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Nyíracsád Európában van
Nagy napja volt Nyíracsádnak 
1998. április 23-a, amelyen Eu
rópa napot rendezett az önkor
mányzat. Egy dunántúli,
kapolcsi kezdeményezéshez
(amely a művészetek völgyével 
kezdődött) csatlakozva talpalat
nyi Európaként a csatlakozá
sunk témakörében konferencia 
zajlott le a művelődési házban, 
ahol avatott előadóktól hallhat
tuk majdani csatlakozásunkkal 
kapcsolatos információkat, a 
Friedrich Ebért és a Város- Fa
lu Alapítvány támogatásával. 
Ezt megelőzően a községi cita- 
razenekar és énekegyüttes nép
dalokat adott elő Kabály Ferenc 
vezetésével.
A résztvevőket dr. Katona Gyu
la polgármester üdvözölte, 
majd elsőként ő lépett a mikro
fonhoz, hogy az EU csatlakozás 
nyíracsádi vonatkozásairól be
széljen.

M egálljuk a helyünket 
Európában

Ötszáz kilométerre vagyunk 
Bécstől, de a Lajtán túl egyesek 
máris idegesek a keleti határ 
átjárhatóságától - kezdte beszé
dét dr. Katona Gyula. Talán 
sértés is ez az idegesség, de mi 
tudjuk, hogy ez a kis ország 
megállja majd a helyét az euró
pai közösségben is, ahogyan a 
korábban csatlakozott államok 
>s megállták helyüket. Hogy 
nem vagyunk olyan fejlettek, 
roint ők, annak jórészt történel
mi okai vannak. Kevés olyan év
tized volt ugyanis a hazai 
históriában, amelyben ne lett 
volna háború ezen a földön, s 
fo k n ak  az éveknek a száma 
sem volt nagy, amikor nem él
tünk idegen elnyomás, megszál
lás alatt. Nekünk ez jutott ki a 
történelemből. De a hosszú év
századok elmúltával, a rend
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A nap négy előadója: Dr. K atona Gyula polgárm ester üdvözli a vendégeket

szerváltás után nyolc évvel itt a 
nagy lehetőség előttünk, hogy 
felzárkózzunk. S ehhez nem 
elég csokornyakkendőt kötni, 
ehhez sokat kell tenni. Itt, a 
Nyírség szélén, ahol 9 aranyko
ronás a föld, amely után nem 
nagyon fognak kapkodni ezután 
sem. De itt van a szép környe
zet, az emberek tenniakarása, 
alkotni vágyása. Remélhetőleg 
az értelmiség áll élére az itteni 
társadalomnak és segít abban, 
hogy a társadalmi, gazdasági vi
szonyok javuljanak, hogy mun
kahely teremtéssel a civil 
társadalom megszervezésével 
hozzájárul ahhoz, hogy a nép 
szeressen itt élni, ahol ősei 
nyugszanak.
A kapolcsi, majd a magyarná
dori Európa napon hangzott el: 
Számba kell venni és közkinccsé

kell tenni értékeinket, lehetősé
geinket. Álmodozni kell, de a , 
megvalósításkor reálisan gon
dolkodni. Csatlakozni kell a fej
lesztési programokhoz. Építeni 
kell egymás tapasztalataira, s 
akkor majd nem a kényszer, ha
nem az értékek határozzák meg 
helyünket Európában.
Dr. Katona Gyula polgármester 
beszéde után Francsics László, 
a Környezetvédelmi és Terület- 
fejlesztési Minisztérium Terüle
ti igazgatója képviseletében 
emelkedett szólásra.

Saját k istérségi program

Beszédének elején Francsics 
László elmondta, hogy a nem
rég elhunyt Urbán Balázs örö
kéként vete át ezt a térséget, 
de nem idegenek előtte a kevés

bé fejlett magyar területek, hi
szen hivatalból Nógrád, Heves, 
Borsod-Abaúj Zemplén me
gye, tehát Észak-Magyarország 
tartozott eredetileg is hozzá. A 
kevésbé fejlettség termé
szetesen gazdaságilag értendő, 
hiszen ami a táj szépségét, az 
emberek kedvességét vagy ép
pen a népzene szeretetét illeti, 
az már európai mértékű. Ez 
szükséges, de nem elegendő. 
Szükséges a kulturális és törté
nelmi értékek megőrzése, de az 
is kell, hogy legyen miből fenn
tartani a kultúrát. Ehhez szük
séges a saját kistérségi 
program, amely figyelembe ve
szi a gazdasági lehetőségeket. 
Benne meg kell jelennie az em
beri erőforrások fejlesztésének, 
a jövőképnek, s a szociális vál
ságkezelésnek is. Kidolgozásá
ban részt kell venniük a 
vállalkozóknak, és a civil szer
vezeteknek egyaránt. (Utóbbi
ak szerepe egyre növekszik.) 
Nyíracsád kistérségében az ag
rárgazdaság és az idegenforga
lom fejlesztését lehet a 
középpontba állítani, ezekhez 
kell a fejlesztési forrásokat igé
nyelni. DE a forrásjuttatás ez
után nem az osztogatás, hanem 
a projektek finanszírozása. Eb
ben nagy szerep jut a terület- 
fejlesztési tanácsoknak, például 
a hat megyés régió, amelyben 
Hajdú-Bihar is tartozik - regio
nális fejlesztési tanácsának. A 
sokat emlegetett PHARE 
program forrásai a gazdasági 
szerkezet-átalakítást, az elma
radottság felszámolását és a 
humán erőforrások fejlesztését 
célozzák. Ugyancsak kiemelt 
támogatást élvez a határ menti 
együttműködés is. Ezen célokra 
lehet igényelni forrást, mert az 
Európai Unió kiemelten támo
gatja.

(Folytatás a 4. oldalon)

Pünkösdi 
és mindennapi imánk

„Mennyei király, Vigasztaló 
igazságnak lelke, ki mindenütt 
jelen vagy, és mindeneket betöl- 
tesz, minden jónak kútfeje és az 
életnek m egadójajöjj és lakoz
zál mibennünk és tisztíts meg 
minket minden szennytől, és 
üdvözítsd Jóságos a mi lelkün
ket!”
A zsidók húsvétjához ötven 
napra, pünkösdjükön a törvényt 
kapták Istentől Mózes által. 
Pünkösdjük a törvényadás ün
nepe. Az újszövetség gyermek
ei, egyházak pedig a Szentleiket. 
A törvény a zsidó nép és az egy 
igaz Isten törvényét szolgálta, a 
zsidó nép megmaradásáért, 
egységének megőrzéséért, a 
Messiási fennmaradásért kapta. 
Visszaélve vele megtiltották 
szombaton a gyógyítást, a „kor
bán” törvénye szerint el lehetett 
hagyni a szülőkről való gondos
kodást, végül el lehetett ítélni az 
életnek urát, Jézust: „nekünk 
törvényünk van és a törvény 
szerint meg kell halnia.”
Az újszövetségi pünkösdön Jé
zus megváltó halála és feltáma
dása után a Mennyei Királyt 
kapta az egyház, aki felülmúlha
tatlan méltóságával a bűnnel 
megalázott, de immár az Isten 
fiúi szabadsággal megáldott ér
tékes embert vigasztalja. Ő az 
igazság lelke. Most már minde
nütt jelen van, családi körben,

iskolában, templomban, mun
kahelyen, börtönben, közterüle
ten. Mindeneket betölt, minden 
jónak kútforrásaként életadó és 
éltető legyen a szó világossága 
által, a szeretet érzésével és je
leivel, a tanulással, alkotó mun
kával, kenyérrel, ruhával, 
orvossággal. Életnek adója, aki 
megörvendezteti a másik ember 
személyével, a teremtett világ 
szépségével, emberi alkotások
kal: zenével, festészettel, szob
rászattal és más művészetek
kel, hogy Jézusban életünk is 
bővebben legyen. Jöjj el, és la
kozzál mibennünk, és tisztíts 
meg minket minden szennytől a 
rombolás, a gőg, a harag, a bé
kétlenség, az irigység és minden 
bűn szennyétől! Hogy ne sírjon 
fel lelkünk Karinthy Frigyes 
Üzenet a palackból című versé
vel ,
,Itt vagyok, az Elhagyatottság
Harmincadik
Szélességi, a Szégyen
Századik Hosszúsági
S a fogat összeszorító Dac
végső magassági fokán, valahol
messze vidéken,
és Kiváncsi vagyok, lehet-e még 
jutni előbbre”
Esdjük inkább tovább imánkat 
és üdvözítsd jóságos a mi lel- 
künket.Áldott Pünkösdi ünne
peket!

M ező György esperes

Országgyűlési K épviselő Választás 
I. fordulójának eredm énye N yíracsádon

4. V álasztókerület - H ajdúhadház
(A szavazókörök 100 százalékának adatai alapján)
Dr. Szántó Mihály 
Láyer József Géza (Fidesz)
Dr. Bertók Béla (FKGP)
Komor Sándor (MDF)
Köles Zoltán (SZDSZ)
Orvos Mihály (Független)
Dr. Bódor Lajos (KDNP)
Dr. Budai Dezső (ÚSZ)
Dr. Szima Róza (Független)
Kapronczi Mihály János (MIÉP)
Demeter Zsolt Elemér (MSZDP)

Jelölt neve Kap<
Köles Zoltán (SZDSZ)
Dr. Bódor Lajos (KDNP)
Dr. Szántó Mihály (MSZP 
Láyer József Géza (Fidesz)
Dr. Bertók Béla (FKgP)
Komor Sándor (MDF)
Kapronczi Mihály János (MIÉP) 
Dr. Budai Dezső (Új Szövetség) 
Orvos Mihály (Független)
Dr. Szima Róza (Független) 
Demeter Zsolt Elemér (MSZDP) 
Választójogosultak száma: 
Szavazóként megjelentek száma: 
Érvényes szavazatok száma:

3508 20,90
2858 17,03
2665 15,88
2372 14,14
1468 8,75
899 5,36
864 5,15
642 3,83
641 3,82
472 2,81
392 2,34

szavazat %-os arány
514 42,30
144 11,85
130 10,69
121 9,95
98 8,06
82 6,74
61 5,02
25 2,05
20 1,64
16 1,31
4 0,32

3165
1240
1215

Területi listát állított pártok K apott szavazat %-os arány
MSZP 283 23,29
Fidesz 242 19,91
KDNP 192 15,80
FKgP 185 15,22
SZDSZ 144 11,85
MIÉP 85 6,99
MDF 51 4,19
MP 21 1,72
ÚJ SZÖVETSÉG 13 1,06
Érvényes szavazatok száma: 1216 
A  szavazókörök helye változatlan a II. fordulóban!
A  helyi választási iroda az 1998. május 24-i országgyűlési képviselő  
választás zavartalan lebonyolítását biztosítja.

A helyi választási iroda vezetője



A két József tárlatai
Milyen véletlen, hogy Nyíracsád mindkét kiváló képzőművészének József 
a keresztneve. Egyikük kiállításáról fotóval, másikukról írásban emléke
zünk meg...

Kiss József kiállítása Debrecenben
R észlet Székelyhídi Ágoston 
író, esztéta m egnyitó beszédé
ből K iss Jó zsef festőm űvész  
debreceni Gábor G aléria-beli 
kiállításán.

„Kedves Jóska, Hölgyeim és 
Uraim, Kedves Barátaim!
Ha ezelőtt tíz évvel nyitottuk 
volna meg a kiállítást, akkor 
csak képekről kellene beszél
nünk. Közben azonban teltek 
az évek és részint Kiss Józsefet, 
részint az itt lévők közül néhá
nyat már úgy is üdvözölhetünk, 
mint egy új képzőművészeti 
hely vezetőit és támogatóit. 
Gondolok itt elsősorban Dr. 
Katona Gyula nyíracsádi pol
gármester úrra és Szilágyi 
György úrra a nyíradonyi műve
lődési ház vezetőjére, hiszen 
nem titok, hogy a nyíradonyi 
művésztelepről beszélünk.
Tíz évvel ezelőtt az a művészte
lep még nem létezett, akkor 
még csak Kiss József képzőmű
vészről beszélhettünk.

Engedjék meg tehát, hogy 
most, mint művésztelep vezető
jéről szóljak néhány szót, illetve 
arról a támogatásról, ami Nyíra- 
donyban, Nyíracsádon kitüntető 
módon megilleti a képzőművé
szetet.
Ebben a megyében 1964 óta 
működik művésztelep. Az első 
művésztelep Hajdúböször
ményben keletkezett. Milyen 
furcsa a sors, hogy az egyik tá
mogatója Szabó László volt, en
nek a Galériának az alapítója és 
vezetője ezelőtt 30 évvel.
Teltek az évek és aztán rend
szerint látván, hogy egy művész
telep, egy művészközösség, 
nem csak saját kedvtelésből al
kot, hanem az értéktudatot is 
mélyíti, szélesíti, tehát voltakép
pen egy bizonyos képzőművé
szeti kultúra révén pedig egy 
értéktudatot is képes meggyö
kereztetni mind több város, 
mind több község vállalkozott 
arra, hogy művészcsoportokat 
támogasson.

Kövér József tárlata Nyíracsádon

Kövér József k iállítását Vitéz Ferenc költő, újságíró nyitotta meg

Lotz Károly: Kellenek az utak
Dél-Nyírség Ligetalja térség út
hálózatának fejlesztéséről tár
gyaltak az érintett önkormány
zatok a Nyíracsádi Polgármes
teri Hivatalban 1998. április 17- 
én. A program megbeszélésén 
Dr. Lotz Károly Közlekedési- 
Hírközlési és Vízügyi Miniszter

mellett részt vett Horvölgyi La
jos főosztályvezető, valamint 
Derzsi Miklós az Állami Közút
kezelő KHT. ügyvezető igazga
tója. Hajdúsámson, Nyíradony, 
Nyírmártonfalva, Fülöp, Nyír- 
ábrány, Vámospércs és Nyíra
csád község polgármesterei

(Fotó: Vereb Csaba)

mellett jelen volt az egyezteté
sen Fekete László Megyei Alel- 
nök is.
Az Önkormányzatok képviselői 
megállapodtak, hogy szükséges 
kiépíteni a Nyírmártonfalva- 
Martinka, Martinka-Hajdúsám- 
son, Fülöp-Nyíracsád és 
Buzita-Vámospércs összekötő 
utakat a települések közötti 
kapcsolat érdekében. Ugyanak
kor kiemelt fejlesztésként je
lentkezik a 48-as számú 
Debrecen-Nyírábrány, valamint 
a 471. számú Debrecen-Máté- 
szalka utak szélesítése, aszfalto

zása. Ugyancsak indokolt a 
Nyírábrány-Nyíradony összekö
tő út aszfaltozása, figyelemmel 
a nyírábrányi nagyhatár átkelő
hely megnyitására. Dr. Lotz Ká
roly miniszter úr egyetértett a 
kistérség fejlesztési elképzelése
ivel és a megvalósításhoz prog
ram készítését kezdeményezte.

Dr. K atona Gyula 
polgárm ester

A nyíradonyi művésztelep, ha 
jól számolom, ebben a megyé
ben a huszonharmadik művész
telepként jött létre, hiszen 
vannak kisebb-nagyobb mű
vésztelepek a városokon kívül 
és örömömre szolgál, hogy 
mint az első művésztelep, a 
Hajdúsági Nemzetközi Mű
vésztelep vezetője már valóban 
a 23. művésztelep vezetőit tá
mogatóit is köszönthetem. 
Nehéz idők jártak közben, de 
lám a szellem, az érték, az alko
tó tehetség és az alkotó tehet
séghez társuló akarat minden 
nehézséget leküzdeni képes. 
Ezért tehát engedjék meg, hogy 
azzal a tisztelettel és szeretettel 
köszöntsem mindazokat, akik a 
legújabb két kis művésztelep 
fenntartásában, támogatásában 
szerepet vállaltak, amely kijár 
azoknak, akik nem dicsőségért, 
nem divatból teszik azt, amit 
tesznek, hanem meggyőződés
ből. Ezért jár a megkülönbözte
tett köszönet nekik.

Szép magyar beszéd” verseny

A nyíracsádi 
diák-önkormányzat 

lapja 
a Nyíracsádi Életben 

Nyíraesádtól a 
Fehér Házig

Napjainkban egyre fontosabb 
szerepet játszanak a számítógé
pek, egyes munkahelyeken már 
nélkülözhetetlenek. Az utóbbi 
2-3 évben indult fejlődésnek a 
számítógépipar, s most szinte 
már hétről-hétre jobb, moder
nebb gépekről hallunk.
Az utóbbi években egyre nép
szerűbb lett az Internet, amihez 
a gép mellett egy telefonvonalra 
és egy fax-modemre van szük
ségünk. Az Internettel szó sze
rint a világgal lehetünk 
összekapcsolva, különböző he
lyekre juthatunk el. Érdekes
ségként eljuthatunk a hazai 
könyvtárba, egyetemekre, a Fe
hér Házba, NASA központjába, 
sportegyesületekhez. Ezenkívül 
lehetőségünk van egy Internet
re kapcsolt barátunknak levelet, 
képet küldeni, egy másik sze
méllyel társalogni, szállodában 
helyet lefoglalni, különböző 
árucikkeket rendelni, filmelőze- 
teseket nézni. Mindehhez tehát 
csak egy gép, egy telefonvonal 
és rengeteg idő kell, mert ha va
laki egyszer elkezdi, nehezen 
tudja abbahagyni.
Az iskola könytárában március 
óta szabadon ki lehet próbálni 
az Internetet. Érdemes leg
alább megnézni vagy ha valaki
nek megtetszik, otthonra 
előfizetni. Próbálják ki, mert ezt 
nem lehet kihagyni!

Lovas Gergő 8.a.

Szeretünk 
kézilabdázni 

is...
Nagy Judit tanárnő és egyben 
edzőnk nevezte be a csapatun
kat a Tejkupa mérkőzés soro
zatra. A meccseket 
Debrecenben a Vágóhídi sport- 
csarnokban bonyolították le. 
Részt vett a Hunyadi sportisko
la, Hosszúpályi, Monostorpályi 
és persze mi nyíracsádiak.
Ezek a meccsek visszavágósak 
voltak, ami azt jelenti, hogy egy 
csapat ellen kétszer kellett já t
szanunk. Hosszúpályit és Mo- 
nostorpályit megvertük a 
Hunyadi sportiskolától sajnos ki
kaptunk. Ennek ellenére az 
eredményeink alapján továbbju
tottunk.

Pósán Anna 7. o.

1998. április 20-án a megyehatá
ri települések programja kereté
ben Nyíracsádon került 
megrendezésre a Kazinczy szép
kiejtési verseny.
Tehetséges gyerekek vettek 
részt Balkány, Nyíradony, Nyír- 
mihálydi, Szakoly, Nyírlugos, 
Nyírbéltek és Nyíracsád telepü
lésekről, akik a szép magyar be
széd műveléséért többet 
szeretnének tenni. Az 5-6. osz
tályosok 11-en, a 7-8. osztályo
sok 13-an vetélkedtek. A feladat 
egy mindenki számára kötelező-,

és egy szabadon választott szö
veg hangsúlyos felolvasása volt. 
A végeredmény hosszas tanács
kozás után született meg. Ennek 
értelmében az 5.-6. osztályosok 
közül a nyíracsádi Oláh Zsuzsa 
3., a 7-8. osztályosok közül Nagy 
Ildikó második helyezést ért el. 
A verseny eredményesen fejező
dött be, mert mindenki győztes
ként mehetett haza, nemcsak a 
könyvjutalomban részesültek 
dobogós helyezettek.

Nagy Ildikó 8. a.

Polgári védelmi verseny 
III. Nyíracsád

1998. április 17-én a körzeti ver
seny győzteseként vehettünk 
részt a megyei Polgári Védelmi 
versenyen. A csapat már napok
kal előtte nagyon izgult. 
Elérkezett az a pillanat, amikor 
a csapatkapitány kihúzta a csa
pat versenyzési számát. A 12-es 
volt, ami egy elég szerencsés 
szám. Ezután arra a helyre men
tünk, ahol elkezdtük a versenyt. 
A túlélési csomag összeállítása 
volt a feladat, és a polgári véde
lem embléma kirakása. Az 
utóbbit igen gyorsan megcsinál
tuk, az előbbiben ejtettünk egy
két hibát. Ezután a védőruhát 
kellett felvenni. Amilyen jól be
gyakoroltuk, olyan rosszul sike
rült. Sajnos itt elég sok pontot 
veszítettünk. A következő állo
máson tesztet töltöttünk ki a 
polgári védelem történetével 
kapcsolatban. A kérdések nehe
zek voltak, de elég jól megoldot
tuk őket. Az ötödik állomáson 
egészségügyi feladatot kaptunk. 
Egy áramütés és egy artériás

vérzés ellátása várt ránk. Majd a 
polgári védelmi műszer ismere
tét vizsgálták. Ez számunkra is 
elég könnyű akadály volt. Ez
után egy ügyességi feladat ke
rült sorra. Kosárlabdával 5 perc 
alatt minél több pontot szerezni- 
Sajnos nem mi szereztük a leg
többet. A legutolsó, az egész
ségügyi állomás következett: 
elég sok kérdés, az idő pedig 
elég kevés. De végül egészen jól 
megoldottuk őket. A verseny 
után kaptunk ebédet, ami na
gyon jól esett. Ezután már csak 
az eredményhirdetés- volt hátra- 
A csapat 4-5. helyre számítót!- 
ehelyett 3. helyezést értünk el. 
Remélem a jövő évi csapat irréí 
ügyesebb lesz és elsők lesznek.
A Polgári Védelmi megyei ver
senyen III. helyezést elért csapa1 
tagjai: Kerti Gábor, Lakat# 
Gergő, Kerti János, Újfalu5' 
Valéria, Barta Csaba, Tóth ÍÖ' 
tali" Barta Beatrix.

Barta B eatrix 8. *'

Felvéte l iz tünk
1998. március 6-a nagy nap volt 
sok nyolcadikos számára. 
Ugyanis ezen a napon felvéte
liztek a szakközépiskolákban és 
a gimnáziumokban. Mindenki 
már hónapokkal előtte lázasan 
készült rá. Az írásbeli feladatok 
mindenütt ugyanazok voltak: 
matematika, irodalom, nyelvtan 
és idegen nyelv. Ez utóbbi a 
gimnáziumokban a felvételi fel
adatsorhoz tartozott, a szakkö
zépiskolákban pedig szintfel
mérő volt. A feladatsort össze
hasonlítva az előzőekkel, sokkal 
könnyebbnek tartottam. A gim
náziumokban szóbeli elbeszél
getésre is sor került idegen 
nyelvből. A szakmunkás- képző

^  Bu<
^en ái

?  » Diákp;
Je Volt

... Debre, 
intézetekbe a jegyek alapja" g 
vették fel a tanulókat, így járta* aP' 
el néhány szakközépiskolába*1  ̂ atok 
is, egy kevés szakmunkásképp 
és szakközépiskolában szóbél* ta, 
elbeszélgetést szerveztek. Sze‘ ^nfij^ 
mély szerint úgy érzem, hogy & beleS2ó 
idei év a 8. a. osztálynak rendk*' ö n ^  
vül kedvező, mert m indent1 diá|C(S]IT 
felvettek valamelyik középfok ba let 
intézménybe. A másik nyolcé be$ 
dik osztályból néhány tanuló 1 er<ilt | 
második helyen megjelölt isk°' ekenj j 
Iában tanulhat.
A leendő nyolcadikosoknak a* 
kívánom, hogy legalább oly3” ^oias^, 
szerencsések legyenek mint m1- fog^

Hutóczki N orbert 8- *
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8. a.

Március 30-án nagy nap volt az 
iskolában, ugyanis helyi diák
parlamentet tartottunk. A 3. a- 
tól a 8. b-ig minden osztályt öt 
tanuló képviselt. A küldöttek
nek az osztályban felmerülő 
problémákat, véleményeket kel
let tolmácsolni. A diákparla
menten a diákokon kívül ott 
voltak a pedagógusok, az isko
laszék tagjai, igazgató bácsi és a 
jegyzőasszony.
A parlament Mécséi Nóra diák
önkormányzati elnök köszönté
sével kezdődött. Utána Szigeti 
Mária elnökhelyettes tartotta 
meg vitaindítóját. Majd ezek 
után kezdődtek a felszólalások. 
A hozzászólásokat a 8. b. osz
tály és a 3. b. osztály fejezte be. 
A következő érdekes vélemé
nyek hangzottak el:
- Több osztály felvetette, hogy 
jó lenne, ha nevet adnánk az is
kolának.
- A 4. osztályosok az osztály- 
összevonás ellen szólaltak fel. 
Szigeti Mária elnökhelyettes azt 
mondta el erről a témáról, hogy 
ez az összevonás nem is olyan 
szörnyű. Ugyanis az ő évfolya
mában is összevonás történt.
- A 8. a. osztály nagyon meg 
volt elégedve a diákönkormány
zat által szervezett programok
kal. Ugyanakkor az volt a 
problémájuk, hogy az iskola elé 
kellene egy közúti táblát tenni, 
hogy itt gyerekek közlekednek.

kérdés tanárainkhoz

- Szinte minden osztály felvetet
te a WC-ben lévő állapotokat. 
Erre a felvetésre Kiss Józsefné 
tanár néni azt mondta, hogy ez 
a mi iskolánk és ezekre nekünk 
kellene odafigyelni.
Amikor minden osztály el
mondta a problémáit, igazgató 
bácsi válaszolt a kérdésekre, és 
elmondta véleményét a hallot
takról. Majd a jegyzőasszony 
kért szót, és ő is megosztotta

velünk a gondolatát. Miután 
befejezte a beszédét, sok sikert 
kívánt mindcnkintk.
A parlament végén, a küldöttek 
egy olyan határozati javaslatot 
fogadtak el, amely szerint a 
Nyíracsádi Általános Iskola 
Diákönkormányzatának alapít
ványa lesz. Reméljük sok támo
gatónk lesz!

M écséi Nóra 8. a.

A 4 kérdés
1. Mit tart fontosnak, értéknek, 
értékesnek?
2. Mi a kedvenc időtöltése?
3. Véleménye szerint milyen a 
jó diák?
4. Mi a véleménye a diákönkor
mányzat munkájáról.

A 4 tanár:
1. Moczok Gyula
2. Pardi Zoltán
3. Kiss József
4. Kiss Józsefné

A két kérdező diák:
1. Somogyi Csilla 8. b.
2. Nyika Renáta 8. a.

M oczok Gyula
1. Erre lehetne közhelyeket 
mondani, mint egészség, mun
ka, család, hit stb. Az ember 
életében folyamatos értékrend 
váltás rejlik. Az én értékren
demben most ilyen fogalmak 
szerepelnek mint tolerancia, a 
másság elviselése, más munká
jának megbecsülése.
2. Sok esetben ugyanaz mint a 
munkám. Szeretek tábort, ren
dezvényeket szervezni, azokon 
részt venni.
3. Tapasztalatom az, hogy nem 
mindig a hátratett kézzel a pad- 
ban ülő a legjobb diák. Rossz 
diák nincs, csak rossz tanár. 
Minden diákban megvan vala
milyen érdeklődés, melyet lehet 
befolyásolni.
4. A diákönkormányzat munká
ját jól ismerem, mert magam is 
részese vagyok. Megítélni a te
vékenységüket inkább diákok 
tudják jobban. Véleményem 
szerint külön kellene választani 
a diák érdekképviseleteket és a 
szabadidőszervezetet, mert a di
ák jogorvoslat tartozik elsősor
ban a tevékenységi körébe. 
Pardi Zoltán
1. A  választ több szempontból 
lehet megfogalmazni. Életünk
ben fontosnak tartom az egész
séget, kiegyensúlyozott családi 
életet, általában a biztonságot, 
anyagi téren is. A munkában ta
láljunk örömet, a tanulóknak 
igyekezzünk hosszú távon is

hasznosítható ismereteket nyúj
tani. Mindig legyünk igazságo
sak.
2. Két apró gyermeket neve
lünk, így szabadidőm nem vá
lasztható szét szembetűnően a 
napi teendőktől. Hétközben egy 
délután és szombat délelőtt szá
mítástechnikára járok, bőven ad 
tennivalót. Az iskolai szünetek
ben kedvencem a kertészkedés, 
szeretek a kertben jó levegőn 
dolgozni. Tévét ritkán nézek, 
idő hiányában, ha mégis a ter
mészet- és dokumentumfilme
ket kedvelem. Gyermekkorom 
óta rendszeres újságolvasó va
gyok. A nyári szünetben egy rég 
várt nagyobb utazást tervezünk.
3. Ez a legnehezebb kérdés - 
sablonokat nem lehet kerülni: 
szorgalmas, érdeklődő, fegyel
mezett. Tanulmányi szempont
ból, érdeklődő, fegyelmezett. 
Tanulmányi szempontból azo
kat szeretem legjobban, akik az 
ismereteik birtokában egyéni 
gondolkodásra is képesek. Hi
szek abban is, hogy minden ta
nulóban lehet találni értéket, 
amit szigorúan vett százalékok
ban nem lehet mérni.
4. Diák érdekképviselet is meg- 
újulóban, átalakulóban. Nyo
mon követtem az országos 
diákparlament munkáját, ahol a 
mi iskolánk is képviselve volt. A 
helyi diákparlamenten elhang
zottakat is ismerem. A diákok
nak nem csak jogaik, hanem 
kötelességeik is vannak. A kettő 
egészséges egyensúlyából jó lég
körű iskolai diákélet alakítható 
ki. Véleményem szerint éves vi
szonyban a diákönkormányzat 
tagjai vezetőjük segítségével fo
lyamatos munkát végeznek. 
Színvonalasan szervezik az isko
lai diákéletet, rendezvényeket. 
K iss József

1. Ez egy nagyon tág kérdéskör, 
s éppen ezért általánosságok
ban lehet csak válaszolni: Fon
tos; a tisztességes munka, 
mások megbecsülése, mások hi
báinak elfogadása, a sajátjainak 
kritikus elismerése.
Érték és értékelés; az amit az 
ember saját lehetőségei, esetle

ges korlátai mellett létre tud 
hozni akár kétkezi, akár szel
lemi munkája végeredménye
ként.
2. A kedvenc időtöltésről sokat 
lehetne beszélni, de végül is egy 
szóval is megfogalmazható: ez a 
festés.
3. A diák szerintem az aki ké
pességeihez mérten igyekszik 
minél jobban dolgozni (tanulni) 
hiszen tudatában kell lennie an
nak, hogy ezzel a saját jövőjét 
alapozza meg avagy nem. 
Ugyanakkor legyen vidám, jó 
kedélyű - de tudja mindig, hogy 
ezt hol, mikor és milyen mér
tékben teheti. A jó diák ismerje 
és ismerje el mások eredmé
nyeit és saját gyengeségeit is.
4. A diákönkormányzat munká
jából talán hiányzik az önálló
ság és a kezdeményező készség, 
de a fejlődés lehetősége meg
van.
K iss Józsefné

1. Lehet, hogy egy kicsit pateti- 
kusnak hangzik, de az életben, 
munkahelyen és a családban a 
legfontosabb értéknek a szere- 
tetet tartom. Ez az érzelmi 
mozgatóerő, ami nélkül nem 
tudok elképzelni boldog életet. 
Tapasztalataim szerint aki azt 
akarja, hogy szeressék, annak 
először szeretnie kell gyereket, 
felnőttet az embereket.
2. Nagyon szeretek rádiót hall
gatni, azért mert közben lehet 
dolgozni. Naponta végzek jóga
gyakorlatokat az egészségem 
megőrzéséért. Ezenfelül szere
tek olvasni, színházba és hang
versenyekre járni. Életem egyik 
vezérelve: Ép testben ép lélek.
3. Véleményem szerint a jó di
ák jókedvű, nyugodt, kiegyen
súlyozott, érdeklődő és 
szorgalmas. Aki elfogadja, hogy 
a tanár is ember.
4. Sokkal több ötletet várnék a 
diákoktól, bátorságot a megala
pozott véleményük elmondásá
hoz. Kihangsúlyozzák a jogaik 
mellett kötelességeiket. Megfe
lelően próbálják „kormányozni 
diákilag” az iskolát.

Küldött voltam országosan
^  Budapesti Műszaki Egyete- 
men április 3 -án kezdődött és 5- 

IV Zárult a Országos 
'^parlam ent. 2037 résztvevő

ig Volt a tanácskozásnak köztük
” 's- Mi Hajdú-Bihar megyeiek 

ü ebi'recenböl busszal mentünk 
ta* 'J_uuapestre. A tanácskozás „És8udaP _________

k3laí0*^ Clmi-i előterjesztéssel 
i  b e ^ ^ Ött ut^na tárgykör

be- ke/1 tanácskoztunk: jogism eret, 
r ^ k tu s k e z e lé s , nyilvánosság, 

llcí- « • * « .  a döntésekbe, diák

,lcl1 <liá^mányzat’ a házirend, és a 
^  é'et általában. 60 szekció

fa  rw Szélgettünlc- Sok kérdés

V nekÜlt fCl' A küldöttelcnek • ^
*8a?ei11 ls ' 32 a feladata, hogy az 

aí1 Uláu8atónak a tanárainknak, a 
pl! î Qi kormányzatoknak, az is- 
ii- f0 2éknek mondjuk el a meg- 

fázo tt problémákat. 
• * et az érintetteknek közö

sen és mindenkinek a saját isko
lájában kell megoldania. Töb
bek között olyat is hallottunk, 
hogy a tanár nagyon megverte a 
gyermeket. Szerencsére nálunk 
ilyen nem fordul elő. A parla
ment ajánlásokat fogalmazott 
meg. Ilyeneket: A diákönkor
mányzat, az iskolaszék ténylege
sen gyakorolja-e a törvényben 
előírt jogait? Van-e mód arra, 
hogy a diákok maguk döntse
nek a törvény szerint őket érin
tő kérdésekben? A 
pedagógusok és a diákok érték
nek, fontosnak tekintik-e a ta
nulói közösségek
szerveződését? Lehet-e egysé
ges házirendet szerkeszteni 
minden évfolyamra?

Ezeket és más kérdéseket a he
lyi diákönkormányzattal megbe

széljük és a következő tanévre 
hasznosítani szeretnénk.
Magyar Bálint művelődési mi
niszter záróbeszédében többek 
között azt mondta: Az első par
lament a diákjogok megfogal
mazásának parlamentje volt, ez 
a második a törvényes jogok ér
vényesítésének jegyében zajlott 
le. Az esték is vidáman teltek el, 
közösen, barátokat szerezve. Az 
első este játékeste volt „Álmod
tunk egy iskolát” címmel. Mi
lyen is lenne egy ilyen elképzelt, 
megálmodott meseszerű iskola? 
A Madách Színházban megnéz
tük az Olivér című musicalt. A 
szerzett tapasztalataimat a jö
vőben iskolánk javára hasznosí
tani szeretném.

Szigeti M ária 
országos diákparlam enti 

küldött



Nyíracsád Országos bajnok a Szigeti-Bollók duó
Európában van

F olyta tás a z  1. o lda lró l

Ezután Szilaj Pál a Hajdú-Bihar 
megyei közgyűlés elnöke emel
kedett szólásra, aki elemezte, 
hogy hol tart a csatlakozási fo
lyamat.

Nagyobb lesz a mozgásterünk

Noha két külön tépia a NATO 
és az Európai Uniós csatlako
zás, mégis érdemes együtt tár
gyalni a kettőt, hiszen hatással 
vannak egymásra. Mivel a NA
TO bővítésben előrébb jár a 
folyamat, azt lehet mondani, 
hogy a NATO csatlakozás segít
het az EU csatlakozás gyorsítá
sában. Ez utóbbi pedig elemi 
érdek, hogy minél hamarabb és 
eredményesebben megtörtén
jen. Ugyanis nem mindegy, 
hogy mikor juthatunk azokhoz 
a fejlesztési pénzekhez, amelyek 
segítségével felzárkózhatunk. 
Csatlakozásunknak három fő 
problémája van. A magyar me
zőgazdaság helyzete, a környe
zetvédelem nem megfelelő 
volta és a határőrizet, amely 
most még nem tud megfelelni 
az Európai Unió keleti határo
kon szükséges, a schengeni 
egyezménybe foglalt paraméte
reknek. E problémák megoldá
sára alapos szakmai 
felkészültséggel van remé
nyünk.

Mit jelenthet számunkra az 
EU csatlakozás?

A régió gyorsabb felzárkózását. 
Az Európai Uniónak ugyanis 
elemi, érdeke, hogy csökkentse 
az egyes területek különböző 
fejlettségét. Ez akkor is igaz, ha 
nem mindenki örül.
A területfejlesztésről szólva Szi
laj Pál megemlítette, hogy nem 
vagyunk késésben. A hat me
gyés régióban hat megyének le 
kell ülnie egymással, s ki kell je
lölni a fejlesztési irányokat, 
amelyek települések sokaságá
nak adnak lehetőséget. Nem le
het megspórolni a fejlesztés 
megalapozására szánandó időt. 
Maga a fejlesztés olyan kell, 
hogy legyen, hogy az egész me
gye mind gazdasági mozgástér 
feltételeit javítja (ide tartozik az 
infrastruktúra, a megközelíthe
tőség, a humán erőforrások nö

velése, az együttműködési lehe
tőségek bővítése) és híd szere
pet kell betöltenie a térségnek 
kelet és nyugat között. Ez a fo
lyamat sok munkával jár, mert 
rövid az idő, és 1996. nyaráig 
senki sem foglalkozott ilyen 
kérdésekkel.

Erdősítéssel Európába

A nyíracsádi Európa-napon 
részt vett dr. Kovács Gábor, a 
Nyírerdő Rt. vezérigazgatója is. 
Elismerését fejezte ki Nyíra
csádnak abban, hogy kultúrájá
val, környezetével máris olyan, 
mint egy európai uniós telepü
lés. Egyébként is - tette föl a 
költői kérdést - miért ne érezné 
magát Európában magát az a 
község, ahol 800 éve már temp
lomot építettek, amely nemrégi
ben újjáépült? Más kérdés, 
hogy gazdaságilag valóban el
maradott az egész régió. Ebből 
a helyzetből például erdőtelepí
téssel lehet kitörni, hiszen a so
vány, homoki földeken 
versenyképesen nem nagyon le
het mit termelni. De még ha le
hetne is, meg kellene válogatni, 
hogy mit. Ugyanis a legutóbbi 
statisztikák szerint az Európai 
Unióban 800 ezer marhahús 
halmozódott fel, de húshegyek 
vannak baromfiból és sertésből 
is. Egyedül Hollandiában 15 
millió sertés vár levágásra. Er
dőt viszont lehet, sőt, kell is te
lepíteni, mert haszna 
többszörös. Nemcsak faanyagot 
ad, de javítja a levegőt, szebbé 
teszi a környezetet is. Erre kor
mányzati szándék is van, erdősí
tési program is elindult. Ez 
azért is jó, mert irányítani lehet 
a telepítendő fafajok összetéte
lét. Ugyanis a gazdaságos erdő
műveléshez jó áron eladható, 
minőségi fajok szükségesek.
Az előadások után dr. Katona

Bajnoki mozdulat és bajnokok az emelvényen

1998. április 25-26-án rendezte 
az Országos Divat és Sporttánc 
Szövetség Dunaújvárosban az 
Országos Divat és Sporttánc 
bajnokságot, a versenyen 15 ka
tegória és 3 korcsoport vett 
részt, ahol 4 nyíracsádi fiatal is 
eredményesen szerepelt.

Szigeti Mária és Bollók Zsolt 
Swing junior kategóriában I. 
helyezést értek el ebben a kate
góriában magyar bajnokok.

Mixing-blues junior kategóriá
ban II. helyezést ért el Szigeti 
Mária és Bollók Zsolt.

Közép mezőnyben végzett E r
dei Szabina és Gyurina Katalin 
hipp-hopp táncban.

A nyáron július 2-4 Portorozs- 
ban megrendezésre kerülő Di
vat és Sporttánc világbajnok
ságon Szigeti Mária és Bollók

Zsolt indulnak mint magyar 
bajnokok.
Az eredményekhez a verseny
zőknek és Gyöngyösi Sándor 
felkészítő táncoktatónak egyfr 
ránt gratulálunk.

D iósné Kozma Erzséb*1

Kulturális hírek
Május 22-én 18 órától Sol

tész Péter és Soltész Péterné 

Kárpátaljai magyar festőmű
vészek kiállítás megnyitója 

lesz a művelődési házban.

A kiállítást Keresztessy Ta

más nyitja meg.

A kiállítás május 22-től júni

us 07-ig látható 10-18 óráig a 

művelődési ház klubtermé

ben.

Apróh irde t ések
Bábolnai Tetra-H előnevelt 
csirke június 10-re jegyezhető. 
Érdeklődni: Duczár János, Nyí
racsád, Nyíl u. 2. Tel.: 206-080 

*

Tetőfedéshez bontott pala el
adó, 1450 db. Érdeklődni: F. J. 
Nyíracsád, Zrínyi u. 32. Tel.: 
206-136. *
Bálega János Nyíracsád, Szé
chenyi u. 35. sz. alatti lakosnak 
1 db. 8 éves ellős lova van el
adó.

*
Eladó egy Jáwa motorkerékpár 
és egy rendsodró. Érdeklődni: 
Nyíracsád, Dózsa u. 71. Tel.: 
206-574.

*

300 1-es fagyasztóláda költözés 
miatt áron alul eladó. Érdek
lődni: Özv. Gnáj Ferencné
Nyíracsád, Széchenyi u. 47.

Gyula polgármester megkö- M ájus 29-én péneken 18 órá 
szönte azokat, bejelentette a 
kulturális műsor további száma
it. Ezután a résztvevők ebéd 
közben a fehér asztal mellett 
még sokáig beszélgettek, mi
közben a kadarcsi csárdából is 
ismert három tagú népi zenekar
magyar nótákkal szórakoztatta Á prilis 25-26-án  rendezték  a 
őket , , ,

Gőz József Megyei Néptánc forumot
Hajdúböszörményben.

Az Akác néptánc csoport

Sörleiné Trencsényi Emma:

Winkler utca 2. szám alatt lévő Székely táncok cím ű koreog- 
ház eladó. Érdeklődni: Nagy Já
nos, Erdei u. 13.*
Suba Bálintné Kistag 3 szám 
alatti lakosnak 4 hold föld, ház
zal együtt eladó. Érdeklődni:
Benzinkút melett Suba Bálint- 
nénál. *
Sport utca 48. szám alatti csalá
di ház melléképületekkel eladó.
Gáz az udvaron, telefon van.
Érdeklődni: Levélcím: Juhász 
Lászlóné 4963 Kisszekeres,
Kossuth u. 52.

*

Eladók: Rákóczi utca 41 szám 
alatt lévő 4513 m2 telek házzal,
Tavasz utcában 800 m2 föld,
Szennyesen 4500 m2 föld. Ér
deklődni: 52/420-301.

tói észt-magyar baráti est lesz 

a művelődési házban. A bará

ti est alkalmával műsort ad a 

dél Észtországból érkező 

Orava-i néptánc együttes, a 

nyíracsádi citera együttes és 

az Akác néptánc csoport.
A műsorban közreműködnek 

a Harmónia Dance táncstú

dió bajnok táncosai Szigeti 

M ária és Bollók Zsolt, Erdei 

Szabina, Gyurina Katalin.

Néptánc fórumon 
voltunk

ráfiáját táncolta.

A  csoportot a Nyíres zenekar 

kísérte. A táncegyüttes sze

replése jól sikerült.

(DKE)

Hirdetmény
Tisztelt földtulajdonosok figyelem!
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 
szóló 1996. évi LV. törvény alapján és a 08-900900-234 nyilván
tartási számú vadászterület földtulajdonosi közösségének Mű
ködési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően földtulajdonosi 
közösség éves közgyűlését

1998. június 19-én 10 órára 
összehívom

A közgyűlés helye: NYÍRERDŐ R T Guthi erdészete 
A közgyűlés napirendi pontjai:
1. Beszámoló az 1997/98-as vadászidényben végzett munkáról. '
2. Az Ellenőrző Bizottság jelentése.
3. Az 1998/99-es vadászidény feladatainak ismertetése
4. Egyebek
Azok a földtulajdonosok, akik bármi okból akadályoztatva van
nak a gyűlésen történő megjelenésen, meghatalmazott útján is 
gondoskodhatnak képviseletükről. A meghatalmazást írásban a 
meghatalmazó és a meghatalmazott adatainak a feltüntetésével 
kell elkészíteni. A meghatalmazásban a meghatalmazó és a 
meghatalmazott adatai mellett a földterület helyrajzi számát és 
mértékét is fel kell tüntetni. A meghatalmazást két tanúval alá 
kell íratni.
Tájékoztatjuk a 30 hektáros, vagy azt meghaladó földterülettel 
rendelkező tulajdonosokat, hogy abban az esetben, ha elmu
lasztják a törvényben meghatározott jogaik személyes, vagy 
meghatalmazott útján történő gyakorlását, helyettük a szüksé
ges jognyilatkozatot az Önkormányzat jegyzője teszi meg. *A tör
vény értelmében a 30 hektár alatti földtulajdonosok közös 
képviselő útján gyakorolhatják szavazati jogukat. Amennyiben 
közös képviselőt nem jelölnek, helyettük a szükséges jognyilat
kozatot az Önkormányzat jegyzője teszi meg.
Gúth, 1998. május 12.

NYÍRERDŐ R í  
tulajdonosi közösség képviselője

SZENNYVÍZ 
SZÁLLÍTÁS 

Szolgáltatásomat 
Nyíracsád 

területére is 
kiterjeszteném, 
igény esetén 

minden szombaton 
végezném 

a szolgáltatást. 
GRESKU ZOLTÁN 

árufuvarozó és 
szennyvízszállító. 

Nyírábrány, 
Rákóczi u. 88. 
Tel.: 208-195

NYÍRACSÁDI E L E T  - 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, M alom u. 2. 
Felelős vezető: dr. Gere Kálmán vezérigazgató

S z e m é ly g ép k o c si v e z e tő  
ta n fo lyam ot ind ít 
H un gária  M. K . 
A U T Ó SISK O L A  

A tanfolyam  helye: 
N yíracsád  M Ű V -ház  

A tanfolyam  kezdési ideje: 
Jún ius 5 -é n . 1 8 .0 0 - k o r  
J e le n tk ez és  in d u lásk or  a 

h elysz ín en !  
Részle tfize tési  

kedvezm ény!

Lassan a 
TEST-el

Június 27-én  
19 órától 

a Dózsa György 
Művelődési 

Házban 
„Lassan a 
TEST-el” 

címmel 
Maksa Zoltán 

humorista 
műsora lesz. 
Belépődíj: 

300 Ft.
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