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XIII. évfolyam 6. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2004. június

V Á L A S Z T Á S I  
I N F O R M Á C I Ó

a 2004. június 13-én tartandó 
Európai Parlamenti Képviselők 

választáséhoz

Tisztelt Választópolgárok!

A M agyar K öztársaság  2004. m ájus 1. napjától az Európai U nió  tagja. A 
választópolgárok jú n iu s  13-án (reggel 6.00 -  este 19.00 óráig) a  lakóhely 
ükhöz tartozó  szavazókörben  első  alkalom m al választják  m eg  azokat, akik 
hazánkat az Európai P arlam entben képviselik .
A választáson  M agyarország  egy  választókerülete t alkot. A z Európai 
Parlament tag jait az U nió  po lgárai 5 évenkén t közvetlen  választásokon  

választják.
Az Európai Parlam entbe 2004. júliusától 732 főből álló testületbe, 
Magyarország 24 képviselőt küld.
Listát a po litika i pártok állíthattak , m elyhez  legalább 20 000 válasz tópo l
gár aláírásával h itelesített aján lásra vo lt szüksége egy pártnak. C sak  azok  a 
pártok szerezhetnek  m andátum ot, am elyek  2004. jún iu s  13-án több szava
zatot kaptak , m int az  összes listára leadott összes érvényes szavazat 5% -a. 

Szavazni egy  listára  lehet.

A választáson  szavazhat:
' m inden  m agyar választópolgár, ha  nem  je lez te  valam ely m ásik  uniós 
tagállam ban, hogy v á l a s z t ó j o g á t  ott k íván ja gyakoroln i (településünkön 

ilyen bejelen tés nem  volt).
• az Európai U nió  m ás tagállam ainak m inden választópolgára, ha ny ilat
kozatot te sz  arról, hogy  választó jogá t a  M agyar K öztársaságban k ívánja 

gyakorolni.

N em  szavazhat az, aki:
• cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll
• közügyek gyakorlásátó l e l t i l t ó  jogerős ítélet hatálya alatt áll 
• jo g e rő s  szabadságvesztés bünte tését tölti
• bün te tőeljárásban  joge rősen  elrendelt in tézeti kényszergyógykezelését

t ö l t i

Az Európai Parlam enti V álasztáson az alábbi választási bizottságok 

működnek:
■ s z a v a z a t s z á m l á l ó  bizottság: a szavazás törvényes lebonyolításáró l gon
doskodik a  hozzá tartozó  szavazókörben
'  a külképvisele teken m űködő szavazatszám láló bizottság: a  nagykövetsé

geken látja el a szavazatszám láló  b izottság feladatait
• terü leti választási bizottság: elb írálja  az illetékességi te rü letén  levő sza
vazatszám láló bizottságok hatáskörébe tartozó döntések  ellen benyújto tt 
kifogásokat, t o v á b b á  a választási törvények m egsértése m iatt benyújto tt 
panaszokat. A tudom ására ju to tt törvénysértés esetén  m egfelelő  eljárást 

kezdem ényez
• O rszágos V á la sz tá s i Bizottság m egállapítja  m ely je lö lő  szervezetek  érték 
el az összes listára leadott összes érvényes szavazat 5% -át. M egállapítja , 
és k ö z z é te s z i  a választás eredm ényét, a  listák je lö ltje i közül kik  szereztek  
m andátum ot, és kiadja a m andátum ot szerzett képviselőknek a m egb ízó le
velet. A t u d o m á s á r a  ju to tt tö rv é n y s é r té s  e se té n  k e z d e m é n y e z i  a hatáskörrel 
rendelkező szerv döntését. H elyben s z a v a z a t s z á m l á l ó  bizo ttság  az alábbi
szavazókörökben m űködik.

0 0 1  s z á m ú  s z a v a z ó k o r

0 0 2  szám ú s z a v a z ó k ö r

0 0 3  szám ú s z a v a z ó k o r

0 0 4  szám ú s z a v a z ó k o r

0 0 5  szám ú szavazókor
0 0 6  szám ú szavazókor

Rákóczi u. 17- 
Szatmári u. 8.
Kossuth u. 2 3 .

Kassai u. 6.
Buzita Klub
Asszonyrész H O N O REX  Kft

Két év a parlam enti 
vá lasztások óta

Több m int két év te lt el a legutóbbi országgyűlési képviselői választás 
óta. A parlam enti többség  által m egalakított korm ányok m unkája m indig 
hatással van  az önkorm ányzatokra. N yíracsád község  szám ára igen ered
m ényes volt a rendszerváltás utáni első ciklus, (1990-1994) am ikor is 
nagy arányú fejlesztések történtek a községben. K iépült a gázhálózat, utak 
épültek, gyarapodott a tanterm ek szám a stb. A z elm últ években szám os 
beruházás előkészítését kezdte m eg az önkorm ányzat. 2003. évben több 
pályázaton eredm ényesen szerepeltünk, ezek között uniós pályázatok  is 
találhatók. A parlam enti döntés eredm ényeképpen cím zett tám ogatásból a 
múlt év őszén m egkezdődött az iskola rekonstrukciója és bővítése. Szep
tem ber elsejére befejeződik a régi épület felújítása, valam int az új tető- 
szerkezet kiépítése. R em élhetőleg a 2005. évi iskola kezdéskor a teljesen 
felújított épületet b irtokba vehetik  a tanulók.
Fontos szám unkra a közüzem i szolgáltatások teljesebbé tétele. 
Nyíracsádon, ugyan m ár 16 éve szennyvíz telep tisztítja a  község lakosai 
által kibocsátott szennyvíz egy részét, de a telep m ár nem  felel m eg az 
uniós elvárásoknak, ugyanakkor egyre nagyobb az igény a rákötések iránt 
is. A z elm últ év júliusában 50% -os m értékű céltám ogatást nyertünk el, 
m integy 660 m illió forintos beruházáshoz, melyből egy 500 köbm éteres 
tisztítóm ű, valam int egy 9 kilom éteres hálózat épül m eg a Kassai utcán, 
illetve annak m ellékutcáin. A beruházás jú liu s  hónapban kezdődik és 2005. 
október 3 1-én fejeződik be. A z önkorm ányzat ciklusprogram jában szerepel 
a  szennyvíz-hálózat további kiépítése a Rákóczi, D ózsa, Sport, Szatmári, 
Zrínyi utcán, valam int a csatlakozó m ellékutcákon, A sszonyrészen, m ely
nek költségeire 2005. tavaszán ism ételten pályázatot nyújtunk be.
A z elm últ év őszén elkészült és átadott Tavasz utca jó l szolgálja a község 
közlekedését, m int ahogy a K assai utcán elkészült leállósávok is. A közle
kedés biztonságát fogja jav ítan i a K ossuth u tca végétől A sszonyrész te le
pülés közötti kerékpárút, illetve az A sszonyrészen  m egépülő járdaszakasz. 
A  beruházás több m int 50 m illió forintba kerül, a  költségekből 33 m illió 
forintot pályázati úton nyert el a  község.
2003. évben m egkezdődött az önkorm ányzati tu lajdonú külterületi csator
nák  felújítása, m ely három  éven keresztül tart. A z összberuházás költsége 
44 m illió  forint, m elyből közel 30 m illió  forint a  Földm űvelésügyi- és 
Vidékfejlesztési M inisztérium  tám ogatása. N yíracsádon ekkora m értékű 
külterületi v ízelvezető csatornahálózat építésére m ég nem  került sor. Az 
elm últ évben teljesen befejeződött a m űvelődési ház  rekonstrukció ja, m ely 
nagyban segíti a m űvészeti kiscsoportok m űködését, kiállítások, rendez
vények lebonyolítását.
M indezek alapján rem énykedhetünk, hogy a következő  években is je len 
tős beruházások történnek községünkben, az itt élő  családok életkörülm é
nyei javu lnak  és egyúttal a község városiasodása is folytatódhat.

Dr. Katona Gyula 
polgármester

\ H elyi V álasztási Iroda Petőfi tér g szám  alatt a Polgárm esteri H ivatalban  

m űködik.

T isz te lt V ála sz tó p ol&áro k !

2004. június 13-án az Európa, Parlamenti K épviselők választásának ered- 
m énye alap ján  a ^ e^va ^sztott képviselők  Magyarorsza^ ^ am P olgárait 
és érdeke it k é p v ise l 32 EuroPai Parlamentben ezért szavazatával, hozzá.
járul annak e r e d m é n y « ^

A választással kapcS°  . . e'IT|erülő kérdéseikkel rész e esebb tájékoz
tatásért a Polgárm eSten Hlva,a|ban a V álasztási Iroda Vezetőjéhez lehet 

fordulni.

Varga Györgynésk  

HVI Vezetője

Ballagóknak útravalóul...

Mára] Sándor: Füveskönyv

Mindig váltani az élet ritmusát.
Tudatosan és figyelmesen cserélni 
munkát, pihenést, koplalást és bőséget, 
józanságot és mámort, igen, még 
gondot és öröm et is, 
tudatosan felállni az élet terített 
asztala mellől, m ikor legjobban esik a bőség, 
tudatosan bekapcsolni gondokat 
és feladatokat, melyeknek nevelő erejük van.
Nem elbízni m agad semmiféle helyzetben.

Mindennek alján az isteni gondolat van, 
a szellem, mely korm ányozza a világot: 
s ez a szellem nem  tűr semmiféle 
magabiztos kedvtelést, önhitt elégedettséget, 
pislogó és lusta kielégülést.

Mindig alakulni s változtatni, odasimulni és 
áldozni valamit, m indig adni, am ikor kapsz, 
mindig továbbadni, amit szereztél, így vagy úgy... 
csak nem „biztonságban élni” . Mindig 
várni a vihart és a tűzvészt.
S ha beköszönt a vihar és a tűzvész, 
nem csodálkozni és nem sopánkodni.
Nyugodtan mondani: „itt van”. S oltani és védekezni.

A N yíracsádi Általános Iskola tanévzáró és ballagási ünnep
ségét jún. 12-én, szom baton 9 órakor tartják a Petőfi téren. 
Rossz idő esetén a Dózsa György M űvelődési Házban.



A  K á ro ly ia k  k iá l l í tá sa Nyíracsádon jártunk

2004. május 25-én, kedden dél
után 4 órakor nyílt meg az a kiállí
tás, amely Károlyi Gábor fotóit, és 
Károlyi Ágnes festményeit mutatja 
be. A kiállítás a Dózsa György 
Művelődési házban látható június 
közepéig.

A kiállítás megnyitóján jelen volt 
a művész és családja. Jelen volt dr. 
Károlyi György főorvos, professzor, 
valamikori nyíracsádi körzeti orvos, 
mint a kiállító fotós édesapja és a 
festő nagyapja.

Részleteiben közöljük azt a 
köszöntő, értékelő szöveget, amely- 
lyel Véreb Csaba a kulturális bizott
ság elnöke megnyitotta a kiállítást.

Kedves Vendégek!
A Károlyi név jól cseng 

Nyíracsádon. Volt valamikor az 
ötvenes években egy közkedvelt 
körzeti orvosa falunknak dr. Károlyi 
György. Aki ma nyugdíjba készülő 
professzor a Budapesti Orvostudo
mányi Egyetemen.

És e tény felidézésétől fogva 
nehéz beszélni, mert valljuk be, 
egy kissé elfogultak vagyunk. Az ő 
gyermekét és unokáját köszönthet
jük körünkben.

De a minőség megítélésében 
nincs elfogódottság. Károlyi Gábor 
fotóst és Károlyi Ágnes festőt 
köszönthetjük nálunk, közös tár
laton.

Egy fotós és egy festő. Apa és 
lánya. Egy nyomdaipari mérnök és 
egy jogász. Praktikus tudományok, 
szakmák művelői, amiből élnek, és 
művészetek, amelyek egy másfajta 
örömöt nyújtanak számukra és a 
nézők számára.

A fotó -  FÉNY kép, a festmény 
-  FESTETT kép. Térben érintkező 
kiállítás ez, ahol a fotó és a festmény 
több csomópontban találkozik.

A FÉNYKÉPEZÉS VALÓS CÉL-JA: 
JÓ KÉPEKET KÉSZÍTENI.

A művészi fotó nem márka
függő, de persze nem vitatható el 
a szélesebb körű lehetőség egy jobb 
felszereléssel. Nem márkafiiggő 
igazából, hanem gondolatfüggő. 
Mi van abban a tájban, természet
ben, portréban, modellben, amit 
érdemes megérteni, lefordítani, 
megörökíteni.

A festést is sokan választják ma 
kiteljesítő foglalatosságként. Hall
juk, hogy színészek kiváló festők

is. Úgy tűnik a művészi hajlam egy 
kiteljesedési igény ma. És ez így 
van jól. A tehetség keressen utat 
magának.

A FESTÉS VALÓS CÉLJA: JÓ 
KÉPEKET KÉSZÍTENI.

Tiszta színekkel, fény árnyék 
kifejezéssel, formák egymáshoz 
viszonyított téri helyzetének jó 
megválasztásával, természeti és 
technikai folyamatok megfigyelésé
vel és közvetítésével, színviszony
latok rendezésével, harmóniával, 
vagy éppen antiharmóniával.

Károlyi Gábor fo tós
Ha egy gyermek 8 éves korában 

kap egy Fotobox 6x6-os gépet, az, 
ha nem is szokványos 1961-ben, 
de nem is különösebben kirívó egy 
gyerek életében. Majd röviddel 
azután egy keresztrejtvény pályáza
ton nyer egy szintén 6x6-os Pajtás 
gépet, az már ad egy lehetőséget 
egy gyermekfotósnak is. Ehhez 
aztán egy nagyítógép, még, ha a 
neve Törpe birtoklása már egy 
fürdőszobai fotómunkát is lehetővé 
tesz. Osztálykirándulások, lengyel- 
országi tábor, ellesett pillanatok. 
Ekkor már jelentkezik a fotózás 
szakmaisága is. Még egy következő 
fokozat a képek komponálása.

Fontos számára a festészet. Az 
albumokat bújja, ezekből ragad rá 
a képi látásmód.

Károlyi Gábor a fotózást szak
könyvekből kezdte tanulni, saját 
kísérleteiből építkezett.

Az autodidaktának nehéz a dolga, 
mert az út elágazó, a választhatóság, 
a tudás megszerzésére.

Az autodidaktának könnyű a 
dolga, mert hajtja a kíváncsiság. 
Maga szabja meg a fejlődés irányát 
kitartása, ügyszeretete, képessége 
alapján. És ezekben itt nem volt 
hiány.

1973-ban reprodukciós fényké
pészként kezdte tanulni a szakmát 
az Alföldi nyomdában.

Az elektronikus képfeldolgozás
sal 1985 óta foglalkozik. Ma már 
digitális fényképezőgépen készíti 
felvételeit, melyeket számítógépen 
dolgoz fel.

A Vencsellei István vezette Deb
receni Fotóklub tagja, ahol a fotózás 
világából információhoz jut, a klub
tagok képbírálatai pedig állandó 
segítség számára.

2004. márciusában a Hajdú- 
Bihar megyei Népművészeti napok 
keretében hirdetett fotópályázaton 
első helyezést ért el Néptánc a fotó
művészetben c. 4 képével.

Debreceni kiállítása előkészület 
alatt van.

Itt egy sorozatot látunk. A 
szőlő. A fotós követi a természet 
lépéseit, rügyezés, a frissen met
szett szőlőn egy csepp, a nyári 
meleg, a lugas adta hűs, az érés, 
az őszi túlérés, majd az elmúlás 
jegyei. Az erek mentén a klorofil 
lebontódik, más színanyagok 
veszik át helyét. Kromoplasztiszok, 
leukoplasztiszok. Megőszült a 
növény, itt a cél, a vég, az ered
mény.

Sokszor érdekli a nézőt, hogy 
amit lát, miért került oda, hogyan 
került oda. Meg akarok tudni vala
mit a képről. Hogyan születik a kép? 
A festő rajzos vénája, vagy a színek
kel való bánásmód a meghatározó?

Nehéz Károlyi Ágnes fes tő  képei
ről valamit mondani, mert az ember, 
amikor meglátja, úgy viselkedik, 
mint egy népdalköri tag, holott nem 
az lenne most a feladata. Nevezete
sen dallamok jutnak az eszébe. De 
hát ezt mégsem lehet leénekelni. 
Népdalra lefordítani a látottakat. Az 
már sok áttétel lenne:

De hát, mi a kiállítást megnyitó 
ember feladata?

Elmagyarázza, hogy mit akart a 
festő? Miután megkérdezte, hogy 
mit akart? De minek? Hiszen a 
festő, ha el is mondott valamit a 
szándékáról, nem az a lényeg. A 
lényeg ott van a falon, mindenki 
láthatja, nem kell hozzá kommentár. 
A lényeg a benyomás, a hatás.

Károlyi Ágnesnek az impresszi
onisták színvilága tetszik, megfogja 
a festőt. De hát kit nem? Ez az út 
járható számára, ez a színvilág a 
sajátja.

Dr. Károlyi Ágnes festő 
1978-ban született Debrecenben. A 
fiatal jogásznő a festészettel komo
lyabban az egyetemi évek alatt 
ismerkedett meg. Előtte a Fazekas 
Gimnáziumban indult több rajzver
senyen, melyek egyikén országos 
3. helyezést ért el. Ezeket az időket 
még a kezdetek előtti próbálkozás
nak tartja. Brúgós Gyula tanítvá
nyaként négy évig tanult festészetet. 
Jelenleg Budapesten élő festő.

Kiállításai:
Zsúfolt fesztivál: Debrecen 1997; 

Zsúfolt fesztivál: Debrecen 1999; 
Mezon Galéria: Debrecen 2002;
Banán klub: Budapest 2004. 06. 01.

Itt látható képei olajjal, pasztel- 
lel, helyenként akvarellel és ceruzá
val készültek.

A festő, Károlyi Ágnes nem 
ad címet képeinek. Nem akar fel
lengzős címeket adni. Önmagukért 
beszélnek, kell, hogy beszéljenek. 
Önmagukban kell, hogy hassanak.

A  3. c osztály sikeres szereplése
Lázár Ervin, a népszerű író adta át a jutalmakat május 29-én, szombaton a megyeházán, a Barátunk a könyv című 
pályázaton jó  szerepelt gyermekeknek. Több száz gyermek küldte el olvasónaplóját ebben az évben is, a megyei 
könyvtár által meghirdetett pályázatra. Az immár negyedszázada útjára indított népszerű pályázat díjkiosztó 
ünnepségén minden tanuló a jubileumi tortából egy-egy szeletet kapott. Szórakoztatásukról a Csokonai Színház 
művészei gondoskodtak. A 3. c osztály tanulói név szerint: Mászlai Éva, Németh Anna, Szabó Petra és Szemán 
Krisztina a hatodik helyezést érték el.
Az ők korosztályukban ez szép teljesítmény. A pályázat készítésében munkájukat koordináta, segítette Dr. Ördögh 
Miklósné tanárnő.
Eredményes szereplésükhöz gratulálunk.

A könyvtár dolgozói

Április 29-én negyven nyugdíjas 
pedagógus utazott Debrecenből a 
Guthi erdőbe és Nyíracsádra. 
Nyíracsádról már sok szépet és jót 
hallottunk Kabály Ferenc nyugdíjas 
társunktól, aki rendszeresem jár a 
keddi foglalkozásainkra.
Az idősek világnapja alkalmából a 
citerazenekar tagjai kedves zene
számokkal okoztak örömet a nyug
díjasainknak. Karácsonykor pedig 
betlehemes játékukban gyönyörköd
hettünk.
Csoportunk a Guthi erdei kirán
dulás az erdészház megtekintése 
után Kabály Ferenc vezetésével 
Nyíracsádra ment. Autóbuszunk 
az általános iskola közelében állt 
meg. Tervünk az iskola, az óvoda, a 
könyvtár, a Művelődési Ház, a temp
lomok, a főtér megtekintése volt.
Az iskolában Vereb Csaba igazgató 
kollégánk szeretettel fogadott ben
nünket. Ismertette az iskola múltját 
és jelenét, a most folyó építési 
munkát. Az építkezés ellenére min
denütt rend, tisztaság uralkodik. Az 
igényesség, rendszeretet jellemzi 
az itteni életet. Az iskola napközi 
otthonában ebédelt a csoportunk. 
Az ízletes ebéd után az óvodába 
indultunk.
Az óvoda vezetője Kabály Ferencné 
örömmel fogadta a sok vendéget. A 
rendezett szép környezetben jól érzi 
magát az öt gyerekcsoport. Minden

felé virágokat, jókedvű gyerekeket 
láttunk.
A Művelődési Házban több kiscso
portos foglalkozást tartanak. Kabály 
Ferenc citerán játszott, mi pedig 
dalra fakadtunk.-Tartalmas élet 
folyik itt a felnőttek és gyermekek 
körében is.
A Községi Könyvtár is igen látoga
tott. Megtekintettünk egy képkiál
lítást is, Prokop Péter festőművész 
70 db festményt ajándékozott a 
községnek, melyeket Budapesten és 
Rómában festett.
A görögkatolikus templomban a 
tisztelendő úr fogadta csoportunkat.

Ismertette a templom múltját, az 
egyház életét, összetartó erejét. 
Végül a XIII. századi Árpád kori 
templomot tekintettük meg, amely 
a református egyház keretében 
működik.
Köszönjük Kabály Ferenc kollégánk, 
nyugdíjas társunk szervező munká
ját. Szeretettel gondolunk a kellemes 
kirándulásra.

Debrecen, 2004. ápr. 30.

Szabó Zoltán 
Pedagógusok Szakszervezete Nyug- 

díjas Tagozat vezető
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Folytatás az ápr. 22-én elhang
zott előadásból
Néhány gondolat a házi kom
posztálásról.
A komposztálás során egy ter
mészetes folyamatot, a szerves, 
növényi eredetű anyagok bioló
giai lebomlását segítjük elő.
A komposzt többek között azért 
jó  a talajnak mert:
• a benne lévő tápanyagokat a 
növények könnyebben fel tudják 
venni
• javítja a talaj szerkezetét
• sötét színe segíti a talaj felme
legedését
• javul a vízháztartás
• nő a talaj biológiai aktivitása 
Mi kerülhet a komposztba? 
Zöldség- és gyümölcshulladé
kok, kávé és teazacc, hervadt 
virág, virágföld, fahamu/max: 
2-3 kg./m3/apróra darabolt toll, 
szőr, papír, újságpapír, némi 
gyapjú, pamut és lenvászon.
A kertből: levágott fü, kerti 
gyomok (virágzás előtti fale

vél, szalma, összeaprított ágak, 
gallyak, elszáradt palánták, 
lehullott gyümölcsök, faforgács, 
furészpor -  ha vegyi anyaggal 
nem kezelték a fát)
A jó komposztálás érdekében:
A komposztálás alapja a jó oxi
génellátás. Ezért fontos levegős 
tárlóhely alkalmazása és a leve- 
gősítés lazító anyagok, szalma, 
ágnyesedék bekeverésével. 
Fontos az ideális vízellátás:
Ha összenyomva az érésben lévő  
komposztot vizet tudunk kipré
selni belőle, akkor a komposzt 
túl nedves. Ha az anyag szárazon 
pereg, akkor viszont túl száraz. 
Ha összenyomáskor gyengén 
összetapad, akkor ideális a ned
vességtartalma.
Komposztáló alkalmatosságot 
magunk is könnyen készíthetünk 
hulladék faanyagokból, lécek
ből, deszkákból. Az érésben lévő 
komposztanyag szellőztetését 
megoldhatjuk úgy, hogy több 
helyen átfúrt műanyag csöve

ket szúrunk a komposztba, de 
ha van elegendő anyagunk és 
türelmünk, akkor készítsünk két 
azonos méretű komposztáló tar
tályt, és 4-6 hetenként forgassuk 
át egyikből a másikba.
A komposzt felhasználása:
A 4-6 hónapos komposzt igen 
gyorsan hat, de csak a talaj fel
színén használható pl. fák, cser
jék, bogyósok őszi betakarására, 
pázsit, valamint földkeverékek 
számára nem alkalmas.
A z érett 8-12 hónapos komposzt 
lassan hat, kiváló talajjavító 
tulajdonságokkal rendelkezik, 
földdel összekeverve fontos 
alapanyaga lehet cserepes- és 
balkonnövényeknek, valamint 
a veteményes talajának. Egyéb
ként rostálás után valamennyi 
növénykultúrában eredménye
sen felhasználható.

Kiss József

Vereb Csaba

E E 9 H

Kilencedik hely az országoson

A Nyíracsádi Általános Iskola csapata sorozatos győzelmek után megyénket képviselte a katasztrófavédelmi verseny 

országos döntőjében. A kétnapos megmérettetést Zánkán rendezték. Az első napon elméleti tudásukról adtak számot 

a versenyzők, másnap délelőtt gyakorlati felkészültségüket mérték össze. Délután húsz csapat várta az eredményhir

detést. A nyíracsádi lányok az ország 9. legjobb csapatának bizonyultak: Berki Csilla, Csehely Szilvia, Rózsa Csilla 

és Újfalusi Szilvia. Moczok Gyula felkészítő tanár segítségével jövőre újra ringbe szállnak az országos babérokért.

olvashattuk a június 1-i Hajdú Bihar Megyei Naplóban, Kedvesne Zilahi Enikő tudósítása alapján.

Gratulálunk a lányoknak!
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Katz féle boltok a Dózsa utcán isőG [kft? as QŰpság
LONDONI ÉLMÉNYEM

London csodálatos város, s  én boldog vagyok, hogy ott lehettem. M á rc iu s  

13-án négy társam m al és Illés Gabika nénivel indultunk el. Az utazás elég hosszú  

volt, de ki lehetett bírni, mert c sa k  az járt a fejemben, hogy Angliába megyek. 

Első  éjszakánkat Ném etországban töltöttük egy c sendes kisvárosban. Reggel 

korán indultunk tovább, s  délután már a Franciaországi Csalagúthoz értünk, ahol 

átkeltünk a tenger alatt. Érdekes é lm ény volt. M iko r átértünk, végre elm ondhat

tuk: Nagy-Britanniában vagyunk. Az idő nem  volt túl barátságos, é s  a tenger is 

háborgott. Izgatottak voltunk, m ikor Londonba értünk, ahol családoknál szállásol

tak el minket. Klenovszki Kittivel voltam  egy  helyen. A  mi helyzetünk egy kicsit 

érdekesen alakult, ugyan is értünk nem jött senki. Végül egy néni, aki az elhelye

zésünkkel foglalkozott elvitt bennünket. Az O 'Brien családhoz kerültünk. A  férfit 

Edemnek, a nénit Paulának hívták, a két k islány A m y  és Holly volt. M egm utatták 

a szobánkat, ahonnan szép kilátás nyílt a városra. A  vacsi nagyon finom volt, tipi

ku s angol étel. Aztán megmutattuk nekik N yíracsádot képeken, majd felmentünk 

a szobánkba és igyekeztük felfogni, hogy  Londonban vagyunk.

M á sn a p  városnézés következett. Elm entünk a B ig  Benhez é s  a Buchingam  

palotába, ahol éppen lovas őrváltás volt. Aztán a Trafalgár tér következett, ahol 

gyönyörű  szökőkutakat é s szobrokat láttunk. Itt található a National Gallery, a 

Nemzeti M úzeum , nagy m űvészekkel és szép képekkel. Délután a British M ú ze 

um ba mentünk, ami tele volt szám unkra csupa  érdekes dologgal. Greenw ichben 

is jártunk, a kikötőben megnéztünk egy hatalm as hajót, elm entünk a csillagvizs

gálóba, ami nagyon  érdekes volt. Egy  m ásik  alkalomm al a Tower következett, 

ahol a koronaékszereket néztük meg. Ekkor az utazás legcsodálatosabb része 

következett, a London Eye, ami egy hatalm as óriáskerék, ahonnan beláthattuk az 

egész várost. N agyon  tetszett mindenkinek. Este egyedül m entünk a csa ládok

hoz. N agyon  jó volt London kivilágított, c sendes utcáin sétálni. A z  ötödik napon 

m egnéztük m ég a H istory Múzeum ot, M 'm e  Tussad panoptikumát, és voltunk 

London leghíresebb, legdrágább áruházában, a Harrods-ban. Vásáro ltunk egy 

kicsit, este bepakoltunk, elbúcsúztunk vendéglátóinktól é s  elindultunk haza.

Rövid időre m egállunk Canterburyben, és m egnéztük Anglia  legnagyobb 

katedrálisát. Egy éjszakát ism ét Ném etországban töltöttünk. Budapestre érve 

elbúcsúztunk új barátainktól, ami nagyon  nehéz volt.

Régi á lm om  teljesült ezzel az utazással. Sa jnos nagyon ham ar véget ért, de 

a szép emlékeket soha  nem  felejtem el.

Urszuly Dóra 7.b

Balogh Rebeka 4.d: A csodafalu

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy pici falucska. Ez a falu az Óperen- 
ciús-tengeren is túl volt, az Üveghegynél balra, az Aranyhíd mellett.
Ebben a faluban nem sokan laktak, csak a Télapó, Hóanyó, a Húsvéti nyuszi 
és a manók. A faluban ember még sosem járt. Az élet szépen, csendben zaj
lott, mint máshol, csak itt mindenki a gyerekekért élt. A manók készítették az 
ajándékokat, mert már itt volt az ideje, hogy a Télapó útra keljen. Hóanyó 
is készülődött, mondta is:
-  Megyek, megrázom a dunyhámat egy kicsit, hogy essen a hó a Földön! 
Igen ám, de a dunyhát meg ellopta valaki! Mikor ezt meglátta Hóanyó, 
akkorát kiáltott, hogy még a Húsvéti nyuszi is felébredt téli álmából. Össze 
is futottak mind, és törték a fejüket, hogy mitévők legyenek.
-  Hogy csinálok én most havat, hogy fog  a Télapó szánja repülni, ha nincs 
hó? -  aggodalmaskodott Hóanyó.
-  Ne aggódj, elmegyünk az Üvegbarlangba, és megkérjük az ezeréves 
Aranyhajú Manót, hogy az igazmondó kúttól kérdezze meg, hogy mi történt, 
és mit tegyünk most! -  mondta Télapó.
Ezzel mindenki felült a csodaszánra, és Télapó elkiáltotta magát: Hajhó, 
Ráró, repüljön a szánkó, vigyetek minket a Csodabarlanghoz! Mikor oda
értek, nagyon furcsa dolgot vettek észre: hét óriás őrizte a bejáratot. Nem 
akarták beengedni őket, csak úgy, ha a nyuszi hoz nekik egy tál piros tojást.
-  Na, ez könnyen megy! -  mondta a nyuszi, majd elővette zsebeiből az ecse
tét, hármat suhintott, és minden üvegszikla piros tojássá változott.
Ahogy bementek, az öreg manó már a kutat faggatta:
-  Ki lopta el a dunyhát?
-  A vasorrú bába volt, ő vitte el!- mondta a kút.
-  Hogyan szerezzük vissza, és hol lakik a banya? -  kérdezte Hóanyó.
-  A kiserdőnél, a macskák falujában. A macskák védelmezik a boszorkát, 
vigyetek egy kis tejet és egy egeret. A tejet adjátok oda a macskáknak, az 
egeret pedig engedjétek be a banyához!
így is tettek. A macskák ettek, a vasorrú bába pedig úgy megijedt az egértől, 
hogy még a seprűjét is ott felejtette ijedtében, visítva szaladt ki a világból! 
Hóanyó visszavette a dunyháját, és rögtön megrázta. A Földön nagy pely- 
hekben hullani kezdett a hó. Együtt hazasiettek, a manók felrakták a szánra 
az ajándékokat, és Télapó máris útnak indult a gyerekekhez. A Húsvéti 
nyuszi visszafeküdt aludni, mert még nagyon álmos volt, Hóanyó pedig csak 
rázta, rázta a dunyháját boldogan.
A vasorrú banya még mindig fiit az egér elöl. Aki nem hiszi, hogy így történt, 
fusson utána, és kérdezze meg tőle, miért fu t ennyire!

Gyógytestnevelés és hagyományőrzés az óvodában

A  kép jóval a háború előtt készült, 

talán a harm incas években. A  jelenlegi 

Sport utca elején álló épületben, ahol 

ma is üzlet áll, a Katz csa ládnak volt 

két boltja. Az egyik ve gye s  bolt volt, a 

másik pedig vaskereskedés. Az üzletek 

a mai Sport utcára nyíltak. Az épület 

másik felében lakott a család.

A  család történetét, elérzékenyülve, 

néha sírva, emlékezve rakták ö ssze  a 

tégi szom szédok leszármazottai Büte 

Ferencék é s  a Katz család egyik  uno

kája Kovács (Katz) M ik lós, aki 2003 

nyarán járt Nyíracsádon  kisebbik 

lányával.

A  történethez pontos adatokat 

tudott szolgáltatni több helybéli néni 

is, köztük özv. Katona Lászlóné Ilonka 

néni és lánya is, m ivel a Katz család 

egyik fia nősü lés után az ő szom széd

jukban lakott. N agyon  szép esküvő 

volt -  mondják, m ég Bertának, a 

m ennyasszonynak az esküvői ruhájára 

is emlékeznek.

A  Katz család feje, Katz Mór, a 

f iú b a n  járt Kovács M ik ló s  nagyapja, 

katona volt az I. világháborúban, ahol 

hősi halált halt. Hátra maradt hét 

gyermeküket ezután egyedül nevelte 

felesége, Vogel (Fogéi) Róza, akinek 

neve o lvasható is  a főtéren lévő 

emlékművön. Szerepel az em lékm űvön 

Dezső deportált felesége és lánya is.

Három fiú a II. világháborúban 

együtt szolgált Büte Ferenc édesapjá

val, aki m indig nagy szeretettel beszélt 

arról az összetartásról, ami a Katz fiúk 

és többi nyíracsádi között volt a kato

nai szolgálaton. Elmondta, amit hallott 

apjától: hogyan  szereztek élelmet, 

hogyan segítették egym ást.

A  deportáláskor a többi zsidó 

családdal együtt Katzékat is elvitték. 

A  fiúk -  Dezső 1904-ben, M ik ló s 

1908-ban, Zoltán 1910-ben született 

-  m unkaszolgálatosok voltak. (Közü

lük leginkább Dezsőre emlékeztek az

asszonyok, hiszen ő vezette a boltot, 

M ik ló s  viszont ham ar elkerült a szülői 

háztól. Ilonka néni Kovács M ik ló s  láttán 

összecsapta  a kezét és felkiáltott: -  Hát 

ez tiszta Dezső i) M ik ló s  sebesülten 

hazatért, miután Budapesten élt, őt 

nem deportálták. A  két m ásik  testvér 

évekig hadifogoly volt. Zoltán, amikor 

hazajöhetett volna, átengedte ezt 

a jogot Dezsőnek, hogy ő jöhessen 

előbb -  abban a tudatban, hogy  neki 

családja van -  hiszen nem  tudhattak 

a tragédiáról. A  család nőtagjait depor

tálták Auschw itzba, s  nem  is tértek 

haza. Igaz, a nagym am a nem kapott 

m entességet a deportálás alól, annak 

ellenére, hogy hősi halott özvegye volt. 

Ilonka néni felelevenítette, hogy Katz 

nénit e gy  ideig az ágynem űtartóban 

próbálták rejtegetni.

A  Katz fiúk hazakerültek a háború 

után, de sem m ijük sem  maradt. M in d 

hárman Budapesten telepedtek le. 

Dezső újra m egnősült, gyereke azonban 

nem született. Húsz éve halt meg. M e g 

nősült Zoli is, nekik e gy  örökbe foga

dott lányuk volt. Zoli 1956-ban kiment 

Ausztrián át Kanadába, ham arosan 

felesége is követte. Néhány éve m eg

halt. M ik ló s  m ár a háború előtt m eghá

zasodott, ő a m unkaszolgálat közben 

kapott sebei következm ényeként éppen 

50 éve halt meg, két fia született, egy i

kük a Nyíracsádon  járt, m ost 58 éves 

Kovács M ik lós, aki több régi felvételt 

is hozott magával, am elyek közül két 

kép a Nyíracsád i régi fotók kiállításán 

szerepel jelenleg is.

Több régi fénykép m ásolata is itt 

maradt, azokat bárki megnézheti. Ő 

pedig vitte m agával fényképezőgép

ében a jelenlegi N yíracsád  fotóit, hogy 

m eg tudja mutatni rokonainak a mai 

állapotokat. M in t írta, a fényképek igen 

jól sikerültek, egyiken m ég jól látható az 

egyik gép elé feltartott régi kép, amely 

ugyanazt a házrészletet ábrázolja a 

harm incas években. Kovács M ik ló s  

elmondta még, hogy a régi é s új képe

ket azóta egy közös albumban helyezte 

el. Azt is elmesélte, hogy egy régi 

naplóból azóta megtudta: szülei kicsi 

korában egyszer elvitték Nyíracsádra, 

amire ő nem  emlékszik.

A  történet részleteit összegyűjtötte: 

Vereb C sabáné  

és Kovács (Katz) M ik ló s

Kovácsné Csík Ágnes óvónő
ként 1988. óta dolgozik a nyíracsádi 
óvodában. Három gyermekes édes
anya. Olvasmányos, közérthető, 
fényképekkel és gyermekrajzokkal 
teli színes, dolgozatait olvasva 
gondoltam arra, beszélgessünk azok 
témájáról.

Az egyik írásod gyógypedagógiai 
jellegű.

-  Hogyan kerültél a Szar
vasi Óvóképző Főiskola 
gyógytestnevelési szakirányú tanfo
lyamára?

-  Teljesen egyszerű, mondhatni 
hétköznapi módon. Egyik gyerme
kemnek tartáshibát állapított meg a 
gyermekorvos, ezért gyógytornára 
kellett volna járnunk. Akkor figyel
tem fel a főiskola ezen hirdetésére, 
melyet végzett óvónők számára 
szerveztek. Úgy gondoltam, hasznos 
lehet egy ilyen kurzus óvodai szem
pontból is.

-  Mennyi ideig tartott a tanfo
lyam?

-  1 éves képzés volt. Ennek 
eredményeként, lezárásaként írtam 
meg szakdolgozatomat „Az óvodás
kor jellegzetes ortopédiai elválto
zásai” címmel. 1995-ben Dr. Saári 
Gyula ortopéd szakorvos vezetésével 
végeztünk mindenre kiterjedő szűrő
vizsgálatot a nyíracsádi óvodás gye
rekek körében. Ennek a vizsgálatnak 
előkészületeit, lefolyását, módsze
reit, értékelését és következtetéseit 
írtam le. A vizsgálat eredményeként 
elég nagy számban talált a szakorvos 
valamilyen elváltozást. Különösen 
meglepő volt a tartáshibák és a lúd
talp magas aránya.

-  Hogyan tudtad, tudod hasz
nosítani a továbbképzésen szerzett 
tudást és a felmérés adta tapaszta
latokat?

-  Arra törekedtem, hogy a 
tanultakat nemcsak én, hanem 
kolléganőim is hasznosíthassák. 
Bemutató foglalkozásokat tartottam. 
A főiskolán kapott mozgásfejlesztő, 
tartásjavító gyakorlatokat mindenki 
számára, óvónőknek és szülőknek 
egyaránt hozzáférhetővé tettem a 
faliújságon.

1996-ban nagyszabású bemutató 
foglalkozást szerveztünk az óvo
davezetővel, Kabály Ferencnével a 
környező települések óvónői szá

mára. Ekkor megismerkedhettünk 
Dr. Tóthszőlősiné Varga Tünde moz
gásfejlesztő testnevelési program
jával, melyet azóta is alkalmazunk 
kolléganőimmel csoportjainkban.

Az óvodai nevelés szerves része 
a mozgásfejlesztés és az egészséges 
életmódra nevelés. Programunkba 
beépítettük a gyógytestnevelést, 
melynek feladata a szerzett vagy 
veleszületett betegség következtében 
kialakult egészségi állapot helyreál
lítása. Speciális módon differenciál
tan és egyénre szabottan valósítjuk 
meg azokat a tevékenységeket, 
melyek az egészséges testi fejlő
dést biztosítják, helyes szokásokat 
alakítunk ki általuk és a gyermekek 
edzettségét növeljük. Lehetőségünk 
nyílt különféle pályázatok megírá
sára. A tornatermi felszerelések és 
az udvari mozgásfejlesztő játékok 
teljes egészében pályázati pénzből 
kerültek beszerzésre. Ennek egyik 
részét az óvodavezető, a másik részét 
én nyertem.

Mód nyílt a nagycsoportosok 
számára úszásoktatásra, szintén 
pályázat útján. A debreceni Újkerti 
Általános Iskolába hordtuk be a gye
rekeket különbusszal.

Azonban óvodai törekvésünk 
eredményességét megtöri, hogy 
az intézményből iskolába kerülő 
gyermekek fejlesztését az iskolai 
gyógytestnevelés nem tudja bizto
sítani.

Hogyan valósul meg a 
gyógytestnevelés az óvodában?

-  Elsődleges feladatunknak a 
megelőzést tekintjük. A speciális 
tomagyakorlatok beépülnek a min
dennapos testnevelésbe, testnevelés 
foglalkozásokba és játéktevékeny
ségbe, amire a csoportokban dolgozó 
óvodapedagógusok nagy hangsúlyt 
fektetnek.

Azoknak a gyerekeknek, akiknél 
orvosi, szülői vagy pedagógusi jelzés 
miatt szükségessé vált ezen típusú 
fejlesztés, heti egy alkalommal 
gyógytestnevelést tartottam. Álta
lában 8-13 gyermek alkotta a cso
portot. Éveken át iskolások számára 
is szerveztem gyógytestnevelési 
foglalkozásokat. Kiss Pál testne
velő tanár személyében nagyon jó 
együttműködő partnerre találtam. 
Mindezeken túl asszonytoma is volt

a felnőtteknek. Sajnos az utóbbi egy 
évben szünetel a toma. Ennek oka 
egyrészt személyes (egészségügyi, 
továbbtanulási), másrészt a magas 
óvodai csoportlétszám. Remélem 
jövőre már sikerül újra megszervezni 
ezeket a hasznos foglalkozásokat.

Egy időben a nagy mozgásigé- 
nyű gyerekek számára különtomát 
tartottam. Itt olyan gyakorlatokat 
végeztünk, melyek messze megha
ladják az ebben az életkorban álta
lánosan végzett tomagyakorlatokat. 
Például: tigrisbukfenc, sorozatbuk
fenc, gyürügyakorlatok, szekrény
gyakorlatok, talajtoma. Sajnálatosan 
ez is abbamaradt, de nagyon jó lenne 
folytatni!

Elmondhatjuk, hogy az egészség 
megőrző programokban mindig tevé
kenyen részt vesz intézményünk.

-  Bár a másik dolgozatod telje
sen más témájú, ám mégis szervesen 
kapcsolódik az óvodai élethez. 
Hiszen a hagyományőrzés a helyi 
nevelési programban jelentős szere
pet tölt be.

-  Valójában a saját készítésű 
óvodai programunk sajátossága és 
különlegessége a mozgásfejlesztés 
és hagyományápolás. Mindkettőt 
egyformán fontosnak tartjuk. Gyö
kereink, a múlt értékeinek ápolása, 
kulturális kincseink megőrzése véle
ményem szerint ugyanolyan fontos, 
mint gyermekeink egészségének 
védelme, testi képességeinek fejlesz
tése. „ Ép testben ép lélek! ” tartja a 
régi mondás.

-  Hogyan született meg a „ A 
kenyérsütés hagyományának felele
venítése Nyíracsádon ” című írásod?

-  Egy 90 órás hagyományápoló 
továbbképzésen vettünk rész négy 
kolléganőmmel együtt. Itt különösen 
hasznos gyakorlati tapasztalatokat 
szereztünk. Megismerkedhettünk 
sokféle természetes anyaggal, azok 
felhasználási és beszerzési lehető
ségével. Minden óvodapedagógus 
saját csoportjában megvalósítja a 
hagyományápolást. Csoportbéli 
gyermekeik életkorának, érdeklődé
sének megfelelően alakítják az ilyen 
jellegű foglalkozásokat.

-  Soroljunk fel néhányat ezek 
közül!

-  Jeles napokhoz, évszakokhoz 
kapcsolódóan népmesék, mondó-

kák, népdalok tanulása. Különféle 
természetes anyagokból, például 
termésekből népi játékok készítése, 
szövés, fonás, agyagozás, szal
madíszek készítése, gyertyaöntés. 
Ismerkedés népi hagyományokkal, 
eszközökkel. Például a kenyérsütés 
kapcsán találkozhatnak óvodásaink 
az egykori mindennapos háztartási 
eszközökkel, szerszámokkal. Hosz- 
szan sorolhatnánk a lehetőségeket. 
Az óvodások tevékenyen bekapcso
lódnak községünk hagyományápoló 
rendezvényeibe is például a kará
csonyi betlehemes találkozón vagy 
a falunapon.

-  Az udvaron megépült kemence 
használatára milyen elképzelések 
vannak?

-  Kabály Ferencné óvodaveze
tőnk minden pályázati lehetőséget 
megragad óvodánk felszerelésének 
bővítésére. Az önkormányzat a 
pályázatokhoz szükséges önrészt 
biztosítja. így készült el kemencénk 
egy hónappal ezelőtt az óvodave
zető pályázatának köszönhetően 
Jól tudjuk hasznosítani a különféle 
tészták, kenyerek sütéséhez. Az 
agyagozás szempontjából szintén 
nagyon hasznos, mert eddig nem volt 
lehetőségünk az elkészített tárgyak 
kiégetésére.

-  Említetted, hogy most is 
tanulsz.

-  Jelenleg a Debreceni Egyetem 
Bölcsészettudományi Karának hall
gatója vagyok két kolléganőmmel 
együtt. A pedagógus szakvizsgát 
végezzük szakértői szakon. Ez egy 
kétéves képzés, melynek eredmé
nyeképpen szakvizsgázott óvodape
dagógus és óvodai szakértő lehetek.

-  Köszönöm, hogy beszélgeté
sünk során betekintést nyerhettünk 
az óvodai nevelésbe meglátva 
annak sokszínűségét. Sok sikert és 
érdeklődő, a jóra és a szépre nyitott 
tanítványokat kívánok neked és kol
léganőidnek a további munkához!

„ A kenyérsütés hagyományának 
felelevenítése Nyíracsádon ” című 
dolgozat a Községi Könyvtárban 
minden érdeklődő számára hozzá
férhető.

Koleszár Tímea

tfy ínA C SA Q  t s  A TAtfC
3 . r é a z

Szeptem berben kedves arcú, mosolygós- hosszú hajú lány tű n t fel a 
m azsorettes edzéseken. Ham arosan kiderült, nem  alkalmi vendég
fői, hanem  segédedzőről van szó. Nem  volt ism eretlen számunkra, 
hisz Szigeti M áriát (M acit) m indenki ismeri Nyíracsádon, és term é
szetesen a tánccal való kapcsolatát sem felejtettük el. Sorozatunk 
harm adik részében ő t kerestük meg kérdéseinkkel.
-  M ikor kezdtél el táncolni?
-  Az általános iskola 2. osztályába jártam, am ikor Illés Gabriella 
tanárnőnek  köszönhetően társastánc tanfolyam  indult Nyíracsá
don. Ekkor kezdődött m inden. Szabó Barnabás volt az első ok ta
tónk, 6 ind íto tt el m inket állandó táncpárom m al, Bollók Zsoltival.
-  M ilyen fajta táncokat táncoltatok akkor?
-  Az alaptáncok m ellett (rum ba, slow-fox, keringő) versenyszerűen 
indultam  hip-h°P és disco kategóriákban. Következő tánc tanárunk  
Gyöngyösi Sándor lett. Ekkor m am bó, mixing-blues és swing kate
góriákban versenyeztünk, melyekben magyar bajnokok voltunk, 
és három  éven keresztül Szlovéniában képviseltük N yíracsádot az 
Európa- és Világbajnokságokon.
-  K ö z é p is k o lá b a n  is folytattad a táncot?
-  M iután  bekerültem a gim názium ba, a tanulásra koncentráltam , 
abbahagytam a táncot, de nem mondtam le róla. Ezért örültem, 
mikor m e g h a llo tta m , hogy dr. Lada Beáta segédedzőt keres. Nagyon 
szeretek gyerekekkel foglalkozni, általuk ismét közel kerültem  leg
kedvesebb h o b b y m h o z .
-  Mi tö rtén t veled a középiskola u tán?
-  Jelenleg a Debreceni Egyetem finnugor-angol szakos hallgatója 
vagyok. Ez volt az egyik álmom, a m ásik pedig a tánc, amit a jövő
ben is szeretnék folytatni
-  K itartást kívánok neked álmaid megvalósításához, valam int azt, 
hogy érd el azokat a célokat, melyeket magad elé tűztél. További 
jó m unkát, a közeledő vizsgaidőszakban p6dig „kéz és láb törést’’
kívánok. K ö sz ö n ö m  az interjút.

Kedves G yörgy™ 4 Zilahi Enikő
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11. Ligetaljai Kulturális Napok Nyíracsád 2004.

2004. május 30-án immáron 11. alkalommal került megrendezésre Nyíracsádon a Ligetaljai Kulturális Napok. A hagyományokhoz híven az idén is 
számtalan program közül választhattak az idelátogatók. Május 30-án, vasárnap az amatőr művészeti csoportok mellett, sztárvendégek is felléptek: 
Romvalter duó, Auth Csilla, Splash, Uniqe, MC Haver. Az estét pedig tűzijáték és laser show, valamint szabad
téri DISCO zárta. Volt, aki a főző Ki mit tud? -on vett részt, volt, aki a 10 méteres rablóhús elkészülésére várt.
A gyerekek az Utazó Vidám Parkban tölthették az időt, a felnőttek sörsátorban hűsíthették magukat.
Természetesen, egy ilyen nagyszabású esemény megrendezése manapság elképzelhetetlen szponzorok nélkül.
Ezúton kifejezem köszönetemet támogatóinknak, akik nélkül a program szerényebb lett volna

A Ligetaljai kulturális napok támogatói: 
KEVIÉP Kft. Debrecen: 200.000 Ft. 
Debmut Rt. Debrecen: 100.000 Ft.
OTP Bank Rt. Debrecen: 100.000 Ft. 
Mobil Bt. Nyíracsád: 100.000 Ft.

Köszönet támogatóinknak!

Dr. Katona Gyula 
polgármester

A BÜNTETŐTÖRVÉNYKÖNYV ÉS 
A LAKÁSCÉLÚ ÁLLAMI 

TÁMOGATÁSOK MÓDOSÍTÁSA

A 2004. évi X. tv. (M agyar Közlöny 35. sz.) m ódosí
totta a Büntető Törvénykönyvnek a tiltott állatviadal 
szervezésével kapcsolatos 2 6 6 /A. §-át. A korábbi jo g 
szabály helyébe lépő jelen leg  hatályos törvény szöveg 
szerint: aki gerinces állat részvételével állatviadalt 
szervez, tart, ilyen állatviadalra fogadást szervez, 
vagy fogadást köt, bűntettet követ el és 3 évig teijedö 
szabadságvesztéssel büntetendő.

Aki állatviadal céljára gerinces állatot tart, tenyészt, 
kiképez, idomít, vagy forgalmaz, vétséget követ el és 
két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ebben a m egszövegezésben az az új elem, hogy míg 
a korábbi jogszabály csak az eb részvételével történő 
fenti cselekm ényeket fenyegette büntetéssel addig a 
jelenlegi szabályozás az eb helyett a "gerinces állat" 
fogalm át em elte be a jogszabályba.
A közelm últban közfelháborodást kiváltó állatkínzá
sok kapcsán született m eg a Btk. új 266/B. §. Eszerint 
aki gerinces állatot indokolatlanul oly módon bánt
almaz, vagy gerinces állattal szem ben olyan bánásm ó
dot alkalmaz, amely alkalm as arra, hogy annak m ara
dandó egészségkárosodást vagy pusztulását okozza, 
továbbá állattartóként, háziasított em lősállatot vagy 
az em ber környezetében tartott veszélyes állatot elűzi, 
elhagyja vagy kiteszi, vétséget követ el és két évig ter
jed ő  szabadságvesztéssel közérdekű munkával vagy 
pénzbüntetéssel büntetendő.

Ugyanígy büntetendő az is, aki a vadászatról szóló 
törvény által tiltott vadászati eszközzel vagy tiltott 
vadászati módon vadászik, illetőleg a halászatról 
szóló törvény által tiltott halfogási eszközzel vagy 
m ódon halászik vagy horgászik.

A Korm ány 2004. április 1. hatállyal rendeletileg 
em elte a lakáscélú állami tám ogatások összegét. Esze
rint az első gyermek után 800.000 Ft., a m ásodik és 
harm adik gyerm ek után gyerm ekenként 1.200.000 Ft., 
a negyedik gyerm ek után 800.000 Ft., m inden további 
gyerm ek esetében 200.000 Ft. a vissz nem térítendő 
állami tám ogatás összege.

Em elték a fiatal házaspár kategóriába tartozó felső 
korhatárt. Ez eddigi 35 évvel szem ben az új rend
elkezés szerint fiatal a házaspár ha a kölcsön-(adásvé- 
teli) szerződés m egkötése időpontjában a házastársak 
egyike sem töltötte be a 40. -ik életévét.

Ugyancsak em elkedett a gyerm ekvállalás teljesítésére 
vállalt határidő is. Egy gyerm ek vállalása esetén az 
eddigi 3 helyett 4 évre két gyerm ek esetén az eddigi 
6 év helyett 8 évre

em elkedett a határidő.

A könyvtár hírei
A községi könyvtár a M éliusz Juhász Péter 
M egyei Könyvtártól angol és fra n c ia  nyelvű  
fo lyó ira toka t kapott ajándékba. A nyári szü
netben hasznosan forgathatják az idegen nyel
vet tanuló fe ln ő tt és gyerm ek olvasók.

2004. május 1-től az érdeklődők az Internetet 
100Ft/óra+ ÁFA díj ellenében használhatják. 
A z Inform atikai és H írközlési M inisztérium  
álta l kiírt pályázattal 18 hónapos időszakra 
kaptunk kedvező Internetezési lehetőséget.

Rózsa A nett középiskolás tanuló részt vett a  
M éliusz Juhász Péter M egyei K önyvtár által 
meghirdetett „M agyar vagyok, de európai"  
cím ű 5 fordu lós levelezős versenyen.
A vetélkedő 2003. október hónapban indult 
és 2004. májusában került sor az eredmény- 
hirdetésre.
Témája: az európai népek kulturális sokszínű
sége: Irodalom, építészet, zene, képzőművé
szet, népszokások.
Anett kitartó szorgalmáért oklevelet és értékes 
könyvjutalmat kapott.
Gratulálunk a szép eredményhez és tanulm á
nyaihoz sok sikert kívánunk!

K övér Gáborné

HIRDETES

Dr Lengyel Imre ügyvéd

Árzuhanás Érdemes Benézni
Vámospércs, Debreceni u. 2. sz. alatti 

Virág-Ajándék Boltba
Kír

• Karórákat, csörgő és faliórákat

• Elemeket, óraszíjakat

• Ezüstékszereket:

• Tenyésztettgyöngy ékszereket

• Aranyékszereket:

• Láncokat-gyűrűket-medálokat,

• Karkötőket

• Ékszerjavítást vállalunk:

• Hollóházi porcelánokból 2 0%  engedménnyel

• Férfi-női parfümöket 5 0%  engedménnyel

• Játékokat

• Csomagolóanyagokat, ajándéktáskákat,

• Készítünk virágcsokrokat, koszorúkat,

• Selyem alapú sírcsokrokat

• Gumi és selyemvirág kompozíciókat,

• Képeket, legyezőket, pénztárcákat, táskákat.

• Pelenka vásár még a régi áron 35 Ft- 42 Ft/db áron, 

amíg a készlet tart!

• Üzletünk vasárnap is nyitva!

Tel.: 210-341

e Magyarország táborsorozat

Ha ki akarsz törni a nyár szellemi semmittevéséből, 
Ha jó hangulatban eltöltenél egy hetet.

Ha érdekelnek az aktuális társadalmi kérdések 
És az informatika?

Amennyiben érdeklődsz az Internet és az információs tár
sadalom kihívásai iránt, a gyakorlatban is kipróbálhatod 
azokat az informatikai lehetőségeket, amelyekről az újsá
gok írnak. Meghallgathatsz olyan előadókat, akiket koráb

ban csak a tévé képernyőjén láthattál.
Érdekes és értelmes témákat vitathatsz meg kortársaiddal, 

ingyenes koncerteken vehetsz részt.
(Élvonalbeli magyar együttesek).

Fiatalos szervezés, esti buli, ingyenes internetezési lehető
ség, filmvetítések gondoskodnak arról, hogy mindenki jól 

érezze magát.

A nyári táborok helyszínei és időpontjai

Helyszín Időpont
Szeged 2004. június 28.-július 3.
Szeged 2004. július 5.-július 10.
Bükkszék 2004. július 12.-július 17.
Bükkszék 2004. július 19.- július 24.
Bükkszék 2004. július 26.- július 31.
Fadd-Dombori 2004. augusztus 2.- augusztus 7.
Fadd-Dombori 2004. augusztus 9.- augusztus 14.
Fadd-Dombori 2004. augusztus 16.-augusztus 21.

Bükkszék Egertől kb. 25 km-re található észak-nyugatra. 
Fadd-Dombori Szekszárdtól 20 km-re fekszik északi 

irányban.

A tábor időtartama: 6 nap/ 7 éjszaka 
Táborok maximális létszáma: 400 fő/ tábor 

Részvételi díj: 8.000 Ft (szállás, teljes ellátás) 
Korcsoport: középiskolások (frissen végzettek is) 

Jelentkezés: folyamatosan a nyíracsádi Községi Könyvtárban

M e g n y í l t  Ny í r a c s á d o n ,  a
M a l om  ut cán Pagoda m e l l e t t  
S z á m í t á s t e c h n i k a i  bo l t  és
szerv i z .
Használ t  és új s z á m í t ó g é p e k  
j av í t ása ,  bőv í t ése ,  f o t ó  n y o m 
tatás ,  f é n y m á s o l á s ,  d i g i t a l i z á 
lás,  CD- a r ch i vá l ás .


