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W Burkus Csaba 2./ Czir- 
M arianna 3./ C zapár 

K óra 4./ Czentye János 
\.c ' Csontos Judit 6./ E r
ii ~i P é te r 7./ Holhós

György 8./ H utóczki Sza
bolcs 9.1 Kabály Gergely 
10./ K atona M elinda 11./ 
Káplár B arbara 12./ Ke- 
nézlői Krisztina 13./ Ke-

rezsi Á rpád 14./ Konyári 
Csaba 15./ M adar László 
16./ M olnár Szilvia 17./ 
M unkácsi V aléria 18./ 
Nagy R óbert 19./ N ém et 
József 20./ Patalenszki 
Edina 21./ Patalenszki Já 
nos 22./ Petruska György 
23./ Pintye Csaba 24./ 
Pintye H enrietta  25./ Pó-

sán Brigitta 26./ Pünkösd 
Tamás 27./ Sándor Lilla 
28./ Szabó Csilla 29./ Szi
geti Zsolt 30./ Szőke Sán
dor 31./ T örök  Csilla 32./ 
V ajda M ária 33./ Varga 
Ferenc 34./ V erdes Bri
gitta 35./ V eze Erzsébet.

k é t m i l l i ó  f o r i n t o s  m i k r o - h i t e l

^  Hajdú-Bihar megyei Vállal
kozásfejlesztési Alapítvány 
J" 3 .  óta működteti a Mikro- 

ÍIltel Programot, közel 600 vál
lakózást finanszíroztak eddig, a 
hitel maximális összege jelenleg 
l 0 0O.OOO Ft.
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ÚJahb h>tel programot indít, 
Energia Hitel Prog- 

ram néven, mely a Mikro-Hitel 
r°gramhoz kapcsolódik, társ- 

finanszfrozás formájában.
^  hitel olyan vállalkozásoknak 

/  akik energiahatékony
ruházást hajtanak végre, azaz 

z általuk végrehajtott beruhá- 
Megfelel a SCORE Energi- 

at6konysági Program által 

e8klvánt feltételeknek: az

^ ergiahordozókkal kapcsola

t i  ta'tar *̂cos gazdálkodás fel- 
e einek megteremtése illetve

nél energiaveszteségek mi-
kisebb ráfordítások mellett 

OfténA
mérséklése illetve kikü-

*3öl6se. A kölcsön olyan

konkrét beruházások finanszí
rozása esetén adható, amelyek 
megvalósítása egyértelműen 
(mérhető módon) igazolható 
energiahordozó-megtakarítást 

eredményez. Az energiamegta
karítások realitását, a fejlesztés 
műszaki megvalósíthatóságát, 
korszerűségét, az eredmény 
fennmaradását, a fejlesztés gaz

daságosságát műszaki szakér
tők vizsgálják.
A hitel összege: A kölcsön csak 
Mikro-Hitel és esetleg egyéb ál

lami stb. támogatások kiegészí
téseként használható fel és nem 
lehet több, mint a teljes beru
házás 30%-a, maximum
1.000.000 Ft. A  hitel legkisebb 
összege 200.000 Ft.
Kamata megegyezik a Mikro- 
Hitel Programban alkalmazott 
mindenkori kamattal, jelenleg 

18%; a futamidő maximum 1,5 
év; a türelmi idő maximum 3 
hónap. A hitel olyan kis és kö

zepes vállalkozásoknak illetve

őstermelőknek adható, ame
lyek megfelelnek a Mikro-Hitel 
Program feltételeinek és leg
alább egy éve működnek. A hi

telt Hajdú-Bihar megyében 

telephellyel rendelkező vagy ott 
telephelyet létesítő vállalkozá
sok igényelhetik.

A pályázatokat a Mikro-Hitel 
pályázatokkal együtt kell be
nyújtani. Csatolni kell a pro
jektről készült energia
hatékonysági elemzést is, mely
nek elkészítésében az Alapít

vány szakértői segítséget 
nyújtanak. A pályázatok beér
kezése folyamatos.
A pályázónál a Hajdú-Bihar 
megyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány előzetes helyszíni lá
togatást tesz, ezt követően a 
Mikro-Hitel Bizottság Ülésen a 

SCORE Hitel .Bizottság dönt.

Kiss Imre 

mikrohitel menedzser

T isztelt Nyíracsádi 
Ingatlantulajdonos, 
Ingatlanhasználó!
Az elmúlt évben is sokat szé
pült községünk. Sokan ültettek 
virágot házuk kerítése elé, ápol
ták udvarukon a pázsitfüvet, 
gondozták ingatlanuk előtti ú t
szakaszt.
Az Önkormányzat 1997. nyár 
végén értékelte a virágosítást és 
örömmel állapította meg tele
pülésünk szépülését.

K edves H elyi Lakos!
Egyre többen látogatnak el 
községünkbe, megtekintik az it
teni értékeket gyönyörködnek 
a táj szépségében. Sok turista 
kifejezetten a műemlék refor
mátus templom miatt jön  el 
Nyíracsádra. Remélhetőleg az 
idegenforgalom, a falusi turiz
mus fejlődésével mind többen 
igénybe veszik majd az itteni 
szálláslehetőségeket, szolgálta
tásokat és pihenéssel eltöltenek 
néhány napot Nyíracsádon.
Az idegenforgalom is igényli, de 
magunk érdeke is, szukenb-tá- 
gabb környezetünk esztétiku- 
sabb, rendezettebb legyen. Ez 
nem kerül sok pénzbe, sőt sok
szor nélküle is megteremthető. 
Mindezek érdekében az Ön
kormányzat felkéri az ingat
lantulajdonosokat és
használókat, hogy gondoskod
janak:
•  az előkertek, utcafrontok vi- 
rágosításáról,
•  az ingatlan előtti fű rend
szeres nyírásáról, ápolásáról,
•  a fák gondozásáról,
•  az utcaszakaszok folyama
tos tisztántartásáról,
•  a csapadékvíz elvezető ár
kok karbantartásáról.
Tiszta, virágos községünkben 
vendégeink is, mi is jobban 
érezzük magunkat és szíveseb
ben tartózkodunk olyan helyen, 
ahol ápolt környezet vesz körül 
bennünket.
Az Önkormányzat a nyár folya
mán folyamatosan figyelemmel 
kíséri a virágosítást, utcafron
tok tisztántartását, majd au
gusztus végén egy községi 
szintű értékelésre kerít sort. 
Településünk szebbé tételében 
való Közreműködését köszönet
tel vesszük!

Üdvözlettel:
Községi Önkormányzat 

Nyíracsád

A Községi Önkormányzat Kép- 
viselő-testülete április 30-án tar
totta soros ülését. Fő napi
rendje az 1997. évi gazdálko
dásról szóló beszámoló megtár
gyalása, majd rendelettel való 
elfogadása volt.
Az 1997. évi gazdálkodás végre
hajtása zavartalan volt, biztosí
totta az intézmények folya
matos működését. Zárszáma
dásának bevételi főösszegét 
249.033 e Ft-ban, kiadását 
246.855 e Ft-ban, pénzmarad
ványát 2.178 e Ft-ban állapítot
ta meg.
Második napirendként a közbe
szerzési törvény felhatalmazása 
alapján az Önkormányzatnak 
rendeletalkotási kötelezettsége 
van az általa alapított költségve
tési szervek közbeszerzési eljá
rásainak helyi szabályozására. A 
községháza építési beruházásá
nak megkezdése előtt e rende
letben foglaltakat kötelezően 
alkalmaznia kell az Önkor
mányzatnak. A közbeszerzési 
törvény és a helyi rendelet célja 
az Önkormányzat kiadásainak 
ésszerűsítése, a közpénzek fel- 
használása, átláthatóságának és 
széles körű nyilvános ellenőriz
hetőségének megteremtése. A 
verseny tisztaságának elősegíté
se. Harmadik napirendként má
sodik fordulóban tárgyalta a

helyi pedagógiai programot. A 
részletes program rövid kivona
ta, melyet az Általános Iskola 
igazgatója készített el, e lapban 
is megjelenik.
A helyi gyermekvédelmi és gyá
mügyi igazgatásról szóló 
8/1997./XI.28./ ÖR. sz. rendele
tét módosította és egészítette ki 
az Önkormányzat. A rendeletet 
e lapban közreadjuk.
Különfélék napirend keretében 
a községháza építéséhez támo
gatás elnyerésére pályázat be
nyújtásáról döntött a 
Képviselő-testület. A pályázatot 
a Központi Környezetvédelmi 
Alaphoz kell benyújtania a be
ruházáshoz szükséges saját for
rás biztosítása mellett.
Az ülés további részében egyedi 
önkormányzati ügyekbben ho
zott döntést a Testület.
A Helyi Választási Iroda készül 
az országgyűlési képviselő vá
lasztás második fordulójára. A 
szavazókörök és szava
zatszámláló bizottságok válto
zatlanok. Felhívja a község 
választópolgárai figyelmét, hogy 
május 24-én reggel 6.00 órától 
este 19.00 óráig az állandó la
kóhelyükhöz tartozó szavazó
körökben szavazhatnak.

Varga Györgyné 
jegyző

Madarak és Fák Napja
Mikor az ember legtöbb idejét 
az épített környezetével való 
foglalatosság tölti ki, igazán 
szép és hasznos dolog, ha néha 
természeti környezetére is gon
dol. (Néha talán többször is te
hetné!)
A Madarak és Fák Napjáról va
ló megemlékezés 1906 óta ha
gyomány hazánkban. Hasonló 
jellegű rendezvény nem is na

gyon ismert Európában. Hogy 
ez ne legyen kampányszerű, ha
nem önkényes és természetes 
indíttatású, célszerű korán el
kezdeni az élővilággal való szo
rosabb kapcsolat kialakítását.
A címadó esemény időpontja 
mindig május 10-e. Nálunk 
azonban az idén az iskolai diá
könkormányzat javaslatára jú 
nius 2-án került megrendezés
re.
A Guthi Szabadidő Parkban az 
iskola apraja-nagyja, a pedagó
gusok és néhány szülő részvéte
lével jó időben, jó hangulatban 
töltött el egy napot. A bográ
csokban ízletes slambuc, pör
költ várt az éhezőkre. Közben 
sportversenyek és akadályver
seny zajlott. Kiderült, hogy nem 
kell nagyon szomorkodnunk, 
gyermekeink várakozáson felül 
teljesítettek akár a madárhan
gok felismerésében, akár a tré
fás sportvetélkedőben. 
Összességében a friss és tiszta 
levegőjű erdei közegben egy 
hasznos tarka-barka napot töl
töttünk el. Többször, gyakrab
ban is sort keríthetnénk rá!

Kiss József 
biológia tanár



Rendelet a gyerm ekvédelem ről
Nyíracsád Községi Önkormányzat 

K épviselő- testületének 7 /1 9 9 8 . (IV .30.) ÖR. sz. rendelete

a helyi gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 8/1998. 
(XI.28.) ÖR. sz. rendelet módosítására és kiegészítésére

Helyi Pedagógiai program
a

a Nyíracsádi Általános Iskolában

Nyíracsád Község Önkormány
zata a helyi önkormányzatokról 
szóló többszörösen módosított 
1990. évi LXV. tv. 16. § /l/-ben 
biztosított jogkörében eljárva a 
gyermekvédelemről és a gyám
ügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. tv. (Gyvt.) kapott 
felhatalmazás alapján a 8/1997. 
(XI.28.) ÖR. sz. rendelet (to
vábbiakban: R) módosítására 
és kiegészítésére az alábbi ren
deletet alkotja.

1 .§

/ l /  A R. 2.§ /I / az alábbival egé
szül ki:
„Kivéve azt a gyereket, akit 
mint nevelőszülők nevelnek.”
121A R. 6.§ az alábbival egészül 
ki:
„Alkalmazottat tart.”
A rendelet a következő fejezet
tel egészül ki:

II. fejezet

2.§

Személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások
/II  Az önkormányzat az ellátás

ra jogosultak részére az alábbi 

gyermekjóléti alapellátásokat 

biztosítja:
a./ Gyermekjóléti szolgálat,
b./ Gyermekek napközbeni ellá

tása keretében
- óvoda (teljes ellátással)

- iskolai napközis foglalkozás 

(teljes ellátással)

121A gyermekjóléti szolgálat:

a./ a gyermekjóléti szolgálat 

szervezési, szolgáltatási és gon

doskodási feladatokat lát el, a 

védőnői szolgálattal együttmű

ködve.
b./ A szolgálat feladatai különö
sen:

- a gyermekek szociális hely

zetének folyamatos figyelem

mel kísérése.

- a gyermekek jogairól, a ré
szükre biztosított támogatások
ról való tájékoztatás, az ehhez 
való hozzájárulás segítése.

- a védelembe vett gyerekek 

gondozási - nevelési tervének - 

elkészítése.

- a helyettes szülői hálózat 
szervezése.

- a nevelési, oktatási intézmé

nyek gyermekvédelmi feladatai 

ellátásának segítése.
- az önkormányzat gyermek

védelmi rendelete hatályosulá- 

sának figyelemmel kísérése, új 

ellátások bevezetésének kezde

ményezése.

- felkérésre környezettanul
mány készítése.
c./ A gyermekjóléti szolgálat té
rítésmentes.

3./ Gyermekek napközbeni ellá
tása.
a./ A gyermekek napközbeni el
látása keretében a családban 
élő gyermekek életkorának 
megfelelően nappali felügyele
tét, gondozását, nevelését (fog
lalkoztatását) és étkeztetését 
szervezi meg azok számára, 
akiknek napközbeni ellátásáról 
szüleik, gondozóik munkavég
zésük, egészségi állapotuk, vagy 
egyéb ok miatt nem tudnak 
gondoskodni.
b./ A gyermekek napközbeni el
látását elsősorban az olyan 
gyermekek számára kell biztosí
tani,
- akinek testi, szellemi fejlődése 
érdekében állandó napközbeni 
ellátásra van szüksége.
- akit egyedülálló vagy idős ko
rú személy nevel,
- akivel együtt a családban há
rom, vagy több gyermeket ne
velnek, kivéve ha azt, akire 
nézve eltartója gyermekgondo
zási segélybe, gyermekgondozá
si díjban, vagy ápolási díjban 
részesül,
- akiről szülője, gondozója szo
ciális helyzete miatt nem, vagy 
betegségük miatt a napközbeni 
ellátást nem képesek biztosí
tani.
c./ A gyermekek napközbeni el
látásának intézményi formái;
- óvoda,
- általános iskola napközi.

/4/ A személyes gondoskodás 
igénybevétele önkéntes, kére
lemre történik.

15/ A kérelmet a gyermekek 
napközbeni ellátása esetén az 
ellátást biztosító intézmény 
(óvoda, iskola) vezetőjének a 
gyermekjóléti szolgálat igénybe
vételére irányuló kérelmet a 
szolgálat vezetőjének kell be
nyújtani.

16/ A gyermekek napközbeni el
látásáért térítési díjat kell fizet
ni.

P l  A gyermekek napközbeni el
látását biztosító intézményben 
az alapellátások körébe tartozó 
szolgáltatások közül csak az ét
kezésért kell térítési díjat fizet-

18/ A gyermekek napközbeni el
látását biztosító intézmények

ben az intézményi térítési dijat 
a képviselő-testület minden év 
március 31-ig évente egyszer 
külön rendeletben állapítja 
meg.

191A  három és több gyermekes 
családok esetén az intézményi 
térítési díj 50%-át kell fizetni.

/10/ Az intézmény vezetője az 
ellátás megkezdésekor, de leg
később az ellátás igénybevételé
től számított 8 napon belül 
értesíti a kötelezettet a személyi 
térítési díjról.

/11/ Az intézményi térítési díjat 
a 11/1997. (XII.20.) ÖR. szá
mú rendelet 1. számú mellékle
te tartalmazza.

3.§
Záró rendelkezések 
/ l /  E rendelet kihirdetése nap
ján lép hatályba, rendelkezéseit 
a folyamatban lévő ügyekre is 
alkalmazni kell.

/2/ A rendelet hatályba lépésé
vel egyidejűleg a szociális igaz
gatásról és szociális ellátás helyi 
szabályairól szóló 8/1997. 
(XI.28.) ÖR. sz. rendelettel 
módosított 6/1997. (IV.25.)
ÖR. sz. rendelet 4. fejezet 20. § 
/ l /  a/ pontja, valamint a /2/ 
gyermekekre vonatkozó része 
hatályát veszti.

/3/ E rendeletben nem szabá
lyozott kérdésekben az 1997. 
évi XXXI. tv. továbbá a 
149/1997. (IX. 10.) Korm. ren
deletben foglaltakat kell alkal
mazni.

I)r. K atona Gyula 
polgárm ester

Varga Györgyné 
jegyző

Tisztelt Képviselö-tes- 
tület!

A  közoktatásban 1998. szep
tember 1-el bevezetésre kerül a 
Nemzeti Alaptanterv illetve er
re épülve az általános iskolák 
kialakítják HELYI PEDAGÓ
GIAI PROGRAMJUKAT.
A Nyíracsádi Általános Iskola 
helyi programjának alapelveiről
1997. októberében tájékoz
tattam a képviselő-testületet. A 
testület akkor elfogadta azokat 
az alapelveket melyek alapján 
azóta az iskola nevelőtestülete 
elkészítette a végleges progra
mot. A programot pedagógiai 
szakértő megvizsgálta, arról 
szakértői véleményt nyújtott be 
az önkormányzathoz. E tájé
koztató célja, hogy áttekintést 
nyújtson a közel 300 oldalas 
programról, egyfajta eligazo
dást segítsen a fenntartó önkor
mányzat tagjai, de bárki 
érdeklődő számára is. Megha
tároztuk magát az iskolát, mint 
szervezetet, ebből a szempont
ból fontosnak tartottuk, hogy 
az iskolában:
- minőségi nevelő-oktató mun
ka folyjon
- a szülők igényeinek figyelem- 
bevételével
- a tanulói jogok érvényesülésé
vel
- a fenntartóval, a nevelőtestü
leten belüli konszenzusos nor
mák szerint.
A program tíz fejezetre tagoló
dik. Az iskolánk az alapító ok
irat alapján működik melyet az 
önkormányzat határozott meg. 
Alapja a programnak - továbbá
- a szülők által megfogalmazott 
igényhalmaz. Mindezt összeve
tettük községünk oktatást befo
lyásoló tényezőivel, az iskola 
személyi, tárgyi feltételeivel.
Az iskola célrendszerének meg
fogalmazása nem előzmény nél
küli ennek jó hagyományai 
vannak iskolánkban, ezeket a 
helyi program adta lehetősé
gekkel korszerűsítettük, ponto-

Bálint gazda 
Nyíracsádon

A

sítottuk és szembesítettük az 
eddigi eredményeinkkel. 
Pedagógiai tevékenységünk 
hármas pillérre épül:
- A munkaközösségek szakmai 
autonómiájára
- az osztályfőnöki státusz erősí
tésére
- a pedagógiai hatás értékek kö
ré csoportosítására
Az alábbi értékeket tartottuk 
kiemelendőnek;
•  Korszerű tudás
•  Kommunikációkészség
•  Kulturált magatartás
•  Testi lelki egészség 

Nemzettudat
megvalósítást gyermekköz

pontú iskolában kívánjuk érvé
nyesíteni. A korszerű tudást az 
idegennyelvek kiscsoportokban 
történő oktatásával, a számí
tástechnikai alapműveltség biz
tosításával, differenciált okta
tással szeretnénk elérni. A 
tevékenységünk kétoldalú: fel
zárkóztatás a lemaradók részé
re, tehetségfejlesztés a jó 
teljesítményt nyújtók számára. 
Az iskolánkban internet elérhe
tőség biztosított. A hagyomá
nyos kommunikációkészségek 
fejlesztése mellett a korszerű 
kommunikatív készségek fej
lesztését is feladatul tűztük ki. 
Az udvarias, illemtudó viselke
dés, a kulturált magatartás el
engedhetetlen a társas kapcso
latokban ezt a szülők kiemelten 
fontosnak ítélték meg. Nyu
godt, derűs légkörű iskolában 
figyelmet szeretnénk fordítani a 
gyermekeink testi-lelki egész
ségére. Erre társadalmi jelensé
gek figyelmeztetnek ben
nünket. Sikerélményt és ku
darctűrő képességet is ki aka
runk alakítani bennük. Az 
egészséges életmódra késztet
jük a tanulókat. Fontosnak ítél
tük az Európai Unióhoz való 
csatlakozás időszakában más 
népek kultúrájának elismerése 
mellett a magyar sajátosság 
hangsúlyozását a nemzettudat 
fejlesztését. A nevelési és okta
tási eredmények mérésére

rumait is meghatároztuk. A pe
dagógiai program nem csak a 
jelenlegi állapotokat rögzíti, ha
nem megfogalmaztuk a fejlő
dés irányait, fejlesztési 
szükségleteket.
E zek az alábbiak;

- A tanulói önkormányzat haté
kony modellje
- Vizuális kultúra
- Internet használat
- Zeneiskolai képzés kialakítása
- Községünk Nyíracsád kiad
vány
- Természetjáró, természetvédő 
közösségek
- Logopédus foglalkoztatása
- Számítógépterem kialakítása
- Enyhe fokban sérült gyerme
kek foglalkoztatási termének 
kialakítása
- Technika terem áthelyezése a 
Szatmári u. 8. sz. alá
- Ebédlő elé várakozóhelyiség 
kialakítása
Fontosnak tartjuk heti 2-2 óra 
kedvezmény biztosítását 
A diákönkormányzat segítő ne
velő, a szabadidő szervező, a 
gyermek és ifjúságvédelmi fele
lős részére.
A pedagógiai program második 
nagy fejezetkörében a HELYI 
TANTERVET dolgoztuk ki. 
Kialakítottuk a tantárgyrend
szert a kötelező és szabadon vá
lasztható tanórákat, foglalko
zásokat. A tantárgyi integrációs 
háló a NAT által meghatáro
zott 10 műveltségi terület a 
„nyíracsádi” tantárgyak a mű' 
veltségi területek, a részterüle
tek, a témakör és a követel
mények összhangját teremti 
meg. A makrotantervek az év
folyamonkénti célokat, tan
anyagtartalmakat és követel
ményeket tartalmazzák melye- 
két a nevelőtestület meghatáro
zott. Kiemeltük a to
vábbhaladáshoz szükséges mi
nimális követelményeket. A 
nevelőtestület a tanítók, taná
rok tantárgyanként készítik d 
az úgynevezett mikrotanterve- 
ket ez év végéig az első és a he' 
tedik évfolyamokra melyek 32 

meghatároztuk az értékelési 1998. szeptemberben kezdődd
módokat összeállítottuk a vizs- tanévben e szerint fognak máf
gaszabályzatot. Fontosnak tart- tanulni. A nem kötelező óráit
juk a szabadidős tevékenységek rendszere a tanulók által vá-
-célrendszerünkkel harmonizá- lasztható tárgyakat sorolja $
ló- fejlesztését ( diáksportkör, melyek a felzárkóztatásra,
énekkar, szakkörök stb.) Az is- hetség- fejlesztésre fo rd íth a tó*

kóla szolgáltatásokat is végez, iskolánkban. A magyar, a mát®'
ezek meghatározása ma már matika, az idegen nyelvek ta&
szükségszerű. Fontos, hogy át- lett mód nyílik a néptánc-
tekinthető legyen a tanulóifjú
ság, a szülők számára egyaránt. 
Az iskola eredményességét sok
ban segítik kapcsolataink, vala
mint a nyilvánosság biztosítása. 
A sikeres, és eredményes össze
vont szülői értekezletek, az 
óvodások számára tartott tájé
koztató értekezletek, a Nyíra
csádi Élet adta lehetőségek 
mellett a belső nyilvánosság fő

közlekedési - az énekkari-sz®' 
játszó-tevékenységek gyakorló 
sára. Az eltérő tantervű csop0*1 
programja önálló blokkot w ’ 
pez, azonban a nevelési tenni' 
valóinkat az iskola mindé11 
tanulójára egységesen érte1' 
mezzük, feltüntetve a speciál** 
teendőinket.

Vereb Csa**
isk o la iv a l#1,1



Mi kell az építési engedélyhez? V álla lkozói en g ed é ly ek
a kam aráknál

X -  

: a 
ía- 
1(5- 
ési

té-

sa
id-

d(5

a
le
iek

; a

íra

íe-

Jik
YI
ki.
id-
/á-

co-
iós

ro-
a

)Ú*

le-
el-
nti
ív-

jn-

el*
ie-
■o-
:o-

ni-
A

iá 

éi

«*

ie-
az

d<5
iáf

ák

4 r

fel
f i '

jK

f i '

Alábbi összeállításunkban 

közzétesszük, hogy milyen 

építési/bontási engedélyhez 

milyen dokumentumokat 

kell beszereznie azoknak, 

akik az építkezés nagy fájába 

vágják fejszéjüket.

Az engedély iránti kérelme

ket csakúgy, mint eddig a 

polgármesteri hivatalban kell 

benyújtani a dokumentu

mokkal együtt. Az idei év ed

digi adatai szerint az építési 

kedv általában növekvőben

van. Szükség is van erre, mert 

az állam szinte teljesen kivo

nulni látszik a lakásépítésből. 

Igaz, a kisebb településeken 

igazán sohasem volt benne, 

ezeken általában saját erőből 

terem tettek maguknak la

kást az emberek. Nyíracsá- 

don is elég sokan építkeztek 

és építkeznek.

A  Nyíracsádi Élet következő 

számában adunk is egy képes 

összeállítást erről.

AZ ÉPÍTÉSI engedelyhez szuk seg es mellekletek

Ehrt építési engedély

építészeti-műszaki 
tervdokumentáció 
4 példányban, 
adott esetben 
szakhatóságok 
számától függően 
további
1 -1  példányban

érdekelt 
közmüvek 
nyilatkozatát 1 -1  
példányban

tervező 
nyilatkozat 1 
példányban, hogy 
az építészeti
műszaki terveket a 
szakhatóságokkal 
egyeztette, és azok 
a jogszabályoknak 
megfelelnek

tervtanácsi 
állásfoglalás 
1 példányban

környezetvédelmi 
hatásvizsgálathoz 
kötött tevékenység 
folytatására szolgáló 
építmény esetén a 
környezetvédelmi 
engedély 
1 példányban

Építési engedély

építészeti-műszaki 
tervdokumentáció 
4 példányban, 
adott esetben 
szakhatóságok 
számától függően 
további
1 -1  példányban

érdekelt közművek 
és a kéményseprő 
nyilatkozatát 1 -1  
példányban

tervező nyilatkozat 
1 példányban, hogy 
az építészeti-műszaki 
terveket a szakhatósá
gokkal egyeztette, és 
azok a jogszabályoknak 
megfelfelnek

tervtanácsi 
állásfoglalás 
1 példányban

környezetvedelmi 
hatásvizsgálathoz 
kötött tevékenység 
folytatására szolgáló 
építmény esetén a 
környezetvédelmi 
engedély 
1 példányban

az építtető építési 
Jogosultságát igazoló 
okirat 1 példányban

termőföld vagy belterületi, 
de mezőgazdasági 
művelés alatt álló föld 
felhasználásával járó 
építési tevékenység 
esetén a földhivatal más 
célú használásához 
adott engedélye 1 
példányban____________

Bontási engedély

építészeti-műszaki 
tervdokumentáció 
4 példányban, 
adott esetben 
szakhatóságok 
számától függően 
további 1 -1  
példányban

érdekelt közművek 
és a kéményseprő 
nyilatkozatát 
1 -1  példányban

tervező 
nyilatkozat 1 
példányban, hogy 
az építészeti
műszaki terveket a 
szakhatóságokkal 
egyeztette, és azok 
a jogszabályoknak 
megfelelnek

Használatbavételi engedély

a felelős műszaki vezető 
nyilatkozat 1 példányban, 
hogy az építési munkák a 
jogerős és végrehajtható 
építési engedélynek 
és a jóváhagyott 
építészeti- műszaki 
tervdokumentációnak, 
valamint a kivitelezési 
terveknek megfelelően 
végezték el

szükség szerint a 
rendeltetésszerű 
használatra való 
alkalmasságot és 
biztonságot 
bizonyító
szakvéleményeket 
1-1 példányban

Fennmaradási engedély

amit az építési 
engedélyhez kellett 
volna csatolni továbbá 
a szakvéleményt arról, 
hogy az építmény a 
szakmai előírásoknak 
és a rendeltetésszerű 
és biztonságos haszná
latra alkalmas

Rendeltetés 
megváltoztatására 

Irányuló engedély

építészeti
műszaki
tervdokumentáció 
4 példányban, 
adott esetben 
szakhatóságok 
számától 
függően további 
1 -1  példányban

az építtető bontási 
jogosultságát igazoló 
okirat 1 példányban

ha környezetvédel
mi hatásvizsgálat
hoz kötött tevé
kenységet kíván
nak folytatni a rendel
tetés megváltoztatá
sa következtében; 
erről engedélyt 
1 példányban

a rendeltetés
módosítási 
jogosultságot 
igazoló okirat 
(ua., mint az 
építési
jogosultságnál)

FORRÁS: 4Q/1997 (XII. 29.) KTM RENDELET

Vállalkozók figye lem !r

Tájékoztatjuk a községben 
vállalkozói igazolvánnyal 
rendelkező vállalkozókat, 
hogy az 1997. évi CXXXVIII. 
tv. alapján 1998. július 1. 
napjától a Polgármesteri Hi
vatalban megszűnik a vállal
kozással kapcsolatos ügy
intézés.

Kérjük, hogy ez időt követő
en a kamarai besorolásuk 
alapján,
- Agrárkamaránál
- Kézműves Kamaránál
- Kereskedelmi és Iparkama
ránál
intézhetik a vállalkozással 
kapcsolatos ügyeiket.

így szavazott Nyíracsád 1998. május 24-én

P árt megnevezése: 001 002 003 004 005 006 összesen:

MSZP 55 175 107 160 26 41 564

KDNP 12 25 26 34 - 5 102

SZDSZ 10 17 15 33 2 4 81

FIDESZ 80 148 93 152 23 25 521

MUNKÁSPÁRT 2 2 2 2 - 1 9

FKgP 20 49 35 43 3 8 158

M1ÉP 10 13 13 33 1 4 74

189 429 291 457 55 88 1509

Egyéni jelöltek: 001 002 003 004 005 006 összesen!

Dr. Bertók Béla 22 51 57 53 4 4 191

Kaproncai Mihály 14 14 14 38 - 5 85

Köles Zoltán 82 148 103 166 17 37 553

Láyer József 41 92 64 90 17 16 320

Dr. Szántó Mihály 31 119 50 106 18 23 347

Dr. Szima Róza I 8 2 4 _ 4 19

191 432 290 457 56 89 1515

HAJDÚ-BIHAR megye

04 sz. országgyűlési egyéni választókerület HAJDÚHADHÁZ

A második forduló érvényes és eredményes volt.

A választók nyilvántartásában lévő választópolgárok száma: 44419 

A választáson szavazóként megjelentek száma, aránya: 21127 47,56%

Érvénytelen szavazatok száma, aránya: 451 2,13%

Érvényes szavazatok száma, aránya: 20664 97,81%

JELÖLT NEVE JELÖLŐ SZERVEZET A KAPOTT 

SZAVAZATOK  

SZÁMA ARÁNYA
Dr. Bertók Béla Független Kisgazdapárt 3026 14,64%

Kapronczi Mihály János Magyar Igazság és Élet Pártja 687 3,32%
Köles Zoltán Szabad Demokraták Szövetsége 1514 7,33%
Láyer József Géza Fidesz-Magyar Polgári Párt 7653 37,04%

Dr. Szántó Mihály Árpád Magyar Szocialista Párt 7241 35,04%
Dr. Szima Róza Független jelölt 543 2,63%

K orm ánylátogatás

Május 17-én (vasárnap) dél

után Nyíracsádon já rt Horn 

Gyula leköszönő miniszterel

nök. A kormányfő a Község

házán találkozott a 

választókerület polgármeste

reivel, majd m egtekintette a 

község reform átus műemlék 

templomát.

Horn Gyula MSZP pártel

nökként választási fórumot 

tarto tt a Művelődési Házban, 

majd annak végeztével rövid 

látogatást tett a NYÍRERDŐ 

Rt. Gúth-i erdészetének köz

pontjában.



N yíracsád K özségi Ö nkorm ányzat K ép- 
v ise lő -testü le te  pályázatot hirdet

gyerm ekjó lé ti szolgálat ellátására

Pedagógusnapra
Váci Mihály: Te is szeretsz Tanítani?

...Osztani magad- 
Hogy sokasodjál. 

Kicsikhez hajolni- 
Hogy magasodjál. 

Hallgatni őket,
Hogy tudd a világot.

Róluk beszélni- 
Ha szólsz a világhoz. 

Széjjelszóródni- 
Eső a homokra 

Sivatagnyi 
Reménytelen dologra.

S ha nyár 
Se lesz tőled,

És a táj se zöldebb, 
Kutakká gyűjt a mély- 
Soká isznak belőled.

Szeretne On egészségesebb 
lenni?

Pályázati feltételek:

felsőfokú szociális 
szervező, szociálpoliti
kus, szociológus, felső
fokú pedagógus (óvó, 
tanító, tanár) szakkép
zettség,
- büntetlen  előélet,
- magyar állam polgár
ság.
Pályázathoz csatolni 
kell:
- szakmai önéletrajz,
- képesítést igazoló ok 
irat másolatát,- 3 hónap
nál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítványt.

Bérezés:

-a közalkalmazotti tö r
vény alapján.

A pályázat benyújtásá
nak határideje:
1998. június 25.

A  pályázatot Nyíracsád 
község polgárm esteré
nek címezve postán 
vagy személyesen kell 
benyújtani.

A pályázat elbírálásá
nak határideje:
1998. június 30.

Rendőrségi
hírek

Méhkaptárakat loptak a Vá- 
mospércs és Nyíracsád közötti 
földút mellől. A cselekményre 
közúti ellenőrzés során figyeltek 
fel a rendőrök, ugyanis a kocsi 
vezetője és utasai nem tudták 
igazolni a raktérben lévő tizen
négy méhkaptár tulajdonjogát. 
Az ellenőrzés után ezért a gya
núsítottakat előállították a vá- 
mospércsi rendőrőrsre. Ekkor 
derült fény a kaptárak hovatar
tozására. A rendőrség a méh
kaptárakat lefoglalta.

K. J. nyíracsádi lakost házában 
kereste fel négy debreceni ille
tőségű személy, akik az önbírás
kodás bűntettét követték el 
ellene. A gyanúsítottakat előál
lították és őrizetbe vették, s el
járás folyik ellenük.

Apróhirdeté
sek

Nyíracsád Buzita-tanya 22. 
szám alatt eladó családi ház, 
gazdálkodásra alkalmas épüle
tekkel. Kút, villany van. Érdek
lődni a helyszínen lehet. 
Patalenszki Józsefné háza el
adó. Cím: Kossuth u. 80, vagy 
Öregek Napközi Otthona.

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

Biztos vagyok benne, hogy 

válaszuk igen! Akkor kérem 

Önöket, fogjunk össze és kö

zösen tegyünk magunk, gyer

mekeink és unokáink 

egészségéért.

Mire is hívjuk fel apraját és 

nagyját? Parlagfű és egyéb 

gyomnövények irtására. Ko

runk egyik népbetegsége az 

allergia. Sajnos községünk

ben is sok gyerek és felnőtt 

köhög, prüszköl, fulladozik 

tőle. Ezért a Nyíracsádi 

Cserkészcsapat és támogatói 

közös munkálkodásra hívják 

Önöket.

1998. május 23-án (szomba

ton) 9-kor az emeletes iskola 

udvarán várjuk azokat az

Kis gyerek kis gond, nagy gye
rek nagy gond - mondják a szü
lők és sokszorosan igaz ez a 
nyári szünidő alkalmával. Hi
szen a bölcsődei és óvodai szü
netet még valahogyan át is 
lehetett hidalni, de az iskolait 
már sehogy sem. Éppen ezért 
nagyon népszerűek azok a tá
borok, amelyek valamilyen 
hasznos elfoglaltság közepette 
vigyáznak csemetéinkre, cik
künkkel egy ötletet szeretnénk 
adni a gyermekes szülőknek. 
Olyan táborozásról írunk, ame
lyet szakemberek vezetnek, s 
amely már tavaly is bevált, s 
népszerű volt a szülők és gyer
mekek körében, a portus line 
bt. sport és szabadidős játéktá
borairól és szervezett úszások
tatásáról van szó, mely utóbbi a 
táborozástól függetlenül is 
igénybe vehető.
Barabás Gyulát a táborok szer
vezőjének neve nem ismeretlen 
debrecen és Hajdú-Bihar sport- 
rajongói között. Fiatalabb korá
ban kiváló súlyemelő volt, 
Behalik Ferenc tanítványa. Elő 
szőr a Portus Line-ról, az álta
la fémjelzett társaságról kérdez
tük.
- Az emberek sportolási lehető
ségeit teremtettük meg az egye
temi téri egykori háév-es 
munkásszálló épületében, szép, 
nagy, tágas kondicionálótermet 
működtetünk, s egy év óta az 
uszodát is mi működtetjük.
- Hogyan fordultak a gyerme
kek sportoltatása felé?
- Azt valljuk, hogy csak az a fel
nőtt fog rendszeresen sportolni 
az egészségéért, aki már gyer
mekkorban hozzászokott eh
hez. Sajnos a testnevelési órák 
önmagukban még nem alakít
ják ilyenné őket. Ezért fennállá
sunk óta törődünk ezzel a 
témával. Arra hamar rájöttünk, 
hogy tanév közben igen gyakran

óvodás, iskolás gyerekeket, 

akik szívesen segítenek. Azo

kat az apukákat, nagyapákat, 

akiknek van kaszájuk és fű

nyírógépük. Tisztítsuk meg 

községünk utcáit a gyomok

tól, szépítsük épített környe

zetünket!

Segítségüket előre is köszön

jük!

Támogatók: Dr. Patay Irén 

háziorvos, Dr. Koncz Endre 

háziorvos, Dr. Katona Gyula 

polgármester Varga György

né jegyző, Kabály Ferencné 

vezető óvónő, Vereb Csaba 

iskolaigazgató, Kiss Józsefné 

cserkészcsapat vezetője szer

vező.

arra hivatkoznak a szülők, hogy 
gyermekeik nem érnek rá spor
tolni. Akkor kezdjék el nyáron, 
amikor nem kell tanulni!
- Milyen táborokat szerveznek 
az idei szünidőre?
- Napközis táborunk hétfőtől 
péntekig naponta nyolctól f® 
négyig működik, s az öt nap 
költsége 4500 forint. Bentlaká
sos táborunkat azoknak ajánl
juk, akiknek szülei nagyon 
elfoglaltak, vagy vidékiek, s netö 
tudnak naponta értük jönni' 
Hetente hétfőn délben tizen
kettőkor kezdődik egy turnus & 
vasárnap reggel kilenckor lehet 
jönni a gyerekekért. Ennek 3 
részvételi díja 12.000 forint' 
Mindkét társaság Pallagon, er
dei környezetben szívhatja a jó 
levegőt, csak az úszás van a 
debreceni Egyetem sugárút 13’ 
szám alatti uszodában.
- Milyen programokkal állnak i  
gyerekek rendelkezésére?
- Sport és szellemi vetélkedő
ket szervezünk, labdajátékoka1 
lehet játszani, a lovaglás alap' 
elemeire is megtanítjuk a részt
vevőket. Az úszásról 
beszéltem, aki nem tud, arra 15 
megtanítjuk. Ebben egy turnu* 
tíz napig tart, 1800 forintba V . 
rül (ez kevesebb mint tíz nap1 
strandbelépő ára).
- Hol lehet jelentkezni ezekre* 
programokra?
- A Portus Line ir o d á já t#  
Debrecenben az Egyetem s11' 
gárút 13. szám alatt. M ivel1 
turnusok folyamatosak, bárfl11’ 
kor lehet jelentkezni, szeretett* 
fogadjuk a sportos szünidő 
vágyó gyermekek szüleit, telei0 
non az (52) 411-416 szám 32-^ 
mellékén.
- Jó szünidőt kívánunk m*” 
denkinek!

H ajd ú  V olán K özlekedési R észv én y tá rsaság  
[ ] D eb recen , S zoboszló i ú t 4-6.
\  J  Tel /  52/ 447-777 Fax. 314-478

H O V

A U T Ó B U S Z JÁ R A T O K IN D U LÁ SA

N y írac sá d  F ő té r  megállóhelyről 

Á M I K O R

N yírbd tek  : M 4,25 7,37 10,47 12,47

X 14,07 15,17 16,17 U 1732

z 18,27 M 18,42 21,07 M  2337

Nyírlugos : M 4,25 7,37 10,47 12,47

X 14,07 15,17 16,17 V 17,02

u 17,22 Z  18,27 M 18,42 21,07

M 23,37

Asszony rész: M 5,10 X 9,50 M 14,50 M  16,55

* 17,40

B uzita : X 7,32 ♦ 10,00 SZ 11,46 M  15,42

M 17,15 Z  17,22

Jelm agyarázat:
X m unkaszüneti napok kivételével naponta
♦ m umkaszüneti napokon
M m unkanap
i iskolai előadási napokon
V a hét első m unkanap já t megelőző napon
K a hét utolsó m unkanapja kivételével naponta
Z szabad , és m unkaszüneti napokon
u a hét utolsó m unkanapja
sz szerdai m unkanapokon

H O  V Á M K O R

Debrecen : 4 3 0  M  4 3 5  X 5,00 535

M 6,15 6 3 5  X 7,50 Z  830

9,25 1030 12,05 M  13,00

ü 13,45 + 14,10 14,15 + 15,10

X 15,20 M  16,00 V 1630 Z  1635

M 1635 M  1735 V 1731 18,00

♦ 20,10 M  20,15

N yírm ártoafalva ü 1835 M  22,00

Jelm agyarázat:

M m unkanapokon
U a hét utolsó m unkanapján
z szabad , és m unkaszüneti napokon
X m unkaszüneti napok kivetelevei naponta
■f m unkaszüneti napokon
V a hét első m unkanapját ni egelőző napon

Érvényes:
1998. május 24-től!

H áztartási gép ek  
javítása

H űtők, mosógépek, centrifugák, bojlerek, 
darálók, villanym otorok javítása, 

felújítása, eladása ugyanitt. 
G épjárm űvek hűtőjavítása.

Cím: N yíracsád , K assai u. 4 4 .  
(B o lt udvarán) 

T el.: 0 6 - 4 2 - 2 8 2 - 7 6 3  
0 6 - 6 0 - 4 5 6 - 9 2 0

S p o rto s szü n id ő  g y e r e k e k 
n ek

NYÍRACSÁDI ÉLET  -  Nyíracsád havonta megjelenő lupja. Szerkeszti a szerkesztőbizottság.Szerkesztőség; Polgármesteri H ivatal 4 2 6 2  Nyíracsád, Kassai út 4. Tel.: 206-00^'
Készült: a Piremon Kisvállalat Vámospércsi N yom daüzem ében, 4 2 8 7  Vámospércs, Malom u. 2.

Felelős vezető: dr. Gere K álm án vezérigazgató


