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Húsvétra készülve...
A katolikus ünnepek kerete az 
egyházi év. Ez a polgári évtől el
térően nem január 1-től decem
ber 31-ig tart, hanem ádvent 
első vasárnapjától (november 
végétől, december elejétől) a 
H. évközi vasárnapig, az egyhá
zi év utolsó vasárnapján tartott 
Krisztus király ünnepig. Ezalatt 
a* egyházi, vagy liturgikus év 
Jjatt mindenekelőtt Jézus- 
Krisztus földi életének esemé
nyeit idézik fel az ünnepkörök, 
ünnepnapok. Ez Krisztus meg
á tó l művének, a Krisztus- 
misztériumnak ünneplését 
Jelenti.
^  egész esztendő legfőbb ke- 
resztény ünnepe a húsvét. Ma- 
Syar neve csak azt jelzi, .hogy a 
J^gyböjtöt követően melynek 
si szigorúsága „húshagyó” 

^dd után hamvazószerdától 
negyvcn napig tiltotta hús „vé
telét” most ismét magukhoz ve
r jü k  a húsételeket.
^ húsvét Jézus Krisztus feltá
madásának ünnepe. (Ha Krisz
tus nem támad fel, hiábavaló a 
pitétek - írja Szent Pál). Ez az 

í ’í- udvösségtörténet központi ese- 
soui niényc, legfőbb ünnepe egy- 
,do5| Ẑersmind az egész egyházi év, a 

a,olikus ünnep rendező elve. 
s vei a keresztény hit szerint 
unt*. *ia a feltámadt Krisztus él ben
ti |9 J'ünk és velünk, megdicsőült 

s3A étmódjában, ezért minden 
- ^entmisében Ő jelenül meg. 
1! 1 'jele ünnepiünk, a húsvétban 
ti|Eu összegződik Krisztus megváltó 
>|BU ^űve, húsvét ünnepe rávetül az 
, 3 egyházi év minden más ünne- 

dB • pérc v agyis az egyházi év nem 
,yoQ összefüggéstelen egyvelege az 
ü s í  ‘jinepnek
(U ̂  húsvél 
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húsvét köré rendeződött 
inden más ünnep, 
liturgikus év pedig nem mes- 

fséges konstrukció, nem előre
)/(l, -gtervezett

:e>' 
iu>

ha-ünneprend,

.Itt az óra

nem kétezer év liturgikus fejlő
désének eredménye.

A vasárnap
Eleinte, az első keresztények 
életében csak a húsvét és annak 
hetenként való ünneplése, a va
sárnap, az Úr napja létezett. 
Minden vasárnap „kis húsvét”, 
(ezt legszebben az orosz nyelv 
fejezi ki, amikor „voszkreszen- 
jének” feltámadásnak nevezi a 
mi „vásár”-napunkat. Éppen 
ezért lett az Úr napja a keresz
tények számára a vasárnap és 
nem a szombat, mert Jézus va
sárnap hajnalban támadt fel.
A húsvét és a vasárnap megün
neplése a „kenyértörés” vagyis 
a szentmise megünneplése je
lentette és jelenti. Az „utolsó 
vacsorán” vagy „Úrvacsorán” 
Jézus mutatta be az első szent
misét, amikor tanítványainak 
„megtörte” a Kenyeret, vagyis a 
testet „a világ életéért”. Itt tör
tént meg a megváltói önátadás, 
amelynek „végrehajtása” tör
tént a kereszten, elfogadása, 
igazolása pedig a feltámadás
ban. A „kenyértörés” nem csu
pán együtt étkezés, hanem 
testvéri együttlét, közösség is 
Krisztussal. Nem „ájtatosság” 
imádság, szertartás, hanem - 
keresztény hit szerint - Krisztus
sal egyesülés a legbensőbb asz- 
szimiláció módján.
Egyben „hálaadás” azaz „eu- 
charisztia”, mert megnyitotta az 
ember számára az „abszolút jö
vőt” nem csupán a lélek halha
tatlanságát, de az emberét is. 
Ebben az istentiszteletben és 
vasárnapi nyugalomban - mi
lyen nagy szükség volna erre ma 
is - az ember ráfeledkezhet lé
tének súlypontot adó valóságá
ra.
Hogyne örvendezne, hogyne 
ünnepelne!

p®í* hogy fölébredjünk álmunkból
q?u
ZU9'
: u s / isztitsuk meg 
! 51 *yámfiai..., mert íme elközel- 
^j0’í ett a Java^ bőségét osztogató 
5-51?PöJti idő... örömmel tegyünk fo- 
<gofl|aĉ st krisztus Istenünknek...” 

no= en ösr^gi szavaktól hangosak 
u> ™ görög katolikus templomok 
jaZ’J'ushagyó vasárnap reggeli is-
llBl^miszteletén, az utrenyén. A 
„„Ul W t  előtt négy héten ke- 
a '*<vesztül arra buzdít egyházunk, 
güK’ egyQk komolyan a szent időt. 
5|UflJPe tudjuk -e a 2 1 . század küszö- 

mi is valójában a böjt?
,r,9í  ° , elavult, régimódi, öreges 

tartják. Ilyenkor „il- 
:pp- * néhány napon hús helyett 
l ^ l a  másféle eledelt fogyasz- 

u,ni- Ha nekünk is csak ennyit 
J®nt a böjt, savanyúnak, üres- 
*X  halottnak fogjuk érezni, 
j^kor hogyan tartjuk meg 
l^'sztus parancsát: „Mikor böj- 
J 'ö k , ne legyetek komorak, 
J nt a képmutatók. Keserves 
^Ccal böjtölnek ugyanis, hogy 
neglássék rajtuk. Bizony mon- 
^  néktek: megkapták jutal
é k á t.
^  amikor böjtölsz, illatosítsd 
0* fejedet és mosd meg arco- 
J*1- hogy ne az embereknek 
Aülasd böjtölésedet, hanem 
vaónknak, aki rejtekben jelen 
i*11- Atyád, aki rejtekben is lát, 

e8fizet neked.” (Mt. 6.16-18.)

(Róm. 13. 11.)
magunkat,

H úsvéti köszöntő
Népköltés 

Kivirradt a tavasz ma húsvét napjára,
Új életet öltött ismét föl magára.
Én is e szent napon örömet hirdetek,
Mert Jézus feltámadt! Ezen örvendjetek!
Már régen szokása minden kereszténynek 
Örvendeznie e nap ifjúnak és vénnek.
Én is köszöntőm hát ezen szent napunkat,
És hozzá frissítem szép leánykájukat.
Mert hogy mit akarok, már azt is megmondom, 
Öntözködni jöttem. Szóm nem is cifrázom. 
Frissítő balzsamos v íz  is van kezembe,
Ez hozta húsvétot emlékezetembe.
Engemet öntöző Apollónak hívnak,
Vizemtől a lánykák mint virágok nyílnak. 
Kérem hát alássan e háznak az urát,
Engedje megönteni kedves leánykáját!

Március 15-ét 
ünnepeltük

Az életadó Krisztus nem holt 
cselekedetet kíván tőlünk. 
Olyan lemondást és önmegtar
tóztatást kér, ami életünk szer
ves része lehet. Lemondhatunk 
sok mindenről: húsról, édesség
ről, TV-nézésről, szórakozásról, 
kényelemről. Próbáljunk úrrá 
lenni rossz szokásainkon, többet 
imádkozzunk, olvassuk a Szent
írást, ismerkedjünk a szentek 
életével, gondolataival. Több 
időt szánjunk a csendre, befelé 
fordulásra, önmagunk megis
merésére. Lassan pedig felis
merjük azokat a hibáinkat is, 
amik talán eddig akadályozták, 
hogy tisztábban lássuk Isten 
csodálatos titkait.
Sokan gondolják, nincs idejük. 
Munkájukkal, családjukkal kell 
törődniük. Ha naponta csak pár 
percet szánunk „visszavonulá
sunkra”, senkit sem fogunk 
megkárosítani.
Ha így böjtölünk, tettekkel, 
gondolatokkal, akkor majd hús
vét hajnalán örömteli, megtisz
tult szívvel énekelhetjük: 
Feltámadt Krisztus halottaiból, 
legyőzte halállal a halált, és a 
sírban lévőknek életet ajándé
kozott!

Koleszár Tímea

Zord, hideg időben ünnepelte a 
község az 1848-49-es magyar 
forradalom és szabadságharc 
kezdetének, 1848. március 15- 
ének a 150. évfordulóját. Az 
ünnepséget az önkormányzat 
kulturális és sportbizottsága 
rendezte. A citera együttes Ka- 
bály Ferenc tanár vezetésével 
hazafias dalokat is tartalmazó 
műsorával kezdődött az ünnep
ség, majd dr. Katona Gyula pol-

Önkormányzati hírek

gármester mondott ünnepi kö
szöntőt. Ezt irodalmi műsor kö
vette, amelyet Kovács Ferencné 
tanárnő rendezett. Végül a hősi 
emlékmű megkoszorúzásával és 
a Szózat eléneklésével fejező
dött be az ünnepség, mert a 
közben még rosszabbra fordult 
időjárási viszonyok mellett nép
táncosok már nem tudtak fel
lépni.

A községi önkormányzat képvi- 
selő-testülete 1998. február 12- 
én megtartott ülésén a 
polgármesteri jelentés elfogadá
sa után megtárgyalta az önkor
mányzat és intéftnényei 1998. 
évi költségvetését. Elfogadására 
rendeletet alkotott.
Tárgyévi bevételeinek főössze
gét 193.356 millió Ft-ban, kiadá
si főösszegét 221.356 millió 
Ft-ban állapította meg. A bevé
tel és kiadás különbözete 28 
millió forint, amely a költségve
tés forráshiánya.
A költségvetési forráshiány fe
dezetének biztosítására felhatal
mazta a polgármestert, hogy 
nyújtson be pályázatot a Pénz
ügyminisztériumba, mint önhi
báján kívül hátrányos helyzetű 
település.
A helyi Kisebbségi önkormány
zat költségvetési támogatását 
100.000 Ft-ban, költségvetés be
vételi főösszegét 547.000 Ft, ki
adási tőösszegét 547.000 Ft-ban 
állapította meg.
A képviselő-testület felhívta az 
önkormányzat hivatalának és in
tézményei vezetőinek figyelmét, 
hogy az 1998. évi költségvetési 
törvényben megfogalmazott pá
lyázati lehetőségeket kísérje fi
gyelemmel és éljen a pályázatok 
benyújtásával.
A Cigány Kisebbségi Önkor
mányzat pályázataihoz szüksé
ges saját forrás biztosítására a 
települési önkormányzat kötele
zettséget vállalt a pályázatok el
készítésekor történő előzetes 
egyeztetés után.
Jóváhagyta intézményeinek
költségvetés végrehajtásával
kapcsolatos ellenőrzési tervét. 
Különfélék napirend keretében 
módosította a szociális igazgatás 
és szociális ellátás helyi szabá
lyairól szóló 6/1997.(IV. 25.) 
ÖR. sz. rendeletét.
A szociális törvényből kapott 
felhatalmazás alapján a telepü
lési önkormányzat időskorúak 
járadékát állapíthatja meg:
- a 62. életévét, illetőleg a reá 
irányadó nyugdíjkorhatárt be
töltött személy részére,
- akinek havi jövedelme, vala
mint saját és vele együtt lakó 
házastársa, élettársa jövedelme 
alapján számított egy főre jutó 
havi jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj min
denkori legkisebb összegének 
80%-át, egyedülálló esetén 
95%-át,
- az időskorúak járadékának ha
vi összege az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegé

nek 80%-a (1998. január 1-től 
10.960 Ft) egyedülálló esetén 
95 %-a (13.015 Ft).
A víz és csatornaszolgáltatási dí
jak módosítására alkotott ren
deletet, mely szerint a közüzemi 
vízműből szolgáltatott ivóvízért 
129 Ft/m3 + ÁFA vízdíjat, csa
tornamű szolgáltatásért 87 
Ft/m3 + ÁFA csatornadíjat kö
teles fizetni a fogyasztó, illetve 
szolgáltatást igénybevevő.
A testület a gyermekvédelemről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvényi köte
lezettsége alapján a gyermekjó
léti szolgálatot hozott létre. A 
szolgálat személyi feltételeinek 
biztosítására pályázatot írt ki. 
Utasította a jegyzőt, hogy ké
szítsen pályázatot a Népjóléti 
Minisztérium Család- Gyermek 
és Ifjúságvédelmi Főosztályához 
a szolgálat személyi és tárgyi fel
tételeinek támogatására.
A képviselő-testület a mezőőri 
szolgálat megalakításával egyet
értett, utasította a jegyzőt, hogy 
a megjelenő miniszteri rendelet
ben foglaltak alapján a mezei 
őrszolgálatot igénybevevő tulaj
donosok által fizetett mezőőri 
járulék mértékéről és megfize
tésének módjáról készítsen ren
delet tervezetet.
Az önkormányzat ismételten 
benyújtotta pályázatát a Közle
kedési, Hírközlési és Vízügyi 
Minisztériumhoz a Pozsonyi - 
Füveskert utcák útépítési mun
kái támogatásának elnyerésére. 
Ugyancsak pályázatot nyújt be a 
Dózsa - Kossuth utca mentén 
járdák építésére.
A tervezett út és járdaépítést az 
önkormányzat csak úgy tudja 
megvalósítani, ha a Minisztéri
um a pályázatait kedvezően bí
rálja el és biztosítja a 
beruházáshoz szükséges költség 
80%-át.
Március első napjaiban az ön- 
kormányzat által megállapított 
és a Polgármesteri I livatal útján 
folyósított (rendszeres gyermek- 
védelmi támogatások, jövede
lempótló támogatás, ápolási díj, 
időskorúak járadéka, rend
szeres szociális segély, gyermek- 
nevelési támogatás, vakok 
segélye) rendszeres ellátások ki
fizetése zavartalan volt. A hiva
tal a jövőben is a tőle elvárható 
módon igyekszik kötelezettségé
nek eleget tenni.
Felkéri az érintetteket, hogy a 
kifizetéskor legyenek türelem
mel.

Varga Györgyné 
jegyző



Hogyan végrendelkezhetünk? Egy kiállítás hüllői
A végrendelkezés szabályait a 
Polgári Törvénykönyvben talál
hatjuk meg. Végrendelkezni 
háromféleképpen lehet, úgy
mint közvégrendelettel, írásbeli 
magánvégrendelettel vagy szó
beli végrendelkezéssel. Mindhá
rom esetben kikötés, hogy 
végrendelkezni csak személye
sen lehet. (Tehát például meg
hatalmazott útján nem). 
Közvégrendeletet közjegyző 
vagy bíróság előtt lehet tenni. 
Általában bárki tehet ezen szer
vek előtt végrendeletet, de van 
olyan eset, amikor a végrende
letnek egyenesen érvényességi 
feltétele az, hogy az közvégren
deleti formában kerüljön meg
tételre. Ez pedig a 
korlátozottan cselekvőképes 
személy esetében áll fenn, aki a 
Polgári Törvénykönyv vonatko
zó rendelkezése szerint csak 
közvégrendeletet tehet.
A végrendelet másik fajtája az 
írásbeli magánvégrendelet. Ez 
lehet saját kezűleg írt, vagy más 
által írt. Mindkét esetben köve
telmény, hogy a végrendeletből 
kitűnjön annak ezen minősége 
(vagyis, hogy végrendeletről van 
szó) továbbá a keltezés helye és 
ideje. A saját kezűleg írt vég
rendeletet a végrendelkezőnek 
elejétől a végéig saját magának 
kell írni és aláírni (gépírással írt 
végrendelet nem számít saját 
kezűleg írt végrendeletnek, ak
kor sem, ha a végrendelkező 
gépelte), míg a más által írt vég
rendelet akkor érvényes az

előbbiekben felsorolt feltétele
ken kívül, ha a végrendelkező 
két tanú együttes jelenlétében 
írja alá, tehát egy kész végren
deletet úgy ír alá, hogy két tanú 
folyamatosan jelen van és az 
aláírás után ezen két tanú tanú
sítja az okiraton, hogy a végren
delkező előttük azt személyesen 
írta alá. Arra is lehetőség van, 
hogy a korábban a végrendelke
ző által aláírt végrendeletet 
utóbb a végrendelkező két tanú 
előtt a magáénak ismerje el. 
Fontos tudnivaló, hogy ha az 
írásbeli magánvégrendelet több 
különálló lapból áll, akkor az 
érvényességnek feltétele még, 
hogy minden lapját el kell látni 
folyamatos sorszámozással és a 
végrendelkező valamint - ha ta
núk alkalmazása szükséges - 
mindkét tanú aláírásával. A ta
núnak nem kell ismernie a vég
rendelet tartalmát. A tanúk 
csak a végrendelkező személy- 
azonosságát illetve aláírásának 
eredetiségét tanúsítják. A ta
núkkal szemben tehát követel
mény, hogy a végrendelkező 
személyazonosságát tudják ta
núsítani, ne legyen kiskorú vagy 
cselekvőképességet érintő 
gondnokság alatt álló, ne legyen 
írástudatlan.
A vak, az írástudatlan valamint 
az olyan személy, aki nem tud 
olvasni, vagy a nevét nem tudja 
leírni írásbeli magánvégrende
letet nem tehet.
A végrendelet harmadik fajtája 
a szóbeli végrendelet, amelyet

csak az tehet, aki életét fenye
gető rendkívüli helyzetben van 
és írásbeli végrendeletet vagy 
egyáltalán nem tud tenni ebben 
a helyzetben vagy csak jelenté
keny nehézséggel tehetne, ami
re adott esetben nincs 
lehetősége. Ezen esetek fenn
forgása esetén is előírás, hogy 
két tanú együttes jelenlétében 
fejezze ki a végrendelkező a 
végakaratát, mégpedig a tanúk 
által értett nyelven és ebben az 
esetben is közölni keil, hogy ez 
a nyilatkozat az ő végrendelete. 
Szóbeli végrendeletnél azonban 
nem kívánalom, hogy a tanú ír
ni tudjon.
Végezetül meg kell említeni, 
hogy végrendelet megtételére 
általában akkor kerül sor, ha a 
végrendelkező el kíván térni a 
törvény által előírt öröklési sza
bályoktól. Ha ugyanis az örök
hagyó nem hagy maga után 
végrendeletet, úgy a törvényes 
öröklés szabályai szerint örö
kölnek az örökösök. Ennek lé
nyege - nem a teljesség 
igényével - hogy elsősorban az 
örökhagyó gyermeke (vagy 
gyermekei) vagy ennek kiesése 
folytán az ő gyermekei örököl
nek.
Ha leszármazó nincs a házas
társ örököl. Ha sem leszármazó 
sem házastárs nincs, akkor az 
örökhagyó szülei az örökösök 
illetve ezeknek kiesése folytán 
az ő leszármazói.

l)r. Lengyel Imre 
ügyvéd

Borzasztó csörgőkígyó (Crotalis Durrisus

Valószínűleg nagyon sokan lát
ták a művelődési házban a 
Debreceni Terrárium kiállítá
sát. A kiállítást látva gondolom 
nemcsak bennem fogalmazó
dott meg néhány kérdés. Szűcs 
Sándort a kiállítás tulajdonosát 
kérdeztem meg.
- Hogyan jutott eszébe kígyót tar
tani?
- Kétféle ember létezik. Van aki 
a hüllők iránt érdeklődést, egy 
fajta vonzalmat érez már gye
rek korától kezdve, mint jóma
gam is.
De sajnos újabban van olyan is, 
aki kérkedésből, a mutogatás 
kedvéért tart hüllőket. Ez a 
rosszabb eset. Ezért is adódnak 
balesetek a figyelmetlen, fele
lőtlen magatartásból.
- Láttam igen óvatos volt a tele
pítésnél, különösen a mérges kí
gyókkal.
- Igen a legjobb védekezés meg
előzni, elkerülni a bajt. Vannak 
óvatossági szabályok amiket be 
kell tartani. Marás esetén az el
lenszérum a kígyó méreg ellen 
hat, ugyanakkor a szervezetnek 
kell leküzdeni az emésztő enzi
meket.
- Milyen tulajdonságai vannak a 
kígyóknak?
- A kígyó süket, nem hall, de a 
rezgéseket érzékeli. A látásuk is 
igen gyenge fekete-fehér folto
kat lát. Éppen ezért nem is tá
mad ha emberrel találkozik1, és 
az nem háborgatja. Egyszerűen 
elmegy ellenkező irányba. Csak 
védekezésből támad. Némelyik 
faj igen különös figyelmeztető 
jellel rendelkezik pl. a csörgőkí
gyó farka vége hangosan csö
rög, a kobra felágaskodik és 
csuklyát terpeszt vagy a puffogó 
vipera időnként fujtat. Ez mind 
azt jelzi, hogy kerüljék ki őket.
- Mikor kezdett kígyót tartani?
- Hét éve vettem az első tigris 
pitont.

- Mit szóltak hozzá a szülei?
- Egyértelműen mindenki elle
nezte.
- Hol tartotta? bevihette a lakás
ba?
- Nem a lépcsőházban állítot
tam fel egy terráriumot.
Nekem sikerült először a tigris- 
pitont fogságban szaporítanom. 
A két kígyónak 28 kis kígyója 
lett. Kezdetben csak tenyészteni 
akartam néhány fajtát az óriás
kígyók közül.
- Honnan szerezte az informáci
ókat, a hüllőkről?
- Vannak szakkönyvek, de ezek
ben sincs benne minden. Sokat 
tapasztaltam is amióta tartom 
az állatokat. Vannak ismerőse
im akik szintén tartanak kígyó
kat. Az esetleg felmerülő 
gondokról kölcsönösen tapasz
talatot cserélünk. Tanácsokat 
kérünk egymástól.
A hüllőtartók klubjának az 
AGÁNA melynek tagja vagyok 
én is. A központja Budapesten 
van. Rendszeresen küld egy 
szaklapot, amely havonta jele
nik meg.
- Mérges kígyói mióta vannak?
- Négy éve kezdtem tartani 
őket, azért mert más a viselke
désmódjuk, táplálkozásuk, test- 
felépítésük.
Szép színük és rajzolatuk van. 
Ekkor már a kiállítás gondolata 
is megfordult a fejemben. A ki
állítás nem az igazi mérgeskí
gyók nélkül, mert az embereket 
érdeklik.
Kiállítást egy éve rendezek, vé
gül is a meglévő állatok fenntar
tásáért. Igazi célom 
Debrecenben egy állandó kiállí
tás, ahol az állatok nyugodt kö
rülmények között tarthatók.
- Mindenhol ilyen sikere van a 
kiállításnak, mint nálunk?
- Amennyiben jó a reklám ak
kor nagy az érdeklődés az álla
tok iránt.

- Mennyire veszélyes egy kiállí
tott terrárium?
- A terrárium üvege vastag, az 
állat az üvegnek ugrik az tom
pán lenyomja magáról, az üveg 
felület túl nagy ahhoz, hogy hir
telen betörje. Amennyiben 
mégis betörik egy terrárium 
üveg, az emberek reflexszerűen 
az ellenkező irányba menekül
nek a kígyó szintén ellenkező 
irányba indul. Én pedig egysze
rűen megfogom és zsákba te
szem.
- Ajánlod-e másnak, hogy kígyó" 
kát, hüllőket tartson?
- Igen, de csak óriás kígyókat pl- 
Boa, tigris- vagy királypitont. 
vagy olyan siklófajokat amelyek 
nem harapnak pl. vörös foltos 
gabonasiklót.
A védett fajokat CITES szár
mazási lappal lehfct" megvásárol
ni, tenyésztőtől vagy olya” 
kereskedőtől aki ért a tartásá
hoz.
Mérges kígyókat, krokodiloka1 
semmi esetre se tartson senK 
otthon, különösen nem ha gye' 
rek van a családban. Igazsáí 
szerint mérges kígyókat nem ** 
lenne szabad eladni, mert neit 
lehet tudni hova kerül, megufl 
ja-e az illető és egyszerűen sza 
badon engedik stb.

Sajnos van aki eladja és ebbí 
származik az olyan baleset mü1 
a közelmúltban volt Budape* 
ten, ami felelőtlen, fegyelmi 
zetlen viselkedés eredménye. 
Remélhetőleg a kiállítás segíte1 
némileg enyhíteni az átlagért 
berek hüllőkkel szembeni neg2 
tív előítéleteit. Ismereteink* 
pedig bővítettük a sok in forrni 
cióval amit kaptunk a hülW 
életmódjával, viselkedésévé 
lakhelyével, táplálkozását 
kapcsolatosan.

Diósné Kozma ErzséP
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Változások a közlekedésigazgatásban

Fotó: Gőz József

A Magyar Közlöny 1997/74-es 
számában jelent meg a Belügy
miniszter 48/1997. (VIII. 26) 
BM rendelete, mely a közúti 
közlekedés rendőrhatósági igaz
gatásáról szól
A közterületen intézkedő rend
őr az alábbi esetekben a helyszí
nen elveszi a vezetői engedélyt 
és vételi elimervényt ad, ami a 
lakóhelyig, telephelyig jogosít 
vezetésre.
- a járművezető azzal gyanúsít
ható, hogy a közúti közlekedés 
körében cselekményével meg
valósította a segítségnyújtás el
mulasztását, a közúti 
veszélyeztetést, a járművezetés 
tiltott átengedését, cserbenha- 
gyást, közúti baleset során tö- 
megszerencsétlenséget, halált,

több ember halálát vagy halálos 
tömegszerencsétlenséget köve
tett el.
- a járművezető a járműveze
téstől eltiltás hatálya alatt áll, 
vagy szabálysértési hatóság a 
vezetői engedélyét jogerősen 
visszavonta
- gyanú van arra, hogy a vezetői 
engedély hamis, meghamisítot
ták, vagy azzal más módon 
visszaéltek
- a járművezetőt a vezetői enge
délyben bejegyzettek szerint, 
egészségügyi pályaalkalmassági 
szempontból alkalmatlannak 
minősítették
- a vezetői engedély érvényessé
gi határideje több min 3 hónap
ja lejárt és azzal gépjárművet 
vezet

- a gépjárművezető a jármű ^  
tonságos vezetésére nyilván1̂ 
lóan képtelen állapotban van- 
Az alábbi esetekben a refldc 
köteles megakadályozni, hogy 
járművezető a járművel tová[ 
közlekedjen
- ha a járművezető a v e z e t# 1 
nyilvánvalóan képtelen állap0 
bán van
- ha a vezetői engedéllyel olr 
járművet vezetnek, melyre 
járművezetőnek nincs érvét1? 
engedélye
- ha a vezetői engedélyt a rejj 
őrhatóság egészségi vagy p&f 
alkalmassági szempont 
érvénytelenítette.

Bírta Sándor 
közlekedési elő*
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Farsangi mulatság kivilágos-kivirradtig

Megyebált rendezlek a nyíracsádiak
Akár megyebálnak is nevezhet
tük volna a nyíracsádiak és ba
rátaik február 14-én rendezett 
farsangi bálját, hiszen a megye- 
székhelyen rendezték meg. 
Nem sok község mondhatja el 
magáról, hogy Debrecenben 
csinálja farsangi bálját, de Nyír
acsád közéjük tartozik. Hogy 
még pontosabbak legyünk, a 
krónikás életében még nem ta
lálkozott másik hasonló esettel, 
de nem zárható ki, hogy valami
kor történt ilyesmi.
Igaz, nem újdonság, hogy a 
nyíracsádiak Debrecenben mu
tatják meg önmagukat. Néhány 
évvel ezelőtt nagy sikert aratott 
kulturális csoportjaik bemuta
tója a Kölcsey Ferenc Művelő
dési Központban, rendszeresen 
járnak a Csokonai Színház előa
dásaira (egyik legutóbbi alka
lommal a Dzsungel Könyve 
című zenés játékot látták gyer
mek-felnőttek.)
Most inkább a második esethez 
hasonló történt, nem a nyíra
csádiak szórakoztatták a közön
séget, hanem ők határozták el, 
hogy rendeznek maguknak egy 
vigasságot, a farsang jegyében. 
A bál a Cívis Hotel és Gasztro
nómia Rt. Aranybika szállodá

jának Bartók termében kezdő
dött. Az egyre nagobb ütemben 
érkező vendégek lassan, hét óra 
utánra betöltötték a nagy teret, 
a Bartók terem parkettjén és a 
karzaton elhelyezett asztalok 
melletti székeket. Már a belé
péskor érezhették a jelenlegi 
nyíracsádiak vendégszeretetét. 
Házi pálinkával és pogácsával 
fogadták a bál résztvevőit. Régi 
ismerősök köszöntötték egy
mást, akik messze kerültek 
Nyíracsádtól. Sokszor olyanok 
találkoztak, akik mindketten el
mentek a faluból.
A Hajdú-Bihari Napló Kiss 
Margit tollából származó tudó
sítása szerint a legtávolabbról 
Dorogi Sándor jött; aki Bala
tonszárszón lakik. Ő mesélte el, 
hogy járt Izraelben is, ahol tíz, 
Nyíracsádról elszármazott csa
lád él, akik a mai napi úgy em
legetik Acsádot, mint a 
Szentföldet. Tiszalúc már köze
lebb van, onnan Mudri Béla ér
kezett, egykori postás szülei 
dolgoztak ott. Egész gyermek
korát itt töltötte, aztán amikor 
elköltöztek, nem jutott el gyer
mekévei színterére. Szőke Já
nos, a Kölcsey Ferenc 
Művelődési központ munkatár

sa még közelebbről került ide, 
hiszen Debrecenben dolgozik. 
Rajta kívül többek között Ter- 
dik György és még sokan má
sok jelentek meg a bálon.
Dr. Katona Gyula polgármester 
üdvözlő szavaiban kitért a sze
retet Valentin napi megnyilvá
nulására, fokozva ezt azzal, 
hogy minden férfit megkért, 
hogy az asztalán lévő virágot 
adja át a mellette ülő hölgynek. 
A kedves aktus megtörtént, s 
hamarosan megkezdődhetett a 
bál előtti műsor. A Tükör 2000 
divatbemutatói után a Harmó
nia Dance Stúdió ügyes tánco
sai következtek, majd a 
debreceni Hajdú táncegyüttes 
fergeteges bemutatója, amely
be a közönséget is bekapcsol
ták. Lementek a vendégek 
közé, a fiúk hölgyeket, a lányok 
a férfiakat kérték fel, s a színpa
don járták a csárdást. A színpa
di tánc aztán megmaradt, mert 
amikor tánczenét kezdtek ját
szani, a színpad lett a táncpar
kett. A zenészek egyáltalán 
nem hangfogóval játszottak, de 
a táncosok füle bírta a strapát, 
létszámuk nem csökkent a szín
padon.
Mindeközben pincérek szolgál-

Ide jéb en  szólunk!
A gyümölcsfák tél végi lemosó permetezéséről

Közeledik a valódi tavasz - tél 
helyettiről ne beszéljünk - így a 
gyümölcsösökben hamarosan 
meg kell kezdeni a növényvédel
mi munkákat. Az első és egyben 
a legfontosabb megelőző véde
kezés a tél végi lemosó perm e
tezés, amely alapját képezi a 
kívánatos növény-egészségügyi 
tevékenység kialakításának.
Ahol ezt gondosan, szakszerűen 
és megfelelő időben végzik el, 
ott a későbbiekben sokkal keve
sebb kezelésre lesz szükség. Kü
lönösen azokban a kertekben 
tordítsanak az első kezelésre 
nagy gondot, ahol az őszi lemo
só permetezéseket elmulasztot
ok. A károsítók egész sora telel 
1 gyümölcsfáinkon, a törzsön a 

^ á g a k o n , a rügyek és ágvillák 
evében, a védett helyeken. Az 

i í^ u'1 év száraz, meleg őszi idő- 
v4i* zavartalan volt a le-
^ f tVek’ gyümölcsfa-
s ^csatkák, körtelevélbolhák 
kpr?K*r a’ c*e 32 év során sok
tpH»un ^szaporodtak a pajzs- 
molvnir3 v6rtetű> a levélaknázó 
ka««* u soclró,nolyok, bimbóli- 

bogarak. Fokozza a ve

szélyt, hogy az idei enyhe tél 
kedvezett a károsítók telelésé
nek, csekély mértékű pusztulást 
okozott.
A lemosó permetezések előtt 
elengedhetetlen és alapvető fel
adat a tél végi mechanikai nö
vényvédelmi munkák elvégzése. 
Ezzel nemcsak a károsítók lét
számát csökkentik, hanem a nö
vényvédő szer hatékonyságát is, 
hiszen így könnyebben jut el a 
szer a megcélozott károsítók- 
hoz. A besűrűsödött koronájú 
fák ritkításakor, a metszés során 
el kell távolítani a száraz, fertő
zött vesszőket, hajtásokat. Vág
ják le a kaliforniai pajzstetű 
lárváival fertőzött, a szürke ré
teges bevonatról felimerhető 
ágakat. Javasolt leszedni a gyü
mölcsmúmiákat, távolítsák el a 
téli hernyófészkeket, a fattyú
hajtásokat, a tősarjakat. A tör
zset és a vastagabb ágakat, 
sebhelyeket először kaparóval, 
majd drótkefével meg kell tisztí
tani. Vigyázzanak arra, hogy az 
élő részeket ne sértsék meg. 
Nem szabad megfeledkezni a 
sebzési felületek szakszerű ke-

Lemosópennetezéshez felhasználható növényvédő szerek
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G y á r t ó

Agrokémia Sellye Rt 
Forgalmazó: NM-Agro 
Magyarország Kft.

Combinat Chimique,
Románia
Forgalmazó: AGROKERTRADE

Bácsalmási Agráripari Rt, 
Bácsalmás

MÓL Rt., nyírbogdányi üzeme

Nitrokénua 2000 Rt, 
Fúztógyártelep

Tiosol Kft., Csengele

Rogator Kft., Nagyszénás

Rogator Kft., Nagyszénás

KÉN Vegyipari Termelő 
és Kereskedelmi Kft, Répcevis

H atóanyaga

vazelinolaj

bárium-
poliszulfid

rézszulfát alapú 
bordói komplex +■ kén

onóolaj

DNOC

kálaum-poliszulfid-kén

paraffinolaj

poliszulfid-kén 
♦ vazelinolaj

kén

K áro síto k  e llen i 
h a ték o n y ság a

rovarkártevők

lisztharmat, ill. rovarkártevők 
gyérítésére

gombabetegségek,
ill. rovarkártevők gyérítésére

rovar- és gombakártevők

lisztharmat, 
ill rovarkártevők 
gyérítésére_____

rovarkártevők

lisztharmat és rovarkártevők

lisztharmat, ilL rovarkártevők 
gyérítésére

F elhasználási dózis, 
időszak

2-3 cfc, rugypattanás előtt

5 $ , mgypattanás előtt

1-2 %, rugypattanás előtt

1,5 %, rügypattanás előtt

10-15 %, rugypattanás előtt

2 %, nigypattanás előtt

25-50 kg, rugypattanás előtt

5-6 Bo. fokos oldat, 
rügypattanás előtt

ták fel a vacsorát, amely előé
telként hideg vegyes ízelítőt 
(füstölt marhanyelv, sonkaro- 
lád, debreceni karaj, burgonya- 
és svédgombasaláta) tartalma
zott. A fő étek Petőfi sertéssze
let volt vegyes körettel, 
amelyhez vitaminsaláta járult. 
Végül diplomatapuding volt a 
desszert. A vacsoráról egyálta
lán nem diplomatikusan azt le
het nyilatkozni, hogy igazi 
gasztronómiai élmény volt. A fi
gyelmes rendezőség koccintani 
való pezsgőről is gondoskodott. 
Mivel a tánc erősen igénybe 
vette a táncosokat, nem csoda, 
hogy éjfélkor nem a klasszikus 
levest - róla nevezték el a szupé 
csárdást -, hanem mustáros 
virslit szolgáltak fel, amely pó
tolta az elvesztett kalóriákat. 
Mindez benne volt a belépő 
árában, de a jó torkú vendégek 
ezen kívül is nagyon sok bort, 
sört és üdítő italt fogyasztottak. 
A műsor folytatásában Komár 
László jelezte a minőséget. S 
folyt a bál kivilágos kivirradtig. 
Ami - tekintettel arra, hogy feb
ruárban nagyon is későn virrad 
- bizony jó hosszú éjszakát je
lentett.

Gőz József

zeléséről sem. A nagyobb vágási 
felületeket, sebhelyeket a seb
kezelésre engedélyezett szerek 
valamelyikével kezeljék, zárják 
le. Ha gondosan végzik el, a se
bek tökéletesen begyógyulnak, 
nem rákosodnak el.
A mechanikai növényvédelmi 
munkát követően kerülhet sor a 
lemosó permetezésre. Ezt a ke
zelést az áttételt károsító népes
ség létszámának további 
pusztítására, almásokban és 
körtésekben a rügypattanás 
előtt vagy közvetlenül a rügy
pattanáskor, kajszi, szilva, cse
resznye és meggy esetében 
pedig a rügypattanás előtt vé
gezzék el. A permetezést a jó 
szerfedés érdekében áztatássze- 
rűen végezzék, szél- és fagy
mentes időben.
A felhasználható készítmények 
közül a környezet kímélése ér
dekében lehetőleg a zöld vagy 
sárga jelzésű szereket részesít
sék előnyben.

Mohai Györgyné 
BFNTÁ

Értesítés
A  Dózsa Szövetkezet 
értesíti vásárlóit, hogy 

kedvezményes árakkal 
megnyitotta üzem-
anyagkútját, meghosz- 
szabbított nyitvatar-
tással.
91-es benzin = 150,80 
95-ös benzin =  153,80 

98-as benzin =  162,70 

gázolaj =  137,-

N yitvatartás:

hétköznap 6-19 
szombaton 6-14 
vasárnap 8-13

U gyanitt értékesít:

Nitrogén műtrágyát: 

2.990.- Ft/q
gázpalackot: 1.420.-
Ft/db.
valamint kukorica vető
magvakat, kukorica
gyomirtót és fóliát. 

Nyárfahulló értékesíté
si akció: 200.- Ft/q he
lyett 100.- Ft/q áron.

Hirdetés

1200 négyszögöl építési 
telek a Kossuth utca - Ku
ruc dűlőn és 1200 négy
szögöl termőföld eladó. 
Érdeklődni: Matil József 
206-354-es telefonon.

Erdei Szabina Hipp-IIopp gyermek kategória 3. helyezettje

Nyíracsádi győztesekkel

Divattáncverseny
Debrecenben

A Magyar Divat,- és Sporttánc 
Szövetség ezévi első pontszerző 
versenyét február 27-28-án 
Debrecenben tartotta.
A Vénkerti Ált. Iskola tornater
mében hazánk 16 városából 
több mint 800 táncos mérhette 
össze tudását a lelkesen szurko
ló közönség és a szakmai zsűri 
előtt.
Debrecen és környékét az Atti
tűdé Táncegyesület (vez.: Vol- 
lay Enkő), a HARMÓNIA 
DANCE Stúdió (vez.: Gyön
gyösi Sándor), a Modern Tánc
játék Stúdió (vez.: Holb Ibolya) 
és a Táncbarátok Egyesület 
(vez.: Szabó Barna) táncosai 
képviselték. A 12 tánckategóri
ában összesen 254 produkciót 
felvonultató kétnapos verseny 
eredményei a következők: 
Gyermek Show Formáció:
1. Attitűdé T. E. Debrecen 
5. Attitűdé T. E. Debrecen 
9. Modern Táncjáték St. Deb
recen
Junior Show Formáció:
4. Attitűdé T. E. Debrecen 
Gyermek Show tánc:
5. Császár Éva - Telegdi Kitti 
(Attitűdé T. E. Debrecen) 
Gyermek Swing:
1. Bollók Zsolt - Szigeti Mária

(Harmónia D. St. Nyíracsád)
2. Tóth László - Csendom Erika 
(Táncbarátok E. Debrecen)
3. Debreczeni Gábor - Kovács 
Andrea (Táncbarátok E. Deb
recen)
Gyermek HIPP-HOPP:
1. Déri András (Harmónia D. 
St. Hortobágy)
3. Erdei Szabina (Harmónia D. 
St. Nyíracsád)
Junior HIPP-HOPP
3. Gyöngyösi Mariann (Harmó
nia D. St. Debrecen)
Felnőtt HIPP-HOPP:
2. Süvöltős Sándor (Harmónia 
D. St. Debrecen)
6. Pavluska Tamás (Harmónia 
D. St. Nádudvar)
Felnőtt Mixing Blues:
2. Dendörfer Csaba - Bernáth 
Regina (Harmónia D. St. De
recske)
Felnőtt Electric Boogie:
4. Juhász Sándor (Harmónia D. 
St. Hortobágy)
5. Tóth József (Harmónia D. 
St. Hortobágy)
A következő országos pontszer
ző verseny április 2 1 -2 2 -én 
Győrben lesz megtartva.

Gyöngyösi Sándor 
Harmónia Dance Stúdió 

vezetője

A cigány kisebbség 
műsoros estje

A művelődési házban március 
14-én a Cigány Kisebbségi Ön- 
kormányzat jótékonysági műso
ros estet tartott.
Az est Milák Róbert a rendkí
vül tehetséges középiskolai ta
nuló festményeiből rendezett 
kiállítás megnyitásával kezdő
dött. A kiállítást Kiss József fes
tőművész nyitotta meg.
A képek megtekintése után kez
dődött a cigány zenészek bemu- 
tója.
A bemutatón közreműködött 
többek között Tordai Zoltán, 
Horváth Tibor, Maczó György, 
Maczó Géza, ifj. Maczó Géza, 
zongorán játszott Milák Róbert,

aki Chopin, Strauss, Brahms 
műveket adott elő.
A cigányzenekar bemutatójá
nak a végén már olyan jó han
gulat volt, hogy néhányan 
táncra perdültek.
Az est folyamán Moczok Gyula 
felajánlásával bejelentették egy 
alapítvány létrehozását, mely a 
tehetséges cigány fiatalok to
vábbtanulását, képzését segíti.
A műsoros estet bál zárta, mely 
hajnalig tartott.
A sikeres rendezvényért sokat 
tett a Cigány Kisebbségi Önkor
mányzat, munkájukhoz gratulá
lunk.

I). K. E.

tv.
j l -

Milák Róbert és kiállításának egy része. Megtekinthető a Műve
lődési Ház klubtermében



Sakkbajnokság
1998. február 15-én Falusi 
Sakkbajnokságot rendezett a 
Nyíracsád Petőfi Sportegyesület 
a Művelődési Házban.
A  versenyt igen nagy érdeklő
dés kísérte.
Húsz fő mérte össze tudását, 
nők, férfiak, gyerekek.
A  mérkőzés lebonyolítása Svájci 
rendszer szerint történt.
A  verseny vezetője és leglelke
sebb szervezője Szmir Mihály 
volt.
Végeredmények: női m ezőny
ben I. Szabó Márta

- férfi mezőnyben: I. Kathy Sán
dor
II. Gnáj József
III. ifj. Szmir Mihály
Iskolás korú versenyzők közül 
kiemelkedő eredményt ért el 
Lakatos Gergő, Kerti János, 
Bródi Sándor.
Az eredményekhez gratulálunk. 
Reméljük, hogy a későbbi idők 
során is ilyen színvonalas ver
senyt tudunk rendezni.

(d.k.e.)

Budai Péter hajtogatása

A nyíracsádi Községi Könyvtár 
és a M űvelődési Ház

Origam i kiállítást 
rendez

A  kiállításon megtekinthető a 
TV  Fókusz plusz műsorából is
mert Budai Péter (16 éves) haj
togatással készült munkái.
A  kiállítás helye: Művelődési

Ház klubterme
Ideje: 1998. április 15-20-ig.

A  helyszínen megvásárolható 
Budai Péter könyve is.

Videofelvétel készítés

Esküvőről, e ljegyzésrő l, keresztelőről, házas
sági évfordulóról, szü letésnapról, névnapról, 

ballagásról, sza lagtűzőről, egyéb rendezvény
ről, esem ényrő l ked vező  áron! 

M egrendelhető:
Kiss J ó z s e f  D ebrecen , M iklós u. 5.

Tel.: 5 2 /3 1 1 -0 3 8 , vagy 
N yíracsád, M unkácsy u. 10.

Tel.: 5 2 /2 0 6 -7 5 0  vagy 
0 6 -3 0 -6 3 4 -1 0 3

Internet 
az iskolában

Soros Alapítvány támogatásával 
iskolánk már egy éve Internet 
hozzáférési lehetőséget kapott. 
A  hozzáféréshez szükséges mul
timédiás számítógépet, az inter
net előfizetést az alapítvány adta, 
a kedvezményes telefonvonal dí
ját az iskola fizeti.
Ebben a tanévben további két 
számítógépet kaptunk a Jeffer- 
son program keretében.
Ezeken a számítógépeken ke
resztül is lehetőség van az Inter
net hozzáférésre illetve 
elektronikus levelezésre.
Péntek délutánonként Interne
tes klubot működtetünk az ér
deklődő 7-8. osztályos és 
középiskolás tanulók számára. 
Ők elsősorban tanulmányaikhoz 
szükséges információkhoz jut
hatnak hozzá, de csiszolhatják 
számítástechnikai tudásukat is. 
Ezt a lehetőséget felajánljuk 
bárkinek, aki információt szeret
ne kapni, vagy elektronikus leve
let küldeni.
Érdeklődni Illés Gabriellánál le
het.

Hírek
A  beiratkozás az általános is
kolába az 1998/99-es tanévre 
1998. március 30-31-én lesz. 
Azok a gyerekek iskolaköte
lesek, akik 1998. május 31-ig 
betöltik a 6. életévüket.

A  citeraegyüttes eredménye
sen vett részt a III. V as Lajos 
népzenei verseny területi elő
döntőjén. Az értékelésnél 
ezüst minősítést ért el közsé
günk népzenei együttese.

Akácerdőt telepít az önkor
mányzat a Pap tagon 11 hek
táros területen. A 
csemetéket közhasznú mun
kások ültetik el. A  telepítést 
az segíti elő, hogy a Polgár- 
mesteri Hivatal pályázaton 
támogatást nyert e munkára.

Betörték a Kassai úti vegyes
bolt ajtaját, február 14-én. 
Mivel az elkövetőket a hely
színen elfogták, az okozott 
kár mintegy 50 ezer forint.

Szerszámgépet lopott el is
meretlen tettes M. S. nyíra
csádi lakásából. A  kár 1? 
ezer forint.

Kovács Mihály vállalkozó
4200  Hajdúszoboszló, Szabadság u. 13. sz.
Tel.:(52) 3 6 3 -437 ,06  60 385-534 ,06  30 982-313

j:
Tisztelt Megrendelőm!

\ Tájékoztatásként megküldöm cégem szolgáltatási tevékenységét és annak díj- \ 
í tételét. Rövid határidővel - hétfőtől szombatig-, vasárnap és ünnepnapokon \ 
| ügyeleti jelleggel dolgozom 7-18 óráig.
\ Amennyiben szolgáltatásomat igénybe kívánja venni, vagy tájékoztatást kér, ii 

úgy a fenti telefonszámon kérem érdeklődjön.

Woma gépi csatornatisztítás díjtétele:
20 cm 0  80-110 Ft/fm
30 cm 0  130-180 Ft/fm
40 cm 0  270-370 Ft/fm
50 cm 0  370-480 Ft/fm
Víznyelők tisztítása: 500-1.200 Ft/db

Csatorna mosás szippantóval párban, telítettségtől függően 350-1.800 Ft/fm 
Átereszek mosatása 500 mm-ig telítettségtől függően 1.500-2.300 Ft/fm 
Woma csatornatisztító rezsi óra 3.700.- Ft/óra 
PRÁGA szippantó rezsi óra 4m3-es 4.000 Ft/óra 
SKODA szippantó rezsi óra 8 m3 4.500 Ft/óra
A csatorna mosáshoz szükséges vizet a megrendelő biztosítja, ellenkező eset
ben a mindenkori víz és csatorna díj tétele leszámlázásra kerül.
Vidéki munkáknál 120 Ft/km díj kerül felszámolásra a fenti díjtételen felül.

s TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ 
4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

Rt.

TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT MŰKÖDTET A TITASZ RT, 
MELY HÍVHATÓ A CÉG TELJES SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETÉRŐL

Telefonszám: 06 -4 0 -4 1 0 -4 1 0 .
Hívható: munkanapokon 7-18 óra között. 

Díj: megegyezik a helyi hívás díjával!
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Szennyvíz szippantás
1-10  km-ig 
10-15 km-ig 
15-20 km-ig 
20-25 km-ig 
tartalmazzák.
Iszap szippantása: +100.- Ft/m 
szennyvízhez képest.

600.- Ft/m 
800.- Ft/m3 

1.100.- Ft/m3
1..350.- Ft/m3, ezen díjtételek az ürítés díját is

-el emelkedik a szállítási távolságtól függően a

Zsírfogó szippantása: 1.300.- Ft/m ürítéssel együtt.

Olajos iszap szippantás, szállítás kezeléssel: 16.000.- Ft/m"
Vidéki munkáknál 120 Ft/km díj a szippantásoknál is felszámításra kerül.

A “kék” számot azok az ügy felek, hívhatják akik gyorsan kívánják az áraifl' Ny,

számlával kapcsolatos ügyeiket rendezni... ^
Ha

A telefonos ügyfélszolgálat célja a gyors ügyintézés, illetve tájékoztatás^ k0(
Az ügyfelek a következő esetekben kérhetik a telefonos szolgálat in t é z k e d é s é i  -  f
fogadjuk a fogyasztók által k ö z ö lt mérőállást, informáljuk, ha a szám lázással mc
kapcsolatban felvilágosítást kér, vagy rendellenességet tapasztal. A szám larek ' Pai
lamáció kezelése is telefonon keresztül történhet, így nem szükséges személye' 'de
sen felkeresni a titászos ügyfélszolgálati irodát, vagy kirendeltséget. Szintén tele' mg
fonon keresztül intézhető, ha a számlán feltüntetett adatok helyesbítését, vág) ba.
módosítását kéri az ügyfél (név, cím, fizetési mód, stb.) - a költözéssel jár0 alu
intézkedéseket kivéve -, illetve amennyiben számlaegyeztetés szükséges. Bri

köa
A telefonos ügyfélszolgálat munkáját nagyban segíti (és a telefonálás időtat' $ég 

tárnát csökkenti'), ha az ügyfél a referenciaszámot bemondja. Ezt a számláb ner

Dugulás elhárítás elektromos géppel: 4.000.- Ft/óra 
A fenti díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kovács Mihály 
vállalkozó

lehet leolvasni (a név alatt található, kék színnel kiemelve).

cMegtisztelő jigyedniühet kösjöni: 

a T IT Á S Z  RT. 

Q ífih a t  e m g iá n k b a n !

NYÍRACSÁDI ÉLET • Nyíracsád havonta megjelenő lapja. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 4262 Nyíracsád, Kassai út 4. Telefon: 206-001. 

Készült: a Piremon Kisvállalat Vámospércsi Nyomdaüzemében, 4287 Vámospércs, Malom u. 2. 
Felelős vezető: dr. Gere Kálmán vezérigazgató
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