyu

la polgármester

17 Beszámoló az adóigaz
gatási feladatok ellátásáról, a 
helyi adófizetési morálról 

Előadó: Patalenszki Jó
zsef adóügyi főelőadó

27 K ü l ö n f é l é k

Május hó:

Polgármesteri jelentés 
Előadó: Dr. Katona Gyu

la polgármester

17 Beszámoló a gyámügyi 
hatósági ügyintézésről, a fa
lugondnoki ellátásról

Előadó: Czapár Gábor 
ig.ea.

27 Beszámoló a belsőel
lenőrzés tapasztalatairól 

Előadó: Varga Györgyné 
jegyző

37 Tájékoztató a házior
vosi és a központi orvosi 
ügyeleti szolgálat működé
séről

Előadó: dr. Koncz Endre 
háziorvos

47 K ü l ö n f é l é k

Június hó:

Polgármesteri jelentés 
Előadó: Dr. Katona G yu

la polgármester

17 Beszámoló az anya
könyvi, népességnyilvántar
tási igazgatási tevékenység 
végzéséről

Előadó: Varga Györgyné 
jegyző

27 Beszámoló a szociális 
törvényből adódó hatósági 
feladatok végzéséről

Előadó: Varga Györgyné 
jegyző

37 Tájékoztató a Ligetal- 
ja-G uth Idegenforgalmi 
Egyesület munkájáról, 1996. 
év programjáról

Előadó: Frank József
Egyesület elnöke

47 Nyíracsád Községi 
Önkormányzat Képviselő
testülete 1997. II. félévi 
üléstervének elfogadása

Előadó: Dr. Katona Gyu
la polgármester

57 K ü l ö n f é l é k

37 Az 1996. évi költség- 
vetés gazdálkodásáról szóló 
1/19967111.77 ÖR. sz. ren
deletének módosítására és 
kiegészítésére került sor.

Az állam háztartásról szó
ló törvény alapján az 1997. 
évi költségvetés elfogadásáig 
átmeneti szabályokat rende
letével fogadta el a testület.

47 Dr. Katona Gyula pol
gármester köszönetét fejezte 
ki a képviselő-testület tag
jainak és mindazoknak, akik 
a millecentenárium rendez
vénysorozat aktív szervezői 
és támogatói voltak.

A Magyar Vöröskereszt 
Hajdú-Bihar Megyei Szerve
zete „Szeretet és támogatás 
96” Megyei Bizottsága 130 
csomag élelmiszert adott a 
község rászorultjai részére.

A Vöröskereszt ajánlása 
alapján a Népjóléti Bizottság 
a létminimum alatt élő nagy- 
családosok, hajléktalanok, 
rossz körülmények között élő 
magányos emberek számára 
adta át a számukra segítséget 
jelentő csomagot.

Sajnálattal állapította 
meg a bizottság, hogy tele
pülésünkön sokkal több a 
létminimum alatt élő család, 
a kisnyugdíjas, ezért reméli, 
hogy a Vöröskereszt Megyei 
Szervezete rövid időn belül 
azok részére is tud segítséget 
nyújtani, akik ugyancsak rá 
szorultak.

A szeretet ünnepén ha 
nehezebb anyagi körülmé
nyek között is, de békésen 
ünnepelt a település.

A jelentős mennyiségű 
hóesés és utak síkossága 
m iatt felhívja a polgármeste
ri hivatal az ingatlantulajdo
nosok, -használók figyelmét, 
hogy az ingatlanok előtti já r 
daszakaszt tisztítsák, homo
kot ják.

Varga Györgyné 
jegyző



Bées-Budapest maraton
(Folytatás a decemberi 

szám ból.)
Persze addig el kellett jut

ni, hogy a budakeszi rajthe
lyen toporogjon négyezred 
magával az ember. Mivel az 
egész útvonalat sem egyen
lően osztották fel négy rész
re, a résztávok is változtak. A 
leghosszabb váltótáv 30, a 
legrövidebb 14 kilométer 
volt. Az egész táv 120 ki
lométert számlált, mind a 
négy váltás 30 kilométert 
futott. A rövidebb szakaszok 
azért nem voltak sokkal 
könnyebbek, mert a Vértes és 
a Budai hegység hullámva- 
súttá tette őket. S hogy a he
gyek látványát ne élvezzük, 
arról az alacsonyan szálló 
esőfelhők tettek, amelyek 
időnként záporszerűen adták 
ki terhüket. Később a zápor 
félnapokra állandósult.

A verseny nagyon nagy 
élmény volt. Már maga az 
nagy csoda, hogy együtt van 
félezer, teljesen azonos be
állítottságú ember, akinek 
egy a feladata: legyőzni a tá
volságot. Az ilyen alkalmak
kor mindenkiben felébred a 
bajtársiasság. Ez az ellenfe
lekre is kiterjed. Ha valaki se 

gítségre szorul, frissítő kell 
neki, megkapja, függetlenül 
attól, melyik csapat tagja. A 
rendezés is jó volt, néhány 
bakitól eltekintve. Ezek közé 
tartozott például a tatai ed
zőtábor felé kanyarodó út
vonal utolsó részén nem volt 
jól látható a szürke aszfaltra 
festett nyíl. Nem volt viszont 
lezárva az út folytatása, s így 
néhányan pár méterrel töb
bet futottunk.

De a legnagyobb élmény a 
dunántúli kis falvakban érte 
a résztvevőket. Ahol a ver
seny útvonala elhaladt -  leg
alábbis az esőmentes na
pokon a lakosság apra- 
ja-nagyja kivonult és biztatta 
a futókat. Még olyan is akadt, 
aki egy kis asztalkán saját 
üdítővel kínálta az eltikkad- 
takat, akik a lihegéstől szinte 
még megköszönni sem tudták 
az adományt.

A  budapesti autósok nem 
voltak ilyen előzékenyek, 
dudakoncert tiltakozott az 
útlezárások miatt, véletlenül 
sem jutott eszükbe, hogy arra 
a néhány percre leállítsák 
kocsijuk motorját. Arra meg 
különösen nem, hogy kiszáll
janak a volán mögül, s tegye

nek néhány törzshajlítást. 
Dühös arccal várták a futók 
elhaladtát, s az ilyen élet
módból lassan, de biztosan 
következő derék-, s más fáj
dalmakat.

A  fogadtatás azonban 
nagyon jó volt. A  milleniumi 
emlékmű előtt nagy tömeg 
ünnepelte a futókat. Igaz, ha 
a négyezer futó mindegyikét 
csak egy hozzátartozó várta - 
s többeket kettő is-, akkor az 
már nyolcezer embert jelent. 
Minden célbaérkező érmet 
kapott, amit a verseny hely-1 
színén lévő hostess akasztott 
izzadt nyakába. Akiben még 
volt elég lélekjelenlét és szuf- 
la (nem sok ilyen akadt), még 
egy puszit is kért, s kapott 
tőle.

A versenyt egyébként Bo
gár János, a világbajnok bé
késcsabai szupermaratonista 
nyerte. Hajdú-Bihar m egyé
ből egyvalaki futotta végig a 
teljes távot, Láposi Gyula. A  
szerző váltója 200-250  éve
sek kategóriájában harmadik 
lett, másfél perccel megelőz
ve az Iszkendcrovics bátyóék 
csapatát.

Gőz J ó z s e f

Váltás a versenyen. Bal o lda lt Bogár János, a győztes

Ezeréves iskola
Válogatás a magyar iskolatörténetből

K ö z s é g ü n k r ő l  í r t á k

Ráday Mihály, 
a műemlék templomról

Azaz nemcsak írták, de a 
televízióban be is mutatták 
azokat a felvételeket, am e
lyeket a nemzet városvédője, 
Ráday Mihály készített, még 
november végén többek kö
zött a nyíracsádi műemlék- 
templomról. Mivel a tévé

műsor szövegét rendszeresen 
közli a Magyar Nemzet, a ka
rácsonykor bemutatott adás 
is megjelent a lap hasábjain. 
Ezt írta tehát a Magyar 
Nemzet január 4-i, szombati 
száma Falfestmények és el
hagyott laktanyák című 
cikkében:

„Nyíracsád háromszög 
alakú központi terén három 
szobor áll a középkori temp
lom körül. A kora gótikus 
téglatemplom a XIII. század
ban épült -  adja tudtul a 
kapu menti felirat -  és azóta 
rengetegszer át. 1567-ben 
lett református a templom és 
hívei majd 1761-ben újra 
vakolták a templomot. V as
tag habarcsréteg került a XV. 
századbeli falképekre. M ost a 
müemlékes helyreállítás so
rán feltárták a freskók m a

radványait. Csodálatos dol
gok láthatók mind a díszítő 
motívumok, mint a figurális 
ábrázolások között! M egfej
tésük néha nehézségekbe üt
közik, néha pedig könnyű 
azoknak, akik ezzel foglal
koznak, a püspökfigura -  
mint olvasom a szakértői 
anyagban, XV. századi. A  di
adalív másik oldalán épület
részek, az egyik, a festett fal
fülke különösen szép pers
pektivikus ábrázolás -  és 
előtte egy újabb figura. Fej 
nélkül. De szépek a kezei! 
XV. századbeli festményről 
van szó. Akárcsak a diadalív 
bélleteiben ábrázolt szentek  
esetében. Az egyik Katalin, a 
másik Erzsébet. A XV. szá
zadból maradt meg a szentély  
képsora. Azt írja a falu által 
kiadott háromnyelvű köny
vecske, hogy a XV. század
végi török invázió miatt el
pusztult gazdaságból ez a ma 
már ritkán föllelhető fest
ménytípus kivételes értéket 
jelent. Az északi fal egyik 
XIV. századbeli érdekes ké
pet nem tudták megfejteni. 
Feltehetőleg Mária születé

sét ábrázolja, mégpedig 
szabadban, táji környezet
ben. A  XVII. századbeli rá- 
vakolás jól látható. A vastag 
habarcsra készült új fe s
tésből csak egy kis darabka 
maradt meg jellegzetes fe l
irataival, amelyek már a re
formáció utáni időszakra 
utalnak. A karzat magassá
gában egy XIV. századbeli 
lovast is láthatunk. Feltehe
tően egy Szent László képsor 
egyik megmaradt figurája.

Kérem, győződjenek meg 
személyesen is arról, milyen 
varázslatosan szépek ezek a 
kis falusi templomok a Nyír
ségben!”

Eddig az idézet. A Nyír
ség és a többes szám arra vo
natkozik, hogy ugyanebben a 
műsorban és cikkben Ráday 
Mihály bemutatja a napkori, 
nagyari és nyíribronyi temp
lomot, amelyek ha nem is 
olyan régiek és szépek, mint a 
nyíracsádi, azért élményt 
jelent a látogatónak. M in
denesetre akár falureklám
nak is bcillenek a városvédő 
sorok.

(Folytatás a decemberi 
szám ból)

1 5 7 7 :  M egjelent Debre
cenben az első magyar nyel
vű számtankönyv (Arithme- 
tica).

15 9 0 -b e n  megjelent V i
zsolyban a Biblia első teljes 
magyar nyelvű fordítása, 
Károlyi Gáspár munkája.

1 6 1 1 :  A  nagyszombati 
zsinat határozata a plébá
niákhoz tartozó iskolás gyer
mekek összeírásáról

1 6 1 3 :  Megjelent Po
zsonyban Pázmány Péter hit
védelmi műve, az Isten igaz
ságra vezérlő kalauz.

16  2 4: Az erdélyi ország- 
gyűlés törvényt alkotott a 
jobbágyfiúk iskoláztatásáról.

1 6 2 6 .  m árcius 2 2 .
Kolozsvárott az unitárius 

kollégium diákjai Bethlen Gá
bor ás a fejedelmi udvar tiszte
letére színielőadást rendeztek.

1 6 2 8 : Bethlen Gábor a 
nemesi rendbe emelte a 
kálvinista tanítókat...

1648-ban a sárospataki 
református zsinat először kí
sérelte meg a református tan
ügy egységesítését egy nagyobb 
régióban, a zsinat illetékessége 
alá eső zempléni, gömöri, aba- 
úji és borsodi területeken (par
tikuláris iskolák).

1 6 5 0 . október: Sáros
patakra költözött Jan Amos 
Komensky, azaz Comenius, a 
Morvaországból emigrált po
litikus és tudós.

1 6 5 3  novem berében  
hangzott el a Hollandiából 
hazatért Apáczai Csere Já
nos beköszöntő beszéde 
Gyulafehérvárott. (A böl
csesség tanulásáról.)

-  az év folyamán m egje
lent Utrechtben a tudomá
nyok első magyar nyelvű 
összefoglalása, Apáczai Cse

re János Magyar Encyklo- 
pédiája.

1 6 5 8 . jún iu s 2.: M eg
nyílt Nagyszombaton a
katolikus nemzeti zsinat, 
amelyen elhatározták a
harcos ellenreformációt.

1 7 0 8 : M egjelent Lőcsén  
Pápai Páriz Ferenc latin- 
magyar és magyar-latin 

szótára, a Dictionarium La- 
tino-Hungaricum, függelé
kében Csécsi János Observa- 
tiones ortographico-gram- 
maticae című nyelvtani ta
nulmányával.

Bél M átyás megkezdte 
tanári működését Beszterce
bányán.

írásba foglalták a debre
ceni kollégium új iskolai 
törvényeit.

1 7 4 3 :  Debrecenben ki
adták Maróthy György 
Arithmetica vagy szám vetés
nek mestersége című tan
könyvét.

1 7 4 9 .  január 17.:
A debreceni református 

kollégium tanárává válasz
tották Hatvani Istvánt.

-  december 30.: Mária 
Terézia alapítványt létesített 
tíz magyar nemesifjú ingye
nes taníttatására a becsi 
Theresianumban.

1 7 5 0 :  Felmérés készült 
a magyarországi jezsuita  
rendről. Eszerint 30 gim 
názium, 18 konviktus, 6 
akadémia, valamint a kassai 
főiskola és a nagyszombati 
egyetem működött irányí
tásuk alatt.

1 7 5 5 : Román görög ka
tolikus gimnázium és papne
velde létesült Balázsfalván.

1 7 6 5 :  Magyarországon 
-  Erdély nélkül -  61 ka
tolikus gimnázium, ill. aka
démia működött; közülük 31 
jezsuita, 19 piarista, 6 bencés

minorita, 2 pálos, 1-1 pre
montrei, domonkos és fe- 
rences.

1 7 6 6 :  -  Mária Terézia 
elrendelte az összes magyar 
országi iskola összeírását.

1 7 7 0 -b e n  jelent meg 3 
debreceni református kol 
légium elemi és gimnáziumi 
osztályainak tanterve, > 
debreceni „Methodus...”

1 7 7 7 .  augusztus 2 2 .
Mária Terézia kiadta í 

magyarországi oktatásüg) 
átfogó szabályozását jelentó 
Ratio Educationist.

1 7 7 9 .  fo lyam án: Tes 
sedeik Sámuel mintagazda 
ságot létesített Szarvasod 
Csillagvizsgáló létesült a bu 
dai egyetemen.

1 7 8 0 . novem ber 29 ' 
Elhunyt Mária Terézia. Utó 
d a li. József.

1 780-ban : Jelent mega' 
első állami népiskolai rend 
tartás.

Befejezésnek álljon ü1 
egy részlet Mária Terézi* 
utolsó rendeletéből (1780' 
„Hogy kell a tanítványoknak 
viselni magokat, mikor v 
oskolábul kitakarodnak?

1. A  tanítványok padod 
ként egymás után, amin 
rendet szab a tanító, ménje 
nek ki az oskolábul.

2. Egyike a másikát i>‘ 
taszigálja, sem a padokat va 
laki által ne hágja, vagy ug 
rálja.

3. A  tanulók páronkéo1 
halkkal és tisztességese11 
menjenek az oskolábul, ** 
utcákon ne tartózkodjanak 
játékot ne űzzenek, ne 
áltozzanak, egymást ne kc< 
gessék, vagy háborgass^ ' 
sem egyéb csínt ne te 
gyenek.”

Ö sszeá llíto tt 
Ver eb CsaW
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KÖZÖSEN BIZTONSAGUNKÉRT
(F olytatás az 1. oldalról.)
A motorizáció fejlődé

sével egyre több a gépjár
mű-tulajdonos. Ennek kö
vetkeztében sajnálatos m ó
don emelkedik a gépjármű
vek sérelmére elkövetett 
bűncselekmények száma. A  
skála igen sokrétű. Lopnak 
gépjárművet, lopnak gépjár
műről, gépjárműből, illetve 
ezek különféle kombinációi 
is előfordulnak.

A személygépkocsikban 
hagyott, szem előtt lévő dol
gok szinte odacsalják a tol
vajt, aki a már kidolgozott 
módszereivel azt feltöri és az 
abban lévő tárgyakat eltulaj
donítja. Mondják, hogy ez a 
jobbik eset, a kellemetlenebb

az, amikor viszik a gépkocsit 
is. Sajnos ezek száma igen 
magas. Ezen lopások meg
előzése elsősorban a tulajdo
nosok feladata. Nagyon sok 
olyan mechanikus és elek
tronikus eszköz létezik, 
amely megnehezíti, adott 
esetben meggátolja a bűn- 
cselekmény bekövetkezését. 
Akadnak olyan autógyárak, 
akik műholdas rendszerrel 
képesek adott esetben beha
tárolni az általuk gyártott 
autót. Ez. igen kellemetlen le
het a tolvaj, vagy az orgazda 
számára. Sajnos ezekből még 
kevés van.

Létezik olyan elektroni
kus figyelőrendszer, amely 
érzékeli az ellopott gépjár

művet és azonnal leállí*! 
annak motorját. Ez a refl® 
szer jelenleg már Hajdú d 
har megyében is ü z e n  
Tájékoztatást tud adni 
Debreceni Autójavító 1 
Kereskedelmi Szövetkezet’ 

Összefoglalva elmondt1' 
tó, hogy mindent meg k£ 
tenni annak érdekében, h$  
az előzőekben felsorolt bú( 
cselekm ények ne történ d  
senek meg. Ezért lcgY‘ 
mindig óvatos és körűitek  
tő, figyeljen és ügyeljen k‘1, 
nyezetére, hogy ők is e 
tegyék.

iDr. Kozm a Jánfr \
r.őrnagy  I

kapitányságvezető

A  nyíracsád i isko la V. osztá lya 1966-ban



A  felhívás m egszületett, 
(Nyíracsádi Élet 1996. október) 
sőt feltehetően elküldetett.

Munkatársainkat arra kér
tük, hogy térségünkben nézze
nek körül, milyen a visszhang.

Tessék, högyeim és uraim, a 
Magyarországról jövök m űso-

Baranya: Németek 
és horvátok

Nagyon érdekes a gondolat, 
de én csavartam rajta m ég 
egyet, hiszen köztudottan Bara
nyában több nem zetiség is él és 
az érdekelt, hogy egy ilyen nem 
zetiségi intézm ényekben ho
gyan gondolkodnak a kérdés
ről. Először a ném et nem zeti
ségű általános iskolában ér
deklődtem. Ott nem  hallottak a 
felhívásról, aztán a kétnyelvű 
német nem zetiségű gim názium 
ban érdeklődtem  tovább. Ott is 
ismeretlen ez a lehetőség. Az  
osztályokban egyébként maf 
címer díszíti a falat és cg 
Ponti helyen a lépcsőháziban he
lyeztek el egy nagy nem zeti szí
nű lobogót. Az igazgatónő e l
mondta, hogy szerinte az a fon
tos, hogy a jelkép ne veszítse el 
jelentőségét. így leggyakrabban 
nagy iskolai ünnepeken jelenik  
meg a lobogó. A  ném et nem ze
tiségi osztályokban térképek, 
népviseletek utalnak a hovatar
tozásra. A z iskola vezetője e l
gondolkodott egyébként az ö t
leten, és azon tűnődött, hogy 
vajon Ném etország vagy A uszt
ria lobogóját kellene-e kitenni 

náluk. Ez azonban csak köl
tői kérdés volt, úgyhogy marad 
továbbra is a központi helyen 
álló lobogó.

Felhívtam a Miroszláv Krle- 
horvát gimnáziumot is. A  

zászlós felhívásról ők sem  tud
nak az osztályokban azonban  
horvát és magyar cím erek lát
hatók. N a és amit a tanulók fo
galmaztak m eg egy zágrábi té- 
véfelvételen néhány nappal 
ezelőtt a nem zeti hovatartozás
ról: ők itt szeretnek élni, mert 
‘tt születtek, de úgy, hogy m eg
tartják a nem zetiségi kultúrát és 
a nyelvet.

Hajdú-Bihar: 
anyagi akadályok
Ami talán a legfontosabb és 

rögtön a riporthoz tartozott 
volna, hogy Nyíracsádon ma 
v°lt közgyűlés es a közgyűlés 

( után a polgármesteri hivatal ün- 
nepélyes keretek között átvitte 
a zászlót az iskolába és minden 
0sztálynak átadta a zászlót és 
v°]t egy kis ünnepség is. Ők 
már eleget tettek a felhívásnak. 

1 Egyébként m ég Hajdú-Bihar 
l Jegyében  két települést felhív

om . D ebrecen város polgár- 
' mesteri hivatalát is és hozzájuk 

‘jutott a felhívás. V an olyan te- 
. .P^lés, ahol testület elé is vit- 

“ * rr, c*c kötelező érvényű hatá
r t  nem  hoztak sehol. Te- 
™“t az iskolákat tájékoztatták és  

K saját m aguk döntik el, mit 
esznek. Egyébként m egosz- 

a vélem ények erről. 
Obbnyire szép ötletnek tartják, 
ar kérdés, hogy kell-e minden

mmmi

Kifejezetten jónak tartják, már 
ki is számoltak, csupán 16 zász
lóra lenne szükségük. Illetve 
eggyel többre. Mert egy szlovák 
zászló sem  ártana; szlovák 
anyanyelvű gyerekek is tanul
nak ebben az iskolában. Bár 
szlovák zászló van kitéve a fo 
lyosón, sőt a szlovák címer is.

Viszont Nyíregyháza nagy 
iskoláiban, közöttük a 3-as szá
múban egyáltalán nem  hallott 
róla az iskola igazgatója. Aki
nek az a vélem énye, hogy a cí
mer a nem zeti jelkép, és ha ezt 
tovább fokozzák, akkor felte
hetően a jelentőségét is veszít
heti a dolog.

Egyébként m ég hozzátette  
az igazgató, hogy a nemzeti 
identitás kialakítása kicsit m é
lyebben rejlik. Egy másik iskola 
igazgatóját is felhívtam, beszél
gettünk erről a kérdésről. K o
molyan elgondolkodott, hogy 
nem tartja egyébként rossz kez
dem ényezésnek, sőt kicsivel to 
vább is lépett, mert úgy gon
dolja, hogy a címer a zászló és 
talan m ég a Him nusz kottája is
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a-craes, hogy kell-e m inaen  
sztátyba zá sz la  N em  elég csak 

f? *skolában jól látható helyre 
'enni. Egyébként is , van 

1 mnden iskolában zászló. Úgy is
jlek ed tek , hogy a Magyar 

I i ^ társaság  címere hasonló- 
ld PPen erősítheti a gyerekek  

entitását. D e  legvégső sorban 
dn i,Ínyagiak hiányáról gon
kéin ’ h°8y akadálya lehet e  
Öní. em ényezésnek, vagyis az 
px£°rmányzatoknak erre nincs 

1 hjp ^k, s az iskoláknak sincs. 
rok11 gondolják, hogy szponzo- 
s?í,,u'án járva a zászlókat elké-

tessék.

^abolcs: A szlovák 
sászló sem ártana

e|é Szabolcs-Szatmár-Beregben  
N a lVegyes a kép. Én először a 
hfvt Cserlcesz' Általános Iskolát 
m am fel, ahol egyébként el- 
tak nekem , nogy hallot- 

err<31 a kezdem ényezésről.

elférne, egy szép kis falat is e l
képzelt ez az igazgató.

Azon gondolkodott m ég el, 
hogy hogyan lehetne m egvé
deni ezeket a zászlókat, mert az 
egyáltalán nem  biztos, hogy a 
gyerekek érintetlenül hagynak.

Győr-Moson-Sopron: 
Nem tudnak róla

Igen, hasonló gondok Győr
ben is voltak. Az első, amit va
laki egyik iskolában mondott, 
hogy nekik a kisebb gondjuk is 
nagyobb ennél. D e kezdjük az 
elején. Én úgy indultam el, 
hogy gondoltam, hogyha m eg
jelenik egy országos felhívás 
egyrészt a mi műsorunkban, 
másrészt országos napilapok
ban, akkor arról tud a polgár- 
mesteri hivatal. Hát nem  tud
nak. Sem  az oktatási iroda ve
zető, sem  a hivatal m ás vezetői, 
tehát pl. a jegyző sem  tud róla. 
Egyébként azt mondták, hogy 
kötelezővé nem  tennék, de nem  
is tiltanák. Aztán ami érdekes 
volt m ég, beszéltem  olyan isko
laigazgatóval, akinek a régi is
kolájában (m ost költöztek új 
helyre) volt zászló az ő  irodájá
ban, de ebben a mostaniban  
m ég nincs.

Ő arra hívta fel a figyelmet, 
hogy nagyon jó  ötletnek tartja, 
hogy a nem zeti jelképek m eg
jelenjenek az iskolában is, de ez  
nagyon komoly előkészítést igé
nyelne.

Például az első lépésnek azt 
tartaná, hogy a jelenlegi kifeje
zetten rossz m inőségű fénym á
solt címert kicseréljek egy jobb
ra.

Aztán a következő, hogy 
nem  kéne minden osztályba 
szerinte, inkább csak iskola va
lamilyen központi m egfelelően  
m éltó helyére kéne tenni a 
zászlót és m egfelelően védeni, 
hiszen az sem  lenne jó, hogyha 
nem zeti jelképeinket esetleg  
megrongálnák. Ezt m egelő
zendő komoly szerepet szánna 
a nevelésnek, hiszen Magyaror
szágon a családokban sincs m ég 
zászló, tehát nálunk ennek  
nincs olyan hagyománya mint 
mondjuk az Angolszász orszá
gokban. A  nem zetiségről is szó 
volt, Kópházával beszéltem , 
ahol horvátok élnek. Ott azt 
mondták, hogy sem m i aka
dálya, hogyha ki akarják a 
zászlót tenni, de pénz nincs rá. 
D e hogyha valaki ki akarja ten
ni a magyar zászlót, tegye.

Amikor m egkérdeztem , 
hogy kellene-e horvát zászló, 
akkor mondták, hogy nem . Ők 
magyarok, az hogy beszélnek  
horvátul, m eg hogy az őseik  
onnan származtak az egy másik 
kérdés.

Egy reprezentatív felmérést 
hallottak az ötletről illetve fo 
gadtatásáról. M indenesetre ér
dem es a Magyarországról jövök  
műsorát hallgatni, mert ilyen 
kezdem ényezések nálunk is bő 
ven helyet kaphatnak és szíve
sen adunk nyilvánosságot min
den ilyen ötletnek.

(A decem beri szám ban k ö 
zö lt cikk  folytatása.)

Tel-Avivból autóbusszal 
párhuzamosan utaztunk a Föld- 
közi-tengerrel az ókori kereske
delmi és hadi úton, ami össze
kötötte Egyiptom ot az asszír, 
babilon úttal. (E z ma gyors- 
forgalmi út.) M egiddótól észak- 
-keletre haladtunk a G enezáreti 
tó nyugati oldalán fekvő Tibé- 
riás városba. E ste a hegyekre 
épített városok kivilágítva na-

g'on szép látványt nyújtottak, 
szakon Galilea városait láto
gattuk m eg, ahol Jézus a tanítá

sait kezdte. Názáretben nevel
kedett és dolgozott, ott jelenleg  
19 tem plom  és kolostor van, a 
leghíresebb az Angyali Ü dvöz
let templom a. Sok ország m eg
jelenítette ezt a falon m ozaik
ban, a nyugaton élő  magyarok 
is. Kána -  az első csodatétele  
Jézusnak, az esküvői vacsorán, 
amikor a vizet borrá változtat 
ta. Mária, az édesanyja mondta 
a szolgáknak, „Tegyétek, amit 
mond Táborhely (a színevál
tozás helye). T őle délre 3 km-re 
Nain (ott Jézus feltám asztotta 
egy özvegyasszony egyetlen fiát, 
aki meghalt). Kafarnumban a 
Genezáreti tó északi oldalán, 
Szent Péter születésének házát 
és a m ellette lévő többi régé- 
szetileg feltárt összefüggő laká
sokat, valamint a közelben lévő  
zsinagóga maradványait néztük  
meg. labga  -  a kenyérszapo
rítás helye, Szent Péter primá
tusa, (elsőbbsége), ahol Jézus 
m ondta neki „legeltesd juhai- 
m at”. A  csodás halfogás helyén 
látható üveg alatt az a kő, ahol 
Jézus ült, amikor halat sütött a 
tanítványainak. Ezek felett 
templom  épült, a jelenlegiek kb. 
a 4.-5.-ek, mivel a háborúsko
dások alkalmával az ellenség  
mindig lerombolta. M inden 
tem plom  mélyén (altem plom ) 
m egtalálható a Jézus-korabeli 
állapot, ez  je llem z ő  a más 
helyeken lévő tem plom okra is. 
A  nyolc boldogság tem plom a is 
a közelben van, Jézus a hegyi 
beszédet ott m ondta el. A  hely
nek olyan az akusztikája, hogy 
több ezer em ber is hallgatta a 
beszédét. A  G enezáreti tavon 
hajóval mi is átm entünk, innen 
lehetett látni a hét forrást, ami a 
hegyekből jött és a tóba ömlik.

A  Jordán folyóban ritkaság- 
számba m enő halak élnek, P é
ter halaknak nevezik őket, négy 
halféle a világon sehol máshol 
nem  található meg. A  halak 
visszafordulnak, mielőtt a folyó 
beleöm lene a H olt (sós) tenger
be, különben ott pusztulnának 
el. Keresztelő Szent János Jézus 
előhírnöke is azt hirdette, tart
satok bűnbánatot, forduljatok  
vissza bűneitektől. Cázárea: a 
Földközi tenger partján van, a 
Jézus korabeli városnak egy 
részét a régészek feltárták. Az  
első várost H eródes építteti 
Augusztus császár tiszteletére. 
Itt találták m eg azt a követ is, 
am elyen Pilátus neve van. A  ré
gi színházat feltárva ma is hasz
nálják han 
Netanya h:

A z  a ranykupo lás Szik lam ecset, városképpe l

stb. céljára, 
ém ántcsiszoló

igverseny 
nya híres gyéi 

üzem et is m eglátogattuk, 400  
munkást foglalkoztatnak. A  vá
rosban sok magyar zsidó él.

Délre utazva Szamarián ke
resztül jutottunk el Jeruzsálem 
be. A  H olt-tenger észak-nyugati 
részén van Gum rám , Krisztus 
előtt 2. században az eszénusok  
alapították, Keresztelő Szent 
János is köztük nevelkedett és  
tanult. A  M essiás közeli elérke- 
zését hirdették, feladatuknak  
tartották útjának ec
a kereszténység előfutárai. Zárt 
közösségben éltek ezek a zsidó  
vallású felekezetek, elkülönül
tek a hagyományos vallástól. A  
rómaiak a 66-70-es zsidó há
borúban leöldösték őket, de 
előtte m ég el tudták rejteni a 
próféták tekercseit és egyéb  
m ásolt iratokat. 1947-ben pász
tor gyerekek találták m eg a te
kercseket, köztük Izaiás prófé
táét is. A  jeruzsálem i m úzeum 
ban őrzik. A  Sós-tenger sótar
talma 26 %-os, az em ber nem  
merül el benne. A  tengerszint 
alatt 398 m éterre van. v izéb ő l 
párologtatással ásványokat von
nak ki, a sót nem  tudják fel
használni, mert m agas a kéntar
talma. Iszapját reum ás betegek,

ízületi betegségek gyógyítására 
is használják, kozmetikai szere
ket is készítenek belőle.

A z ottani klíma a bőrbe
tegségben szenvedőket is ered
m ényesen gyógyítja. A  Holt- 
-tenger dél-nyugati oldalán van 
Masada. A  zsidó felkelők hegyi 
eredője, 70 után m ég három  
évig ellenálltak a rómaiaknak. 
Nem  akartak fogságba kerülni, 
inkább öngyilkosok lettek. Tőle  
délre van Sodorna, ahol Lót fe
lesége sóbálvánnyá változott. 
Jeruzsálem től délre kb. 8 km-re 
van B etlehem  (Kenyér háza), 
ahol Jézus született a barlang 
istállóban.

Felette bazilika, körülötte 
kolostorok vannak. A  bazilika 
két szélső ajtaját befalazták, a 
középső is alacsony, így a törö
kök lovaikkal nem  tudtak be
menni. Jeruzsálem és Betlehem  
között van egy kút, ahol a ha
gyomány szerint Mária és Jó
zsef m egpihent, m ellette egy V. 
sz. tem plom  maradványai. Kö
zel Jákob kedvenc felesége, 
Ráchel sírja. Betlehem től 1,5 
kilométerre volt a pásztorok tá
bora, ahol az angyal közölte ve 
lük a M essiás születését. A  bar
langistálló melletti kis helyi
ségben fordította le Szent Jero
m os latinra a Bibliát a IV. sz. 
közepén. A  614-es perzsa invá
zió m egkím élte a tem plom ot és 
a kolostorokat, mert a hódítók 
a hom lokzaton lévő mozaik ké
pekben fa három napkeleti 
bölcs) sajat nem zeti viseletűkre 
ismertek. Betlehem  az elmúlt 
két évezred során sok sikeres 
tárgyalásnak, m egegyezésnek  
volt a színhelye. Ma többsé
gükben palesztinok lakják, a zsi
dók át is engedték nekik ezt a 
területet. (Jerikó és Hebron  
városok átadására várnak jelen
leg-)

A  zsidók azt tartják, hogy a 
világ közepe Izrael, annak Kö
zepe Jeruzsálem, s annak köze
pe a volt tem plom  szentélye  
(m a a m oham edánok sziklam e
csetje). A z ország területének  
nagy része hegyvidék és sivatag. 
A  Jordán folyó a tavak és for
rások mellett, valamint a síksá
gokon korszerű öntözőberen
dezéseiknek köszönhetően szin
te minden gyümölcs és gabona
féle m egterem . (Pl. a bibliai 7 
szent növény és gyümölcs: sző
lő, olajfa, datolya, gránátalma, 
füge, búza, árpa) A  korábbi év
ezredekben is, városok és falvak 
a vízforrások m ellett alakulhat
tak ki, az életet jelentette.

A  tél novem bertől februárig 
tart, ami azt jelenti, hogy ilyen
kor több eső  van, a hőm érséklet 
20 fok alá nem igen megy. A  
balzsamfák kérgének m eg
csapolásával jutottak a balzsam
hoz, ami az aranynál is értéke
sebb volt.

A  zsidók látták el egyip- 
tom ot is olajjal, mert náluk a 
nagy hőm érséklet miatt bogyót 
nem  terem. A  víz az életet je 
lentette. Az esővizet felfogták  
már az ókorban is, Jézus ide
jében is és tárolták. Idővel kez
dett poshadni, s azért tettek  
hozzá bort s úgy fogyasztották, 
hogy a fertőzést elkerülhessék.

Jeruzsálem iSkói négy n e
gyedben élnek (zsidók, m oha
medánok, keresztények és ör
mények). Legnagyobb területen
és nagyobb létszámmal a m o
hamedánok. Eddigi történelm e 
során hétszer rombolták le a vá
rost. A  jelenlegi várfalakat Nagy 
Szulejmán építette a X V I. sz. 
közepén, 4 km hosszú, 7 kapu
val, a nyolcadikat 1889-ben II. 
V ilm os ném et császár tisztele
tére nyitották meg, hogy m eg
könnyítsék a keresztény negyed 
és a falon kívüli katolikus lé
tesítmények közötti közleke
dést. Három vallás -  egyetlen  
Istenben való hit. A  m oha
m edánok is ősatyjuknak tartják 
Abrahámot. Izmael által tisz
telik a pátriárkákat és a pró
fétákat. A  zsidó tem plom  szen
télyének a helyére em elték a 
Sziklamecsetet 691-ben. (Azt 
tartják, hogy a szikláról m ent a 
mennybe prófétájuk M phamed, 
a zsidók pedig, hogy Abrahám  
itt akarta fiat, Izsákot felál
dozni.) A  m oham edánok vallási 
alapon nem  engedélyezik a ré
gészeti ásatásokat, a mostani 
tüntetéseket is ez váltotta ki. A  
zsidó tem plom ból csak a nyu
gati fal egy része maradt m eg  
140 m éter hosszan, a sirató fal 
(a világ minden részéről jönnek 
a zsidók, hogy ott im ádkozza
nak és sirassák a régi időket).

Papírra írt kéréseiket, fohá
szaikat a falak közötti repedé
sekbe helyezik el. Bejártuk azo
kat a helyeket, ahol Jézus járt, 
ahol szenvedése történt. M inde
nütt tem plom ok állnak katoli
kusok, ortodox, protestánsok  
tulajdonában fnem zeti alapon  
pl. oroszoknak, franciáknak, 
olaszoknak, ném eteknek, gö 
rögöknek stb.).

Az Arany-kapuval (1530- 
-ban a törökök befalazták) 
szem be van az Olajfák hegye és 
a G ecsem áné kert. Itt van a 
Jozafát völgye (Jahve ítél), nagy 
tem ető van itt, híres királyok 
sjb. sírjai is - azt tartják, hogy az 
Úr itt fog ítéletet tartani. A  G e
csem áné kertben (ami olajprést 
jelent) is sok templom  van, pl. a 
N em zetek tem plom a (több  
nem zet építette 1924-ben), ahol 
Jézus vérrel verítékezett.

A  Miatyánk tem plom a (P á
ter N os tér), ahol Jézus m egta
nította az Apostolokat az imára.

Hatvankét nyelven van a M i
atyánk a falon, magyarul bent a 
templom ban.

A  M ennybem enetel kápol
na Szűz Mária sírja (felette gö 
rög ortodox tem plom ). A  m o
ham edánok is tisztelik e sírt. Az 
utolsó vacsora term e, körülötte 
is sok tem plom . A  V ia Doloro- 
sán mi is végigm entünk, elvé
geztük a keresztutat, mely a 
Szentsír Bazilikában ért véget. 
Orosz ortodox tulajdonban van. 
R égészetileg feltárták az ere
deti helyeket, ahol Jézust m eg
ostorozták, tövissel koronázták, 
ahol a keresztet a vállára vette 
stb.Itt látható a kövezeten az 
eredeti kőlapok, s rajta a római 
katonák kedvenc játéka a király 
játéka, kocka játék. Szűz Mária 
elszenderülésenek bazilikája 
mély hatást tett ránk, magyar 
vonatkozása is van. Az egyik 
falrészen Mária ölében Jézus, 
körülötte a magyar szentek, 
alatta Péter, Pál, Sim on és Tádé  
apostolok. Angyalok a magyar 
koronával. Magyarul van írva: 
„M agyarország kegyeletes hó
dolata”. A  keresztény tem plo
m ok m ellett nagyon sok m oha
m edán minaret van.

A  zsidó fiatalok 18 éves kor
tól teljesítenek katonai szolgála
tot a fiúk három évet, a lányok 
két évet szolgálnak. Utána  
m ennek egyetem re. Szégyen
nek tartják, ha nem  lehetnek  
katonák. T öbb száz kibbuc van 
az országban zárt közösséget 
alkotnak. Sok tábornok és m i
niszter, magas beosztású hiva
talnok is kikerült e  helyekről, 
mindenki képességeinek m egfe
lelően kap munkát. Az ország 
életszínvonala nagyjából olyan, 
mint Ausztriáé. Izrael állam cí
mere: a M enóra, a hétágú gyer
tyatartó. A z új (m odern) Jeru
zsálem et látogattuk végig: Par
lament, H olocaust M uzeum , 
( jyermekek 
kezés Csarnoka, 
stb.

Szavakkal nem  lehet kife
jezni,, hogy mit éreztünk, am i
kor azokon a helyeken jártunk, 
ahol Jézus, Szűz Mária, a tanít
ványok, Jézus által m eg van 
szentelve ott m inden föld, leve
gő, növények, vizek. stb.

Hálát adok Istennek, hogy 
ott lehettem .

Csík József

Pavilonja, Em lé- 
Émlékpark

Siratófal Jeruzsálemben. A templomból csak a nyugati fal maradt 
meg, mögötte a citadella Dávid tornya
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Házasságot kötöttek
Vámos István - Bródi Andrea
július 27.
Ternován József - Kadics Eme
se augusztus 10.
Pecz Attila - Mikáczó Ilona
augusztus 17.
Csordás Zoltán - Meszesán 
Irén augusztus 17.
Jacsmenik László - Gyurina 
Mária augusztus 24.
Nagy Attila Sándor - Kerezsi 
Erzsébet augusztus 24. 
Karácsony László - Orosi
Krisztina augusztus 31. 
Marosán Zsolt - Kerti Tünde 
Ildikó augusztus 31.
Sáfrányos Sándor - Kovács
Valéria augusztus 31.
Varga Imre - Nagy Mária 
szeptember 7.
Kerezsi Csaba - Havrilla
Mária szeptember 7. 
Patalenszki Tibor - Szász
Enikő szeptember 14.
Karászi János - Márkó Lívia 
szeptember 14.
Kovács Árpád - Szabó Ber
nadett Viktória szeptember 14. 
Gyömbér István Tamás 
Magyar Anikó szeptember 21. 
Nagy Lajos - Kovács Anita 
szeptember 28.
Kabály Árpád János - Pogány 
Ibolya Erzsébet szeptember 28. 
Lisku Zsolt - Csordás Éva
október 5.
Takarékos István - Kiss Tímea
október 19.
Csatordai László - Simon Irén
október 26.

Születtek
Szávó Andrea 1996.07.06. 
Asztalos Patrícia 07.10.
Tamás Tamás 07.30.
Kovács Krisztián 08.26.

Senger Anett 09.01.
Lakatos Tibor 09.08.
Kovács Bence 09.13.
Bálega Barbara 09.15.
Maczó Alexandra 09.17.
Újfalusi József 09.22.
Patalenszki Gergő 09.25.
Oláh Dóra 09.25.
Vékony Attila 09.30.
Nagy Zsanett 10.04.
Balogh Nikolett 10.04.
Nagy Angelika 10.05.
Tordai László Jenő 10.09.
Blascsák Bernadett 10.18.
Bogdán Gabriella 10.18.
Kabály Viktória 11.08.
Kovács Tímea 11.28.
Túróczi Anett 11.29.
Szemén Norbert 12.06.
Lakatos Bettina 12.09.
Derzsi Balázs 12.11.
Antal Kitti 12.16.
Szlifka György 12.31.

Meghaltak

Tömeg Mihály július 10.
Koleszár Ferenc július 8.
Maczó Piroska július 10.
Dancsevics Józsefné Elek Róza
július 25.
Nagy Jánosné Orosi Anna
július 30.
Antal János augusztus 9.
Bálega Károly szeptember 6. 
Tóth Jánosné Kövér Mária
október 9.
Peják Sándor október 13.
Kovács Sándorné Antal
Borbála október 19.
Rózsa Károly október 21.
Hamza Lajosné Tordai
Veronika október 27.
Vasvári Sándor november 1.
Ilonczai Miklós november 13.
Kerti József december 3.
Gulyás Istvánné Molnár 
Erzsébet december 12.

Szélturbina Acsádon
A hír, amely az év elején a 

világgá röppent, komoly volt. 
Dánia átvette a vezető szerepet 
a világ szélmalom és -turbina 
iparában. Gaál Zoltán, a rádió 
jókedvű riportere viszont hu
morosan dolgozta fel: Tele- 
fonála Nyíracsádra, ahol előbb 
Vereb Csaba iskolaigazgatóval, 
majd dr. Katona Gyula polgár- 
mesterrel beszélte meg a téma 
esetleges nyíracsádi vonatko
zásait.

(Elhangzott Danubius Jam 
c. rádióműsorban 1997. január 
3-án, 14.15-kor)

Riporter: - Jő napot kívá
nok! Én a dán turbina szövet
ség magyar leányvállalatától 
vagyok és egy szélmalmot, azaz 
turbinát szeretnék fölépíteni a 
településükön.

V. Cs.: - Meghökkentő az 
ajánlat, mert igaz, hogy sok 
mindennel próbálkoztunk a 
nyíracsádi önkormányzatnál, de 
még kimondottan a szél hasz
nosítására eddig nem gondol
tunk.

Riporter: - Nem tudom, 
mennyire szeles környék az?

V. Cs.: - Igen, itt a szelek 
eléggé összecsapnak, akár a 
keleti ukrajnai, akár a délkeleti 
román szelekkel, de mi szívesen 
vennénk már egy kis nyugati 
szelet is. Jó lenne, ha pénz nél
kül tudnánk megoldani. Talán, 
ha pályázat útján elnyerhet
nénk.

Riporter: - Látom, járato
sak ezekben a pályázatokban.

V. Cs. - Igen. Elég sok pá
lyázatot írtunk. Bár szél ügyben 
még nem vagyunk teljesen 
felkészültek.

Riporter: - Tudom, hogy 
Ön iskolaigazgaW Esetleg az

iskola udvarán állhatna ez a 
10-12 méter magas turbina.

V. Cs.: - Eléggé kiemelkedő 
lenne? Én szívesen támogatom 
az ügyet, a gyerekekkel meg
oldjuk. Annyi mindent szervez
tünk mostanában az alumínium 
pénzgyűjtést és más dolgokat. 
A diákönkormányzatot tudjuk 
mozgósítani.

Riporter: - A  dánok kife
jezetten ragaszkodnak egy - 
tudja, ahogy ez lenni szokott - 
nagy csinnadrattához átadási 
ünnepséghez. Kellene egy Don 
Quijote és egy „Dulcinea”. Eb
ben tudna segíteni?

V. Cs.: - Vannak ügyes 
gyermekeink, ha időt kapunk 
rá, eltervezzük, megszervezzük.

Riporter: - Nem tudom, 
milyen alkat a polgármester úr. 
Ha esetleg Ő lenne Don 
Quijote.

V. Cs.: - A  polgármester úr 
inkább zömökebb alkat.

Riporter: - Polgármester 
úr! Az előbb az iskolaigazga
tóval megbeszéltem a rész
leteket. Szeretném, ha ön is 
tudná, hogy miről van itt szó.

Dr. Katona Gy.: - A  nagyon 
kedves dán partnernek az 
ünnepséget megrendezzük, 
disznót is vágunk. Azért veszem  
ezt mondandóm elejére, mert 
az önkormányzatnak sajnos 
nincs pénze egy szélmalom  
megvásárlására, de hozzá 
merünk kezdeni.

Riporter: - Polgármester 
úr! Don Quijote jelmezt öltene 
fel azon a napon?

Dr. Katona Gy.: - A telepü
lésért még erre is vállalkozom.

Riporter: - És Dulcinea 
lenne a jegyzőasszony?

Dr. Katona Gy.: - Termé
szetesen.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése rendelete
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás 

kötelező igénybevételéről
- gyűjtő kémények esetén: 

3160.- Ftr/db; üzemi-központi 
kémények esetén: 5210.- Ft/db.

Az 1.3. pontban szereplő tevé
kenységek esetén a szolgáltató ki
szállási díjat jogosult felszámítani.

A fenti árak a 12 % ÁFA-t nem 
tartalmazzák.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkor
mányzat közgyűlése a helyi önkor
mányzatokról szóló többször módo
sított 1990. évi LXV. törvény 16. §. 
(1) és 71. § (2) bekezdésében, va
lamint az egyes helyi közszol
gáltatások kötelező igénybevé
teléről rendelkező 1995. évi XLII. 
törvény 4. §. (4) bekezdésében ka
pott felhatalmazás alapján, fi
gyelemmel az 1991. évi XX. törvény 
19. paragrafusában előírt fel
adataira, a kéményseprő-ipari köz
szolgáltatás kötelező igénybe
vételének rendjéről az alábbi 
rendeletet alkotja:

1. §: A rendelet cé\ja
A rendelet célja, hogy
(1) biztosítsa az élet- és va

gyonbiztonsággal, valamint a meg
előző tűzvédelemmel összefüggő 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
eredményes végrehajtását,

(2) meghatározza a közszol
gáltatás ellátásának, valamint igény- 
bevételének rendjét.

2. §.: A rendelet hatálya
(1) E rendelet hatálya - 

Debrecen megyei jogú város 
közigazgatási területét kivéve - 
Hajdú-Bihar megye közigazgatási 
területére terjed ki.

(2) E rendelet az 1995. évi 
XLII. törvényben és a mindenkor 
érvényes végrehajtási (szakmai) 
rendeletben (jelenleg kéménysep
rő-ipari közszolgáltatásról szóló 
27/1996. (X.30.) BM. rendelet, 
(továbbiakban: KSR.) meghatározott 
kötelező kéményseprő-ipari közszol
gáltatás teljes körére terjed ki.

(3) E rendeletet kell alkalmazni:
- a kéményseprő-ipari tevé

kenységet ellátó szolgáltatóra,
- a területi hatályon belül lévő 

minden lakás, helyiség tulajdonosá
ra, kezelőjére, használójára, bérlőjé
re (továbbiakban: tulajdonos), aki a 
KSR.-ben meghatározott valamelyik 
kéménytípussal rendelkezik füg
getlenül attól, hogy a tulajdonos ter
mészetes vagy jogi személy, illetve 
nem jogi személyiségű gazdasági 
társaság.

3. §.: A szolgáltató
A közgyűlés a kötelező ké

ményseprő-ipari közszolgáltatás 
ellátásával 5 éves időtartamra a 
Hajdú-Bihar Megyei Fűtéstechnikai 
Szolgáltató Vállalat (továbbiakban: 
szolgáltató) bízza meg és kötelezi a 
közszolgáltatói feladatok teljes 
körének ellátására, valamint 
felruházza őt az e rendeletben 
meghatározott jogosítványokkal.

4.§.
A kötelező kéményseprő-ipari 

közszolgáltatás
(1) A kötelező kéményseprő- 

-ipari közszolgáltatás kiterjed a 
lakásban és más helyiségben épülő, 
vagy már használatban lévő tüzelő- 
berendezés égéstermékének elve
zetésére szolgáló kémény, valamint 
tartozékainak műszaki felülvizsgá
latára, ellenőrzésére, tisztítására és 
szakvélemény adására.

(2) Az (1) bekezdésben megha
tározott kötelező kéményseprő- 
ipari közszolgáltatás minden e 
rendelet hatálya alatt álló lakás, he
lyiség tulajdonosa köteles igénybe 
venni a 3. §-ban meghatározott szol
gáltatótól.

5.§
A kéményseprő-ipari munkák 

ellátásának rendje, a szolgáltató és a 
tulqjdonos jogai és kötelezettségei

(1) A szolgáltató a kémény
seprő-ipari közszolgáltatói tevé
kenységet a mindenkor érvényes 
külön jogszabályban meghatározott 
szakmai követelményeknek, illetve

szabványoknak megfelelően a kö
vetkezők szerint köteles ellátni: 

a J a kötelező kéménysep- 
rő-ipari közszolgáltatás körébe tar
tozó munkákat működési területén 
köteles elvégezni,

bJ  a közvetlen élet- vagy tűz
veszély esetén - a hozzá beérkező 
bejelentést követően - azonnal 
köteles a szükséges intézkedést 
megtenni,

cJ  a közszolgáltatás elvég
zésének idejéről az ingatlan tulaj
donosát kellő időben, de a munka 
megkezdése előtt legalább 8 
munkanappal köteles értesíteni, írás
ban vagy a helyben kialakult más 
gyakorlat szerint,

d J a kémények használatával ösz- 
szefüggő szakvéleményeket a KSR. 
11., 12. §-a szerint köteles megadni, 

e j  telephelyein ügyfélfogadást 
köteles tartani, melynek időtartamát 
a helyi igényeknek megfelelően kell 
megállapítani,

fJ jogi személyiséggel rendel
kező tulajdonosok esetén a szolgál
tató külön megállapodást is köteles a 
szolgáltatás ellátására kötni.

(2) A tulajdonos a szolgáltatás 
igénybevétele során köteles:

a J a közszolgáltatás ellátáshoz 
előírt helyi előfeltételeket biztosítani, 

bJ  a szolgáltató által feltárt
élet- és/vagy tűzveszélyt rejtő 
hiányosságot azonnal, az egyéb 
hiányosságot az előírt határidőre 
megszüntetni,

c J  az elvégzett szolgáltatást 
aláírásával igazolni,

dy a kötelező kéményseprő
ipari szolgáltatás önkormányzat által 
megállapított díját a szolgáltatás 
teljesítésével egyidejűleg meg
fizetni,

e j  a kémények darabszámában, 
használati módjában és tulajdon
jogában beállt változást 15 napon 
belül bejelenteni.

6.§.
A kéményseprő-ipari közüzemi 

szerződés
A kötelező kéményseprő-ipari 

közszolgáltatás tárgyában a szolgál
tató és a tulajdonos között a közüze
mi szerződés a Ptk. 198. §. (3) bek. 
alapján az 1995. évi XLII. törvény 
l.§. (2) bek. szerint a tulajdonos 
értesítésével, illetve a szolgáltatás 
elvégzésének megkísérlésével 
kötelező jelleggel jön létre.

7. §•
A közszolgáltatás díja

(1) A kötelező kéményseprő-ipa
ri közszolgáltatás díjait jelen rendelet
1. sz. melléklete határozza meg. A köz
szolgáltatás díjai a szolgáltatás ellátá
sára kiírt pályázat nyertesének a Haj- 
dú-Bihar Megyei Fűtéstechnikai Szol
gáltatóvállalat díjait tartalmazza.

(2) A Hajdú -Bihar Megyei Ónkor
mányzat Közgyűlése minden év októ
ber 30-ig felülvizsgálja és meghatároz
za a következő napián évre vonatkozó 
közszolgáltatási díjtételeket.

(3) A mindenkor érvényes díj
ról, a végzendő tevékenység feltün
tetésével a szolgáltató díjjegyzéket 
köteles készíteni és közzétenni.

(4) A kötelező kéménysep
rő-ipari közszolgáltatás díját - ha a 
szolgáltató az 5. §, (4) bek. szerinti 
értesítési kötelezettségének eleget 
tett - akkor is meg kell fizetni, ha a 
szolgáltató dolgozóját a munka el
végzésében megakadályozták, ill. a 
munka elvégzéséhez szükséges he
lyi feltételeket nem biztosították.

(5) Ha a szolgáltatás teljesítése 
a szolgáltató hibájából marad el, a 
tulajdonos a díj megfizetésére nem 
kötelezhető.

(6) Év közben használatba vett 
kéményeknél az időarányos évi díjat 
a használatbavételt követő hónap 
első napjától kell megfizetni.

Művelődési
szolgáltatásszervezés

A  K ölcsey  Ferenc M űvelődési K özpont (D ebrecen, 
H unyadi u. 1-3.) állam i b izonyítványt adó M ŰVELŐ DÉSI 
SZ O L G Á L T A T Á SSZ E R V E Z Ő  közm űvelődési szak
em berképzést indít.

A  részvétel feltétele: érettség i bizonyítvány. Érdek
lődni, je lentk ezn i lehet szem élyesen  vagy a 4 1 3 -9 7 7 /  
106-os m elléken te lefonon . Szervező munkatárs: M ező  
Imréné.

! TRABANT 601 (11 éves, 12 V-os, 1,5 év műsz.) kímélt állapot- i 
bán eladó. Sarkadi László, Vámospércs, Dózsa 6., egész nap.

8. §.:
Intézkedések

(1) A kémények rendeltetés- 
szerű és biztonságos használatát 
gátló okok, építési vagy tűzrendé
szed szabálytalanságok megszünte
tésére a szolgáltatónak írásban fel 
kell hívnia a tulajdonos figyelmét.

(2) A szolgáltató hatósági eljá
rást köteles kezdeményezni azzal a 
tulajdonossal szemben, akinél az (1) 
bek. szerinti szabálytalanságokat 
észlelte, de azok határidőre való 
megszüntetése nem történt meg, 
illetve aki a közszolgáltatás ellátá
sában felszólítást követően is aka
dályozza.

9.§.:
Szabálysértés

(1) Az a tulajdonos, aki a szol
gáltatót a közszolgáltatási feladat 
ellátásában akadályozza, illetve a 
kötelező kéményseprő-ipari köz
szolgáltatásról szóló 27/1996. 
(X.30.) BM. rendelet 18. §-ában 
foglalt, kötelezettségének ismételt 
felszólítás ellenére nem tesz eleget, 
szabálysértést követ el és tízezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújt
ható.

(2) A szabálysértési eljárás 
lefolytatása a tulajdonos lakóhelye 
szerinti illetékes jegyző hatáskörébe 
tartozik.

10. §.:
Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet 1997. január 
1 -én lép hatályba.

(2) E rendelettel szabályozott 
tevékenység ellenőrzése a megyei 
főjegyző feladata.

(3) E rendeletet a hatálya alá 
tartozó településeken is ki kell 
hirdetni.

Vasas Lászlóné dr. s. k  
megyei fűjegyző 

Szilái Páls.k, 
a megyei közgyűlés elnöke

1. sz. melléklet
23/1996. (XII. 16.) MÖR. 

rendelethez

A kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás dijai

1 y A közgyűlés a kötelező ké
ményseprő-ipari közszolgáltatás 
1997. évre vonatkozó díjait az 
alábbiak szerint hagyja jóvá.

1.1 y Egyedi és gyűjtőkémények 
tisztítása Kémények évi kétszeri 
ellenőrzése, szükség szerinti tisz
títása, aknatisztítással, a tartozékok 
tisztításával, négyévenkénti műszaki 
felülvizsgálattal max. 60 KW telje
sítményig. szükség szerinti égetéssel 
szilárd és olajtüzelés: 795.- db/év.

Kémények évi egyszeri elle
nőrzése szükség szerinti tisztítása, 
aknatisztílással, a tartozékok tisztí
tásával, négyévenkénti műszaki 
felülvizsálattal max. 60 KW telje
sítményig (egy tartalék kéményre 
vonatkozóan): gáztüzelés: 580.- Ft 
db/év; szilárd és olajtüzelés: 411 Ft 
db/év.

1.2. Kazángyári munkák
Szilárd és olajtüzelésű berende

zések kéményeinek és azok tarto
zékainak egyszeri tisztítása, 60 KW 
feletti teljesítményű berendezések
nél, a négyévenkénti műszaki felül
vizsgálattal együtt

4096 cm -nél (64x64 cm/cm) 
kisebb keresztmetszet esetén 
központi kémény tisztítása: 50,- 
Ft/fm; füstcsatorna tisztítása: 160,- 
Ft/fm; akna tisztítása: 855,- Ft/db.

4096 cm -nél (64x64 cm/cm) 
nagyobb keresztmetszett esetén: 
központi kémény tisztítása: 12950 
Ft/ab, ezek füstcsatornáift/fml70.- 
Ft/fm.

Gáztüzelésű berendezések ké
ményeinek ellenőrzése, szükség 
szerinti tisztítása, tartozékaival 
együtt, az égéstermék maradéktalan 
eltávozásának ellenőrzése, mű
szeres méréssel keresztmetszettől 
függetlenül, 60 KW feletti teljesít
ményű berendezéseknél, a négy- 
évenkénti műszaki felülvizsgálattal

- központi kéménye: 6345.- 
Ft/db;

- füstcsatorna tisztítása 50.- 
Ft/fm.

1.3y Szakvélemények készítése 
kéményvizsgálatok (külön 

megrendelés alapján)
- egyedi kémények használat

bavételi engedélyéhez, ill. kivite
lezés közbeni ellenőrzésről készülő 
szakvélemény: 1015.- Ft/db

Gázbekötéssel kapcsolatos 
szakvélemények

- egyedi kémények esetén: 
2 2 6 0 .-Ft/db

2. sz. melléklet a 23/1996.
(XII.16.) MÖR. rendelethez

Fogalommeghatározások

1. Kéményseprőkörzet: az a he
lyi önkormányzat által meghatáro
zott működési terület, amelyen belül 
a szolgáltató a közszolgáltatás teljes 
körét valamennyi tulajdonos tekin
tetében rendszeresen köteles ellátni.

2. Füsttömörség-próba:. olyan 
kéményvizsgájat, melynek k e re té 
ben a 729 cm -nél (27 cm x 27 cm) 
nem nagyobb kürtőkeresztmetszetí 
épített, szerelt, bélelt, valamin1 
kürtőkeresztmetszettől függetlenül 
a mesterséges égéstermék elveze- 
tésű kémények füsttömörségének az 
ellenőrzését végzik.

3. Tartalékkémény: olyan ké
mény, amelynél a tényleges igény
bevétel a más rendszerű hóellátás 
miatt nem áll fenn, de a hatályos ren
delkezések szerint, illetve a fokozol! 
biztonság miatt használható állapot' 
bán való tartása szükséges. A tarta
lékkémények és tartozékaik rendel
tetésszerű használhatóságát évenl* 
egyszer ellenőrizni kell és a tisztítási 
ha szükséges, egyidejűleg el kel 
végezni.

,4 . Egyedi, gyűjtő- és a 409Í 
cm -nél (64 cm x 64 cm) kisebt 
kürtőkeresztmetszetű központi hé 
ellátó tüzelőberendezések füstgá* 
elvezetésére szolgáló kéményeiig 
és azok tartozékainál n é g y é v e n k é u  
az esedékes ellenőrzés és tisztítás al
kalmával feltárás (bontás) nélkül 
műszaki felülvizsgálatot kell vé
gezni.

5. Félévente egy alkalommi 
kell ellenőrizni és tisztítani a szilárd 
és olajtüzelóberendezés füstgáz 
elvezetésére szolgáló egyedi é 
gyűjtőkéményeket, valamint azol 
kéménytoldóit és szikrafogóit. |

6. Évente egy alkalommal ke1 
ellenőrizni és tisztítani az 5. pontbí J 
meghatározott kémények beköté 
nyílásait - a cserépkályhák beké 
tőnyílásai kivételével -, tovább ; 
koromzsákjait, füstcsatornáit, 1 
mellékcsatornás gyűjtőkémény^ 1 
mellékcsatornáit és szilárd- * } 
olaj-tüzelőberendezés füstg^ 
elvezetésére szolgáló központi k* 
ményeket, valamint azok tartoZ® , 
kait, ha a kéménykürtő keresd 
metszete 4096 cm (64 cm x 64 cí | 
vagy annál nagyobb.

7. Négyévenként kell ellenőriz ; 
ni és tisztítani azokat az 5. pontW! j 
meghatározott kéményeket, ani£ 
lyeket külön jogszabályban meg^j ] 
tározott időszakos tartózkodás cél 
jára szolgáló üdülőegységben hasZ ‘ 
nálnak. j

8. Három havonta kell ellen" -j 
rizni és tisztítani (a használat ide) j 
alatt) a szilárd- és olaj-tüzelőbereij i 
dezés füstgáz elvezetésére szolg^1 
központi kéményeket, valarn it 
azok tartozékait, ha a kéménykor*1 
keresztmetszete 4096 cm -nél r  í 
cm x 64 cm) kisebb. .

9. Gyakoribb időközünké11 
tisztítást igényel: ha a kémény sZel 
kezete, a használt tüzelőanyag f 1 . 
nősége, a tüzelés módja vagy más o t 
- a 27/1996. (X.30.) BM. rendel' { 
előírásai alapján - azt szüksége*-1 
teszi. í

A gyakoribb időközönké" 
tisztítás, továbbá a fü s t tö m ö rs é f  1 
próba szükségességét a szolgált8 t 
állapítja meg, melyet írásban kell" 
ingatlan tulajdonosa, használójar t 
szére megindokolni. £

10. Évente egy alkalommal ej c 
nőrizni és ha szükséges, egyidejű1; ] 
tisztítani is kell gáz-tüzelő '1’: ■ 
rendezés égéstermékének elveZ1 J 
tése esetén: az egyedi és gyűjtök*  ̂
mények átjárhatóságát és a keleti 
ző égéstermék maradéktalan ‘ S 
távozását, valamint azok kéméi1; j
toldóit, szikrafogóit, bekötőnyilíji 
- a cserépkályhák bekötőnyíl^ g 
kivételével -, kondenzgyűF . 
koromzsákjait, füstcsatorn* l
továbbá a mellékcsatornás gy^J ,
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kémények mellékcsatomáit; .
a központi kémény c 

átjárhatóságát és a kele tk*  
égéstermék maradéktalan c . t  
vozását - a kémény k e re s z ti t1 j, 
szetétól függetlenül.

fi 
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