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OszelóVFöldanya hava/ 
Szent Mihály hava

A régi rómaiak hetedik hónapja, 
innen neve septem (hét). Nálunk 
a kilencedik hónap s a munkasze
zon (tanítási év) kezdete. Petőfi 
szeptember végén már az elmúlás 
hangulatát érezte. Az első őszi har
mincnapos hónap, melynek 22-23. 
napján a Nap a Mérleg jegyébe 
lép, s ez a nap egyúttal az őszi 
napéjegyenlőség napja 
Szeptember 08. - Kisasszony napja 
Szűz Mária születésének napja. 
Országosan kedvelt búcsúnap. 
Ezen a napon a hívő asszonyok 
kimentek a napfelkeltét várni, 
mert az arra érdemesek a fölkelő 
napban m egláthatták M áriát. 
Ez a nap a földművelők számára az 
őszi gabona vetésének idejét jelezte. 
Erre a napra virradóan a vetendő 
gabonát kitették éjjelre, hogy a har
mattal az „Úristen szentelje meg". 
Ez a nap jelezte a dióverés 
kezdetét, és a fecskék útrakelését is. 
Ha ezen a napon esett, és bugy- 
borékos v o lt ,  csap adéko s  
ősz vár ránk a néphit szerint. 
Szeptember 12. - Mária napja 
Szűz Mária neve napja kedvelt 
névünnep, búcsúnap. 
Szeptember 15. - Hétfájdalmú 
Szűzanya napja
Ezen a napon emlékezünk Mária 
anyai fájdalmára.
Az Ómagyar Mária-siralom köl
tészetünk egyik emléke is erről az 
ünnepről tanúskodik.
Szeptember 21 . - Máté napja 
Ezen a napon Máté evangélistára 
emlékezünk. Sok vidéken ez a 
naP jelezte az őszi búza vetésé
nek kezdetét. Ezt a munkát férfiak 
végezték. Máig élő hagyomány 
az ültetésre váró búza szentelése. 
A gazda ilyenkor ügyelt szavaira, 
szinte szótlanul dolgozott, s a munka 
végeztével magasra dobta a vetőab- 
mszt, hogy akkorára nőjön a búza.

J^é té  napi idő já rásbó l a 
szőlősgazdák jó idő esetén jó 

ortermésre számíthattak, 
zeptember 29. - Mihály napja 
zent Mihály arkangyal ünnepe 

hagyomány úgy tartja,
zent Mihály a túlvilágra köl- 
oz° lélek bírója, kísérőtársa, 
zent Mihály naphoz sokféle

'l í rá s s a l kapcsolatos hiedelem 
,U,z°dik- Ha Mihály itt találja a fecs- 
e et- akkor hosszú, szép őszre 
e etett számítani. A pásztorok 

állatok viselkedését kísérték
levelem m el, s abból követ
h e t te k  a várható időjárásra, 

a nap a kisfarsang kezdetét is 
entette. Ez az időszak Szent Mihály 

aPjatól Katalin napjáig tartott.
na ®.azd^odóknak a számadás 
h Pl7t 's jelentette, a pásztorok 
molt az állatokat, elszá-

' kezdetét vette a kukori- 
catorés.

Ö N K O R M Á N Y ZA TI H ÍREK
Az önkorm ányzat Kép- 
viselő -testü lete a nyár 
fo lyam án többször ta rto tt 
ülést, m elyen pályázatok  
benyújtásáról hozott dön
tést. Július 29-én m egtar
to tt  ülésén a polgárm esteri 
je lentés elhangzása és elfo
gadása után m egtárgyalta: 
• A Szociális Szolgáltató Köz

pont tevékenységéről szóló 
beszámolót, mely szerint a 
két nagy tanyai településen 
élők is egyre többen veszik 
igénybe szolgáltatásait, külö
nösen az idős magára maradt 
személyek igénylik a napi 
meleg étel biztosítását.
A jövőben az önkormányzat 
mindent meg tesz annak érde
kében, hogy ez a szolgáltatás 
korszerűsödjön és személyi, 
tárgyi feltételei a településen 
élők ellátását biztosítsa.

A Képviselő-testület támo
gatja a házi segítségnyújtás 
je lző ren d sze res pályázati 
programjának megvalósítását. 
Az idősellátó rendszer szak
mai centruma a jelzőrend
szeres program keretében 
Vámospércs Város Szociális 
Szolgáltató Központja lenne.

• A gyermekjóléti és gyermek- 
védelmi feladatok ellátásának 
átfogó értékelésére került sor.

A K é p v is e lő - t e s t ü le t  
elism erően szólt ezen új 
szolgáltatás befogadásáról, 
m elyet egyre több krízis 
helyzetben lévő család 
keres fe l. Célja a te lepü
lésen élők, gyerm ekek  
jó létének biztosítása, élet- 
vezetési tanácsok nyújtása, 
ügyes-bajos dolgaik in tézé
séhez segítségnyújtás.
• Az önkormányzat megvásá

rolta a Kassai utca 73. sz. alatti 
ingatlant, melyet je le n le g  
b érb ead ás ú tján  hasznosít.

• Az Általános Iskola tanter
meinek művészeti oktatás 
céljára történő bérbeadásával 
a Képviselő-testület bizto
sítani szeretné az általános 
isk o lá s  k o rú  g y e rm ek ek  
részére ez irányú képességeik 
megalapozását.

• A Képviselő-testület első 
l a k á s h o z  ju tó k  r é s z é re  
12 építkezéséhez és 4 lakás 
vásárlásához nyújtott vissza 
nem térítendő önkormányzati 
támogatást.

Új lakást építenek:

Kerti Zsolt és neje 
Temován Péter és neje 
Hegedűs Péter és neje 
Bálega Péter és neje 
Horváth Ferenc és neje 
Mikáczó János és neje 
Dancsevics Gyuláné 
Kiss László és neje 
Antal Gábor és neje 
Temován József és neje 
Rézműves Attila 
Rézműves Mária

Lakást vásárolnak:
Gyulaházi Gyula és neje 
Lisku Tibor és neje 
Hudácskó Tibor 
Kiss György és neje

1 Művészeti és Sportösztöndíj 
tám ogatásban részesíte tte  
Birki Helga Zrínyi zug 8. és 
Berki Csilla 93/a alatti főis
kolai, középiskolai tanulókat.

1 Elfogadta a Hajdúhadházi 
Területfejlesztési Kistérségi 
Társulás alapító okiratát. 
A társulás célja: 
a kistérséghez tartozó telepü
lési önkormányzatok kapcsolat 
és együttműködési rendszere, 
szervezeti keretének biztosí
tása

a térség intézményrendszeré

nek feladatellátásának ösz- 
szehangolása, fejlesztése

- a kistérség területének össze
hangolt fejlesztése különösen 
a térség i fe jlesz tési tervek , 
p rogram ok e lkész ítése  és 
m egvalósítása.

• A Képviselő-testület 2004. 
augusztus 01. napjától további 
öt évre Kabály Ferencnét 
bízta meg a Napközi Ottho
nos Óvoda vezetésével.

• D ö n tö tt  ö n k o r m á n y z a t i  
tulajdonú ingatlanok értékesí
téséről, mely szerint eladta a 
Kossuth u. 25., Rákóczi u. 19., 
Zrínyi u. 2. sz. alatti lakásokat 
és az orvosi rendelőt.
Az eladásból származó bevé
teleit az elnyert pályázatok
ból megvalósuló beruházások 
saját forrásainak fedezésére 
használja fel.

Nyíracsád,
2004. szeptember 09.

Varga Györgyné 
jegyző

ÚJ Iskolában a régi barátokkal
Öröm m el vették birtokba a felújított iskolaszárnyat és a vadonatúj aulát az 
általános iskola tanulói, dolgozói, a szülők szeptem ber elsején.
Régen várt beruházás indult 2003 őszén, településünkön. Pályázati úton nyert 
támogatásból és önrészből m integy 300 millió forint értékben kezdődött el az 
iskola épületének teljes felújítása. Kicserélték a nyílászárókat, az elektromos 
vezetékeket, a vizesblokkokat teljesen felújították. Az első ütem ben a régi 
szárny 12 tanterm ének valam int az aulának az átadására került sor. Izgalom
mal vegyes várakozással járták körbe a szülők azt az épületet, ahová hajdan 
ők is jártak. Rá sem ismertek, hiszen teljesen máshová kerültek a bejáratok, 
a hajdani udvari vécék helyén áll a gyönyörű aula. Az épületet Dr. Juhászné 
Lévai Katalin országgyűlési képviselő avatta fel, majd Mező György görög 
katolikus parochus szentelte meg.
Olyan intézm ényben tanulhatnak a nyíracsádi általános iskolások, am ely
megfelel a 21. század igényeinek. Az épület felújítása m ellett a taneszközök felfrissítésére is sor kerül pályázati tám o
gatásból és önkormányzati önrészből. Matem atikai, fizikai, kémiai műszereket, térképeket számítástechnikai eszközöket 
vásároltunk. Szeptem ber végétől a Sulinet program  keretében ingyenes Internet hozzáférést kap az iskola az Oktatási 
Minisztériumtól. Az ISDN vonal gyors és kényelmes hozzáférést biztosít a világhálóhoz. Az építkezés ezzel m ég nem fe je
ződött be. Október végén az iskola-felújítás történetének újabb állomása következik. Ekkorra készül el a tetőtér beépítése, 
ahová a nevelői szoba, a gondnokság, az iskolavezetés és a diákönkormányzat költözik.

Illés G ab rie lla

Kányádi Sándor
>y

Oszeleji kívánság

A vadludak és a darvak 

már az égre ékelődnek 

hosszú őszt a maradóknak, 

jó utat az elmenőknek.

A fecskék is készülődnek 

sürgönydróton sorakoznak 

jó utat az elmenőknek, 

hosszú őszt a maradóknak.

Az árnyékok vékonyodnak, 

a patakok hűvösödnek; 

hosszú őszt a maradóknak, 

jó utat az elmenőknek.

Gyapjasodnak a kis őzek, 

vöröslik a lenyugvó nap; 

jó utat az elmenőknek, 

hosszú őszt a maradóknak.
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KERESETINDÍTÁSINGYENES. INGYENES?
Kis hazánkban 16 év a tan
kötelezettség korhatára. Ez 
azt jelenti, hogy ennyi idős 
koráig minden m agyar 
nebuló köteles az iskola
padot koptatni. Persze ezt 
a gyerekek túlnyom ó része 
nem  kötelességből teszi, hisz 
írni, olvasni, számolni ugye 
m égiscsak meg kell tanulni, 
egy kis alaptudást is illene 
szerezni. Meg aztán sokan 
úgy vélik, jó  dolog a suli, 
ott m indig történik valami, 
és hát néha még a tanárok is 
m ondanak érdekeset.
A kötelező alapképzés „húzó- 
sabb” részének következm é
nyeit persze a szülők viselik. 
Júniusban talán elfelejtik 
egy rövid időre, de július 
közepétől felszínen vannak a 
beiskolázás gondjai, augusz
tustól pedig a vékonyabb 
pénztárcájú anyukákat már 
rém álm ok gyötrik a szeptem 
bert illetően. Napról napra 
előveszik az agyonnézett, 
agyonszám olt listát, amely 
-lá tv a  az á rak a t- lassan 
csaknem a felére csökken: 
mégiscsak jó  lesz a tavalyi 
táska, a tolltartó is húzza 
még egy darabig. Augusztus 
vége felé aztán az anyukák 
félve odalopóznak az iskola 
kapujához, hátha csoda törté
nik, s a csillagos égnél kicsit 
alacsonyabban találják meg 
a tankönyvárakat. Hát csodát 
idén sem tapasztalnak. A tan- 
könyvpiac óriási kínálatából 
szabadon válogathatnak az 
iskolák. Tanuljon a gyerek 
színes, érdekes, könyvből, 
legyen könnyen lapozható, s 
ha lehet ne hulljon szét szep
tem ber végére. M indennek  
p ersze  ára  van. A tan

könyvárak -h á la  az U ni
ónak és a 0% -os adókulcs 
m egszűnésének- idén sem 
kerülnek kevesebbe, mint 
tavaly. Az általános iskolás 
tankönyvcsom ag drága, a 
középiskolás még drágább, 
a felsőoktatásról pedig m ár 
beszélni sem érdemes.
Aki három, vagy több gye
reket nevel, vagy valam i
lyen ok m iatt rászoruló, az 
persze szám íthat segítségre, 
és ez így is van rendjén. 
De sok kétgyerekes család 
csak rem énykedhet, hogy 
30 ezerből m egússzák a tan
könyvárakat. És akkor hol 
van m ég a többi? írószerek, 
füzetek, rajzlap, és a sort 
lehetne folytatni csaknem a 
végtelenségig, meg persze a 
pénztárcánk erejéig. 
Szeptem ber elejére aztán 
végképp kiderül nagyon sok 
családnál: m égiscsakjó, hogy 
nem m entek el nyaralni, hisz 
az előbb felsoroltakkal még 
nincs vége a kiadásoknak. A 
gyerek kinőtte a cipőt, rövid 
a nadrág, a tornacipőbe bele 
se m egy a lába. Az én időm 
ben m ég levágták a csuka 
orrát, és így m ég bírta egy 
darabig, no de ez m anapság 
m ár ciki.
Sum m a summárum, „húzós” 
dolog ez a szeptember.
És m ég szerencse, hogy 
M agyarországon ingyenes az 
alapfokú oktatás. Képzeljük 
csak el, ha nem  így lenne!

Kedves Györgyné 
Z ilahi Enikő

Gyakorinak m ond ható  eset, am ikor a jogkereső á llam polgár ügyvéd igénybevétele  nélkül kívánja igényét 
érvényesíteni va lam elyik  bíróság előtt. Ehhez viszont e lengedhetetlenül szükséges azoknak a jogszabály  
előírásoknak az ism erete, am elyek előírják, hogy m ilyen m ódon kell a peres eljárást m egindítani. Ennek 
szabályait kívánom  m ost röviden ism ertetni:

A  pert keresetlevéllel kell m egindítani. A  kereset és a keresetlevél nem  azonos fogalm ak. A  keresetlevél 
a keresetet tarta lm azó az az írásbeli beadvány, am ellyel a fe lperes a bírósághoz fordul a polgári peres 
eljárás m egindítása céljából. A  keresetlevél a kereset indítás írásbeli eszköze.

A  keresetlevélnek kötelező m inim ális tarta lm i elem ei vannak, am elyeket m inden keresetlevélnek tarta lm az
nia kell. így a keresetlevélben fel kell tüntetni:

• az eljáró bíróságot
• a fe leknek va lam int a fe lek képviselőinek nevét, foglalkozását, lakóhelyét és perbeli állását (felperes 

illetve alperes)
• az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadá

sával,
• azokat az adatokat, am elyekből a bíróság hatásköre és illetékessége m egállap ítható ,
• a bíróság döntésére irányuló határozott kérelm et, azaz kereseti kérelm et.

A  keresetlevél a szükséghez képest tarta lm azhat egyéb adatokat (e lőadásokat, tényeket, bizonyítékokat) 
is. M eghatározo tt esetekben a jogszabály tesz kötelezővé bizonyos többletkellékeket, illetőleg azok az ügy 
term észetéből következnek.

A  keresetlevélben e lőadható körü lm ények körére nézve jogszabályi korlátozás nincs. Irányadóak a célszerű
ség szem pontjai. Gyakorlatilag legnagyobb je lentősége annak a kérdésnek van, hogy a keresetlevél m ilyen  
m értékben tarta lm azza a kereset alapjául szolgáló tényeket. Erre az a válasz adható, hogy fel kell tárni az 
ügy eldöntése szem pontjából lényeges összes körülm ényt. A cél az, hogy a keresetlevél alapos adatai is 
segítsék elő a lényeges körü lm ények kiderítését.

A  keresetlevelet az adott ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál kell beadni. Az 
ügyvéd által nem  képviselt fél azonban a keresetet bárm ely  I. fokú bíróságnál jeg yző kön yvb e m ondhatja. 
Ha ez a bíróság a perre nem  illetékes, a jeg yző kön yvet átteszi az illetékes bírósághoz.

2004. július 2.

Kedves Szülők!
Köszöntöm Önöket a 2004/2005- 
ös tanév indítása alkalmából. 
Külön köszöntőm és köszö- 
netemet fejezem ki azoknak 
a szülőknek, akik elfogadták 
m eghívásunkat, és r é s z t  
vettek büszkeségünknek, az iskola 
új aulájának a megnyitóján, 
vagy részt vettek az ünnepé
lyes tanévnyitón. Láthatták, 
hogy az iskola építése szépen 
halad, ugyanakkor a tanítási 
évet zavartalanul elkezdhet
tük.
Az iskola építése mellett 
reform zajlik az oktatásban 
is. Sok változást okoz az új 
Nemzeti Alaptanterv beveze
tése; az új értékelés fokoza
tos bevezetése; az óraszám 
csökkenésével já ró  válto
zások; a művészeti oktatás 
bevezetése - hogy csak a leg
fontosabbakat említsem. 
Kérem, hogy az új tanévben 
is működjenek együtt az 
iskolával, kísérjék figyelem
m el munkánkat, gyerekeik  
sikerességét.

A  2004-2005-ös tanév rendje

A tanévben a szorgalmi idő 
első napja szeptember 1. 
Utolsó tanítási nap 2005. 

június 15. Tanítási napok 
száma 181.
A szorgalmi idő első féléve  
2005. január 21-ig tart.
A szorgalmi idő alatt -peda
gógiai célra öt munkanapot- 
tanítás nélküli munkanapként 
használhat fe l  a nevelőtestü
let, amelyből egy tanítás nél

Dr. Lengyel Im re  
ügyvéd

Első osztályok a 2004/2005-ös tanévben
küli munkanap programjáról 
az iskolai diákönkormányzat 
jogosult dönteni.
Az őszi szünet november 
2-5-ig tart. A szünet előtti 
utolsó tanítási nap október 
29., a szünet után első taní
tási nap november 8.
A téli szünet december 20-tól 
december 31 -ig tart. A szünet 
után január 3-án mennek 
iskolába a tanulók.
A középfokú iskolák október 
31-ig felvételi tájékoztató
ban nyilvánosságra hozzák 

felvételi rendjüket.
2005. január 29-én írásbeli 
felvételi a nyolcadik évfo
lyamok számára (A felvételi 
eljárást megelőző írásbeli 
vizsgát szervező középisko
lákban.)
2005. február 18. Az álta
lános iskola továbbítja a 
tanulói jelentkezési lapokat a 
középfokú iskoláknak.
2005. március 16-18. között 
módosíthatják a tanulói 
adatlapokat a továbbtanu
lásra jelentkezettek.

Kedves Szülők!
Kívánom, hogy a nyíracsádi 
gyermekek ebben a szépülő 
iskolában, korszerűbb peda
g ó g ia i e ljá rá so k k a l szép  
sikereket érjenek el.
Kívánom, hogy önöknek szü
lőknek és nekünk pedagógu
soknak legyen sok örömünk 
gyermekeinkben!

Vereb Csaba 
iskolaigazgató

A ta n kö n yv ek  ára és a k a p o tt tá m o g atáso k  
összege a 2 0 0 4 /2 0 0 5 -ö s  ta n év b en

1. osztá ly : 10 328 Ft
2. osztá ly : 8 792 Ft
3. osztá ly : 10 783 Ft
4. osztá ly : 13 653 Ft
5. osztá ly : 13 487 Ft
6. osztá ly : 15 307 Ft
7. osztá ly : 16 155 Ft
8. osztá ly : 13 241 Ft

T á m o g atáso k:

-»  M in d e n  ta n u ló  2400  Ft ta n k ö n y v 
h o zzá já ru lás t és au gu sztu sban dupla  
családi p ó tlé k o t ka p o tt.

-»  A  rászo ru lók a fe n tie ken  kívül: 
az alsó ta g o za to s o k  3600 F t-o t,

-  a fe lsősök 7200  F t-o t kap tak  és szep 
te m b e rb e n , dupla gyerm ek véd e lm i 
tá m o g a tá s t.

A  rászoru lók köre:
-*■ a háro m , vagy tö b b  gyerekes csalá

dok,
- *  a ta rtó san  beteg  gyerekek ,
- *  o lyan  gyerekek , ak ik e t csak az egyik  

szülő nevel,
- *  ak ik  gyerm ek véd e lm i tá m o g atásb an  

részesülnek.

T u d tu k  m eg P intye  S ánd orné  ta n k ö n y v fe le 
lőstő l.
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Ó v o d a i  k i r á n d u l á s  a S á n d o r  t a n y á r a
Kedves Olvasó!

Új sorozatot indítunk a Nyíracsádi Élet hasábjain a fenti címmel. Legelső, legérdekesebb, legöregebb, és még 
megannyi leg-et sorolhatnánk fel szűkebb és tágabb környezetünkből, ismerőseink köréből, melyek -  bízunk 
benne érdekesek lesznek mindannyiunk számára. Valószínű, egy-egy történet rövidebb változatával találko
zott már néhány olvasó a Napló oldalain is, de úgy gondoltuk ezeket az életutakat valamennyiünknek érdemes 
végigjárni, végigolvasni. A Nyíracsádi Élet ugyanis eljut mind az 1200 háztartásba, míg a Naplót alig olvassák 
háromszázan.

K.GYZ.E.

Első történetünk egy fiatalemberről szól, aki olyan eseménynek volt főszereplője 
a nyáron, amilyen még nem volt Nyíracsádon, ezért a legelső 
Igen! Igen! A mindannyiunk által jó l ismert Szabó Tamásról, a megható esküvő
ről, és a sokakat érintő, érdeklő papszentelésről beszélek. Ez a kettős esemény 
valóban a LEGELSŐ a falu történetében. Tamással még az esküvő előtt beszélget
tem. Szabó Tamás a húszas éveinek közepén járó, mosolygós, szelíd tekintetű, 
nyíracsádi fiatalember. Nyugalmat sugárzó arcán nyoma sincs a feszültségnek, 
pedig az idei nyár minden hónapja tartogat számára egész életre kiható ese
ményt. Júniusban teológus diplomát kapott, júliusban házasságot kötött, augusz
tusban görög katolikus pappá szentelték. Ilyen még nem volt! -  mondogatták a 
nyíracsádiak, akik várakozással teli kíváncsisággal készültek a soha nem látott 
eseményre. Papi esküvő tizenkét eskető pappal, papszentelés az egyházmegye 
püspökének vezetésével -  ilyen eseményre még a legidősebbek sem emlékez
nek Nyíracsádon. Szabó Tamás szerény egyszerűséggel beszél a sorsdöntő 
eseményekről. Istenhez és a lelki békéhez vezető út fontos állomásának tekinti 
valamennyit.

A kezdetekről:
-  Vallásos családban nevelkedtem, édesanyámmal már gyermekkoromban rendszeresen jártam istentisz
teletre, gyóntam, áldoztam, de nem készültem papi szolgálatra, műszaki vonalon szerettem volna tovább 
tanulni. A pályaválasztás előtt egy szent gyónás alkalmával a gyóntató pap megkérdezte, nem akarok-e Isten 
szolgálatába állni. Akkor hirtelen igent mondtam, és ugyanilyen hirtelen meg is ijedtem a döntésemtől. Aztán 
felajánlottam a „fentieknek" egy alkut, és fontolóra vettem a döntésemet. Istennel való kapcsolat, a lelki élet 
mélysége olyan, mint egy jó  étel, ha belekóstol az ember, nehezen tud lemondani róla. Rövid ideig tartó vívódás 
után végleg a papi szolgálat mellett döntöttem.

Nyolc év kemény harc:
A Nyíracsádról induló papnövendék a Nyíregyházi Hittudományi Főiskolán kezdte meg tanulmányait, majd 
néhány szemeszter után, kiváló eredményeinek jutalmául Grazban folytathatta a felkészülést választott hivatá
sára ösztöndíjasként. Négy évet töltött Ausztriában, nemrégiben kapott diplomát Magna Cum Laude eredmény- 
nyel
-  Miután bekerültem a teológiára, nyolc év kemény harc következett. Voltak megingások, érvek és ellenérvek, 
kérdések egész sora merült fel bennem: Jól választottam? Tudom-e teljesíteni küldetésemet? Mindig győzött az 
irányvonal, hogy akkor élhetek őszinte, teljes életet, ha Isten szolgálatába állok. A diploma megszerzése után a 
görög katolikus papjelölteknél joghatósági vizsga következik, ami egyfajta gyakorlati vizsgát jelent. Ezt követően 
még a felszentelés előtt házasságot köthetnek.

Igazi lelki társsal könnyebb
-  Leendő feleségem papi családból származik, így pontosan tudja, nem mi 
választjuk meg, hol élünk majd, hanem a püspök úr döntését kell elfogadnunk.
Oda rendel szolgálatra, ahol szükség lesz rám, a feleségem pedig követ majd.
Ilyen értelemben egy papfeleség kicsit másodhegedűs szerepet játszik, 
de mindannyian tudjuk, hogy egy zenekarban a legapróbb hangszernek is 
ugyanolyan tisztán kell csengnie, mint a vezérdallam megszólaltatójának. Ha 
a mindennapokban igazi lelki társ áll mellettem, bátrabban nézek a rám váró 
megpróbáltatások elé. Jézus is azt mondta, ne menjetek egyedül az útra.

Végállomás és kezdet
Szabó Tamást augusztusban szentelték pappá. Előtte lelki gyakorlaton vett részt, amikor elvonulva a világ elől, 
civil életének utolsó hetében előkészíthette önmagát a nagy eseményre.
-  Fontos, hogy a püspök úr a szülőfalumban végzi a felszentelési szertartást, hisz itt kerültem először kapcso
latba az egyházzal, ide kötnek az első meghatározó élmények. Nagy megnyugvás számomra, hogy az előttem 
álló útra is innen indulhatok.
Mivel a görög katolikusok nagy százaléka a keleti országrészben él, valószínű, Tamás is a Tiszántúlon marad 
majd. Ezt csak a felszentelést követően tudhatja meg.
-  Nagy félelem van bennem a jövőt illetően. Jó szülőnek sem lehet előre felkészülni, a papi szolgálatot is a 
hívek között tanulja meg az ember. Papnak lenni óriási felelősség, hisz bizalommal fordulnak felé az emberek, 
neki pedig megfelelő bölcsességgel kell rendelkeznie, hogy segíthessen. Arra kérem a Jóistent, mutassa meg 
a helyes utat.

Azt hiszem mindannyiunk nevében szólok, ha azt mondom, büszkék vagyunk Tamásra.
Légy zarándok, légy jel, légy szolga! Akik ott voltak az esküvőn, tudják, mit jelent a mondat. E szavakkal kívánok 
neki szerencsét, bátorságot, és kitartást a teljes élethez!

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

A tanév végén az óvoda középső 
csoportja tanyalátogatáson vett 
részt a Sándor tanyán. A kirán
duláslehetősége úgy vetődött 
fel, hogy korábban óvodásaink 
már jártak itt. Néhány évvel 
ezelőtt lovagolni, majd télen 
lovasszánkózni mentünk. Felejt
hetetlen élmény volt mind a gyermekek, 
mind a felnőttek számára. Ezért 
gondoltuk, hogy újra felvesszük 
a kapcsolatot Sándor Editkével, 
a T ourin fonn  v eze tő jév e l. 
O maximálisan segítségünkre 
volt a kirándulás megszervezé
sében, mivel a tanya az anyósáék 
tulajdona. Király Zoltán vitt át 
bennünket busszal a Vámospércs 
és Buzita között fekvő tanyára. 
Itt Sándor Ferencné, Marika néni 
szívélyesen fogadott bennünket,

és bemutatta a látnivalókat. 
Látható a fényképeken is a régi 
stílusban épült nádfedeles ház, 
istállók és csűr. Megcsodálhat
tuk a fűzfákkal körülvett gyö
nyörű tavat, amin libák, kacsák 
úszkáltak, valamint láttunk még 
gémeskutat és a lovak futtató 
karámját. A hatalmas legelőn 
lovak és csikóik szabadon 
fútkároztak, legeltek. Nagyon 
tetszettek a gyermekeknek a 
réten szabadon járkáló vietnámi 
csüngőhasú malacok és a manga
lica disznók. Az egyik istállóban 
lévő disznókarámokban külön
böző korú malacokat láttunk 
a kocákkal. Legérdekesebbek a 
néhány napos malacok voltak, 
a gyerekek sokáig gyönyörköd
tek bennük. A tanyán nagyon

sok lovat láttunk, a gyerekeknek 
legjobban a lovak közelsége, 
szelídsége tetszett, és hogy meg 
is simogathatták őket.
A gyermekek élményekkel és 
tapasztalatokkal gazdagodva 
tértek vissza az óvodába a rend
kívül érdekes kirándulásról, és 
még sokáig örömmel beszélget
tek a közösen átélt élményekről. 
Mégegyszer szeretnénk meg
köszönni a lehetőséget és a 
szívélyes fogadtatást Sándor 
Ferencné, Marika néninek és 
Sándor Editkének.

Kabály Ferencné
és a csoportvezető óvónők

A N Y A K Ö N Y V I  HÍ REK
2004. ELSŐ FÉLÉV

HAZASSAG
1. Szakály János -  M écs Anita 2004. 04. 03.
2. Gyulaházi Gyula — Nagy M ária 2004. 04. 17.
3. Simon József -  Czentye Anikó 2004. 04. 24.
4. Biró István Attila -  Asztalos Brigitta Veronika 2004. 05. 01.
5. Kiss György -  Gariscsák M ária Erika 2004. 05. 05.
6. Bálega Bertalan Zsolt -  Sziládi Szilvia Erzsébet 2004. 06. 12.
7. Csuhaj Péter — Szabó Tünde 2004. 06. 26.

HALÁLESET
1. Varga József 2004. 01. 03.
2. Tamás József 2004. 01. 12.
3. Nagy János 2004. 01. 27.
4. Rácz Józsefné Gulyás Juliánná 2004. 02. 26.
5. Rózsa Sándor 2004. 02. 29.
6. Bálega János 2004. 03. 08.
7. Somogyi Józsefné Bódizs Juliánná 2004. 03. 10.
8. Kerti Péterné Bálega Juliánná 2004. 03. 27.
9. Puskás György 2004. 03. 22.
10. Takács Mihályné Nagy Borbála 2004. 04. 03.
11. Nagy Lajosné Juhos Julianna 2004. 04. 08.
12. Magyar Lajos 2004. 04. 26.
13. Gugg József 2004. 05. 26.
14. Dorogi János 2004. 06. 04.
15. Szücs István 2004. 06. 24

SZÜLETÉS
1. Szlávik Dávid 2004. 01. 26.
2. Lakatos Sándor 2004. 01. 19.
3. Vrancsik Evelin 2004. 02. 27.
4. Verdes Kitti 2004. 02. 15.
5. Varga Szabolcs 2004. 03. 02.
6. Kiss Zsolt 2004. 03. 07.
7. Ardai Anita 2004. 03. 30.
8. Szakály Richárd 2004. 05. 10.
9. Szűcs Nóra 2004. 05. 06.
10. Kovács János 2004. 06. 30.
11. Török Bence 2004. 06. 21.

Nyíracsádon m ég nem volt papszentelés. E nagy egyházi esemény, és az a tény, hogy településünk szülöttét szentelte itt áldozópappá Keresztes Szilárd püspök atya, -  aki szintén Nyíracsádon született -  nagyon sok embert 
meghatott. A meghatottság könnyeket csalt a szemekbe, az őszinte, szívből jövő öröm látszott az arcokon, és tudok olyanokról, akik papírra vetették érzelmeiket. íme özv. Pintye Sándorné szeretetének, örömének bizonyítéka:

Kedves Tamás, köszöntünk,
S életed egyik legszebb napján.
Sok kitartást, örömet kívánunk Neked,
A jó Isten őrizzen és legyen mindég veled.

Isten szeretete legyen mindég veled,
Az Úr Jézus kegyelme őrizzen meg téged, 
Szűz Mária, drága édesanyánk 
Öleljen keblére a szíve közelében.

Isten így akarta, megérintett,
Hogy szolgája légy, előtted az élet.
Biztos, hogy nem fog csalódni benned,
Hisz annyi ima szállt hozzája érted.

Aggódó könnycseppek hullottak érted,
Annyi féltő szeretet ad most hálát Istennek. 
Kitartó voltál, és megkaptad jutalmad-, 
Köszönet Isten ajándékának, s Te magadnak.

Aggódó szüleid a maguk csöndjében 
Vajon biztosak voltak-e e nap örömében?
Drága édesanyád sokat vállalt, aggódott érted, 
Pappá szentelt fiát megadta neki Isten.

Édesapád már testben nem lehet veled,
De várja tőled megáldani a síremléket.
Ó már az örök hazában vigad e napon,
-Ilyen nagy kegyelem nem sokunknak adatott.

Testvéreid szemei könnybe borulnak,
Isten kegyelmétől ők is sokat várnak.
Te értük is közbenjáró leszel,
Mint Isten hű szolgája, őket sem feleded el.

Kedves nagyszüleid sokat imádkoztak,
Istent kérték érted, és nem csalatkoztak. 
Nagymama, szemében a sok örömkönnyel. 
Nagypapa már nem énekel, csak fentről figyel.

Gyerekkorodtól az Isten házában sokat segédkeztél, 
Mosolygó lelkipásztorunknak a misevégzésnél. 
Jelenlegi lelkipásztorunknál folytattad e tevékenységet. 
Boldogan végezted, hisz nagyon megszeretted.

Egyházunk hívei nagy szeretetét érezhetted.
Mivel látni, és tudni lehetett, hogy örömmel 
Teszel templomi szolgálatot, Isten házában,
A mi gyönyörű, kedves templomunkban.

Jézus mondta tanítványának: legeltesd juhaimat! 
Tamás, most felszentelt lelkipásztornak is mondja:
Nagy türelemmel, alázattal és nagy szeretettel 
Legeltesd juhaimat!

Gratulálunk. Pintye Sándorné 
Bilák Erzsébet

Szabó Tamás áldozó pap
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A C S A D I  RE GI  F
A nyíracsádi Községi Tanács dolgozói 1954-ben
A fénykép 50 éve készült. Ők, a képen látható dolgozók intézték a falu ügyes-bajos dolgait fél 
évszázaddal ezelőtt. A fénykép a Tanácsháza, a volt Vécsey -  kúria épülete előtt készült. Vala
mennyi tanácsi dolgozó megtalálható a képen, kivéve a tanácselnököt, Jobbágy Józsefet, aki 
értekezleten volt Debrecenben. A képet az akkori pártinstruktőr készítette, aki Győrfíy Bálint 
adóellenőrrel érkezett a hivatalba. A képen látható dolgozók közül Csontos Ferenc, Antal 
István, H Szilágyi János, Bánházi János és Som ogyi Mária telepedett le Nyíracsádon. 
A férfiak huzamosabb ideig, volt, aki évtizedekig dolgozott a Községi Tanácsnál. Deutsch 
Dezső Palesztinába költözött. Rontó Juliánná és Somogyi Mária (Koszorús Györgyné) jelenleg 
Debrecenben élnek. Csontos Ferenc, Antal István, H Szilágyi János Nyíracsádon hunytak el. 
Ombódi Ágnesről, Gerő Borbáláról nem tudnak semmit.
A fényképet a Nyíracsádi Élet szerkesztőségének rendelkezésére bocsátotta, és e néhány soros 
ismertetést elmondta: Koszorús Györgyné ( Somogyi M ária)

Alsó sor balról:
Csontos Ferenc adóügyi m egbízo tt, Papp Péter adó ügyintéző, Antal István a Végrehajtó Bizottság titkára, anyakönyv
vezető, H Szilágyi János tanácselnök- helyettes 
Hátsó sor balról:
Ombódi M ária a takarítónő lánya, Ombódi Ágnes takarítónő, Rontó Juliánná mezőgazdasági adminisztrátor, Kabai 
Róza ( Fark Jánosné) ügyfél, Somogyi M ária ( Koszorús Györgyné) adminisztrátor, anyakönyvvezető-helyettes, 
Deutsch Dezső mezőgazdasági előadó, Győrfi Bálint adóellenőr, Gerő Borbála adóügyi dolgozó, Bánházi János kerti 
dolgozó, hivatalsegéd

Aratás
Aratás Asszonyrészen 1960 körül. A kép azért került a családi gyűjteménybe, mert Nagyma
mám kisebbik öccse jobbról a 2. személy. Dankos Ferenc 1942-ben született. Ezen a képen  
18 éves lehet.
Asszonyrészre sok buzitai járt dolgozni a gazdaságba. Aratás idején összeszedték, akit lehetett, 
hogy minél hamarabb be legyen takarítva a termés. A fényképész pihenés közben örökítette meg 
őket. Az arató csapatnak csak az egyik felét sikerült lefotózni, hiszen a férfiakon kívül egyetlen 
asszonyt sem látunk. A kép hátterében hatalmas fák erdeje csalogatja a melegben dolgozó, 
tikkadó embereket. Talán az asszonyok engedtek az erdő csábításának, és a hűvösbe húzódtak, 
hogy pihenjenek a nehéz, megerőltető munka közben. Valamilyen gabonafélét, talán rozst arat
tak. 4 kaszás férfit látunk, akik rendre vágták a gabonát, a többiek pedig utánuk markot szedtek 
meg kévét kötöttek. A marokszedők általában nők voltak. A gabonából sodortak kötelet, azzal 
kötötték össze a kévét. A kévéket keresztbe rakták. Addig a földön maradt, míg a cséplőgép 
meg nem érkezett. Akkor aztán „kazlaztak”, összehordták a gabonát. A cséplőgép addig nem 
ment el a tanyáról, míg az összes gabonát ki nem csépelte. Fizetni terményben kellett. A bal 
szélen álló kaszás férfi kaszakővel feni, élezi a kaszáját, hogy könnyebben menjen a m unka. 
A középen ülő fiatal fiú vizet tölt alumínium kannából, annak a kupakjába. Abból ittak. Az arató 
csoportban volt egy vízhordó személy, aki friss vizet hozott, ha elfogyott. Ruházatuk egyszerű 
munkásruha. Feltűnően sokan hordtak abban az időben úgynevezett ,jam bó” sapkát.

Koleszár Tímea

Lengyel delegáció Nyíracsádon 2004 augusztus
4 tagú delegációt fogadott Nyíracsád polgármestere, Dr. Katona Gyula. A lengyel testvérváros delegációját vezette Wojciech Wójcik Naleczów polgármestere, 
itt volt a közgyűlés vezetője- o tt a tanács elnökének nevezik, egy képviselő hölgy és az ottani, francia tulajdonban lévő „Naleczów Szanatóriumváros R t" elnöke. 
A delegáció it t  tartózkodása alatt -  a szervezett programokon való részvétel mellett, a négy nap alatt -  az illetékesek, megbeszélték a 2004-es közös munka 
eredményeit, és a 2005-ös év kulturális együttműködésének konkrét lépéseit, az ifjúsági csereüdülés részleteit, valamint egy ú j területen, a gasztronómia 
területén még csak most körvonalazódó kapcsolat lehetőségét.

Vereb Csabáné

Kedves Polgármester Úr!

Köszönetemet szeretném kifejezni magam és Ágnes 
lányom nevében a közös kiállításunk bemutatásának 
lehetőségéért, valamint a nekünk és családunknak szóló 
kedvességükért, figyelmességükért.
A kiállított fényképeket Nyíracsád Önkormányzatának 
adományozom.
A képeket digitálisan tárolt formában (CD) is eljuttatom 
Önhöz arra az -  remélhetőleg be m m  következő -  esetre, 
ha a későbbiek folyamán valamelyik kép sérülne, így 
pótolni lehet a képet.

Június 25-én a képek mellett hagytam Önnek Nyíra
csád és környékének térképét amelyet a Hajdú vármegyé
nek 1905-ben készült térképéből készítettem.

Sok szeretettel:
Károlyi Gábor

A  Rögös Út Alapítvány
A Rögös Út Alapítvány a nyíracsádi gyermekek továbbtanulá
sának támogatása, társadalmi leszakadásának csökkentése és a 
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének  
elősegítése céljából jött létre.
Az alapítvány kuratóriuma a 2004/2005. tanévre első ízben 
hirdetett pályázati lehetőséget a középiskola második osztá
lyába járó, jól tanuló, hátrányos helyzetű helyi származású 
fiatalok számára.
A beérkezett -igen  figyelemre m éltó- pályázatok elbírálására 
2004. augusztus 17-én került sor.
A kuratóriumi ülésen részt vett az alapító Dr. Károlyi György,

és valamennyi kuratóriumi tag: Dr. Katona Gyula, Dr. Károlyi 
Ágnes, Károlyi Júlia, Milák Lajosné és Vereb Csaba.
A kuratórium döntése alapján a Rögös Út Alapítvány a 2004/2005. 
tanévben Nagy Edit nyíracsádi középiskolás tanulmányait 
támogatja.
Döntés született az alapítvány alapító okiratának jövőbeni 
módosításáról, mely lehetővé tenné a támogatásban részesít
hető fiatalok körének bővítését.

B. I.-né

Ó r i á s  z ö l d s é g e k  é v r ő l e v r e
Mazurákékat mindenki ismeri 
Nyíracsádon. Azt viszont lehet, 
hogy kevesen tudják, hogy kertjük 
középső része évről-évre különle
ges méretű zöldségekkel lepi meg 
ő ke t- Ez a terület kicsit alacso
nyabban fekszik, ezért nedvesebb. 
Valamikor egy vályogház törme
lékével töltötték fel, talán ennek 
is köszönheti különleges erejét.- 
magyarázza Mazurák János. 
Felesége, Katika a konyhakert 
igazi gazdája, büszkén mutatja az

idei kínálatot. Van ott minden, ami 
egy jó levesbe, vagy egy ízletes 
főzelékhez kell: káposzta, karalábé, 
karfiol, hagyma stb. Tavaly karvas
tagságú sárgarépák és petrezsely
mek tucatját és egy 5 kilogram
mos krumplit is adott a kertrés. 
Csaknem minden lakodalomba 
Katikétól vitték a leveszöldséget. 
Idén a karalábé és a káposzta ígér
kezik rekordméretűnek, hiszen már 
most is úgy csücsülnek egymás 
mellett, mintha nem is zöldségek,

de focilabdák lennének. A karalábé 
végső súlyát 10 kilogrammosra 
becsüli Katika, szeptember elején 
akarják levenni. A káposzta feje 
már most is 30 cm. átmérőjű, 
oldalleveleivel együtt olyan, mint 
egy napernyő. Mire beérik, lesz 
vagy 7-8 kilós. -  saccolja a gazda. 
Az idei nyár első rekordját már 
levették a tőről, ez egy 1,25 kg-os 
paradicsom volt.

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

Ekkora paradicsomból egy darab is 
elég egy finom mártáshoz



„eMagyarország pont" Nyíracsádon
Számítógépek és Internet településünkön Tudósítás a II. Betyár és pásztordalok fesztiválról

Aki hallgatta a Cívis Rádiót 
a Betyárdalok fesztiválja ide
jében, nagyjából a következő 
tudósítást hallhatta:

-  Ebben az évben második 
alkalommal hirdette meg, 
a Verdes Jánosné vezetése 
alatt álló Nyíracsádi Dózsa 
György Művelődési Ház, 
a Betyárdalok Fesztiválját 
Nyíracsádon.
-  Szeretnénk évente olyan 
dalos találkozót rendezni, 
ahol a hagyományőrző cso
portok elő tudják adni szép 
betyárdal, vagy pásztordal 
csokraikat. N yíracsádon  
a betyárvilágnak, és a homok 
pusztán is jellemző pász
toréletnek is megvannak az 
emlékei, hagyományai, dalai.
-  Elsősorban Hajdú Bihar 
megyei csoportokat hívtunk, 
de szívesen láttunk távolabb
ról érkező résztvevőket is. 
Vendégként szeretettel 
látjuk a népdalokat -  neve
zetesen betyár és pásztordal
-  kedvelőket.
- A  fe sz tiv á l h ázigazdá ja  
Szabó Mihályné vezetésével 
működő Nyíracsádi Népdalkor.
-  A fesztivál 9. 30-kor szeke
res falunézéssel kezdődött. 
A szekereken éneklő, fel
vonuló vendég csoportokat 
lovas betyárok kísérték. 
Visszatérve a művelődési

házba, Dr. Juhászné Lévai 
Katalin országgyűlési kép
viselő, a Megyei Közgyűlés 
elnök asszonya nyitotta meg 
a fesztivált. Ezután következ
tek a fellépések. A szünetben 
ostorcsattogtató versenyre 
hívták ki a helyiek a vendé
geket.
-  A fellépők között említ
hetjük a megye számos, 
jó hírű dalkörét, citera 
együttesét. Jöttek visszatérő 
fellépők, mint a nyírlugosi, 
csökmői, újszentmargitai, 
hajdúszováti, józsai népdal
körök, szólisták, de örömmel 
köszönthettünk fesztiválunkon 
új résztvevőket, így Balmazúj
város, Biharkeresztes, Db.- 
Csapókert, Báránd, Nagyrábé 
fellépőit. És természetesen a 
helyi hagyományőrző cso
portokat.
-  A nap zenei szakértője 
Kálmán Péter a Szeredás 
Együttes tagja volt.
-  A bográcsban készült, 
magyar szürke marhából főtt 
pörkölt után közös éneklésre, 
m u la to zásra  h ív tu k  m eg 
a fesztivál résztvevőit.
-  A nap folyamán a helyi 
Tourinform Iroda vezetőjével, 
Sándor Edittel többen meg
nézték Nyíracsád turisztikai 
látnivalóit: a 13.sz.-i, Árpád
kori református műemlék 
templomot, a szintén értékes

ikonokat rejtő görög katolikus 
templomot, és a közelmúltban 
elhunyt Prokop Péter pap fes
tőművész állandó kiállítását 
a volt Vécsey kúriában.

A Civis Rádió riporter 
-k i rendezi a fesztivált?, 
milyen céllal?, kik a fellé
pők?, mit láthat, hallhat, aki 
elmegy a fesztiválra?- kér
dései alapján a tudósítást 
elmondta Vereb Csabáné a 
fesztivál valamikori ötlet
gazdája és jelenleg is lelkes 
szervezője.

A kis betyár neve: 
Szávó József

Tervben van továbbá újabb idegen 
nyelvoktató, a könyvtári munkát segítő, 
valam int kiadványszerkesztő szoftverek 
beszerzése. Ez utóbbival lehetőségünk 
lenne a Nyíracsádi Élet és az iskola
újság, a Suli Lap helyi összeállítására. 
Szeretnénk még Prokop Péter atya 
festmény gyűjteményének katalógusát is 
elkészíteni a jövőben."

Az Észak-Alföldi Regionális Iroda 
tájékoztatása szerint a Közháló Prog
ram keretében 2005. március 31-ig 
megvalósul a legkorszerűbb szélessávú 
és gyors ADSL Internet vonal kiépí
tése Nyíracsádon. A  közutakon táblák 
segítségével szintén jelezni fogják ezen 
szolgáltatást az áthaladó utazók tájékoz
tatására. Községünk arculata ezáltal is 
európaibbá válik.

Aki rendszeres látogatója a könyvtár
nak, találkozott már Hudácskó Zsuzsával. 
Kedves, mosolygós fiatal lány, aki nagy 
türelemm el segíti és vezeti be tanítvá
nyait a számítógépek világába.
-  „M ár általános iskolás koromban is 
érdekelt a számítógépek használata, csak 
kevés lehetőségem vo lt az elsajátítására. 
Több m int öt éve azonban intenzíven 
tanulok számítástecnikát. Leginkább a 
szövegszerkesztés /M icrosoft W ord/, 
a táblázatkezelés /M icrosoft Excel/, a 
képolvasás, („scannelés"), CD írás érde
kel. A Bethlen Gábor Közgazdasági és 
Postaforgalmi Szakközépiskola Móricz 
Zsigmond Tagintézményében gépíró és 
szövegszerkesztő szakon végeztem. Idén 
tettem gimnáziumi érettségi vizsgát.
2004. január 1-től, közhasznú dolgozó
ként egy éves szerződéssel vagyok alkal
mazásban, a könyvtárban. Tanfolyam 
jellegű képzés keretében a fiatalabb 
(óvodás, általános iskolás) és idősebb 
korosztályok főként gyakorlati segítséget 
kérnek tőlem. Kis, néhány fős csopor
tokban tanulunk. Aki még csak most 
kezdi elsajátítani a számítógép használa
tát, azzal lépésről lépésre. De van olyan 
tanítványom, aki már járatos ebben és 
annak újabb feladatokat, megoldásokat 
mutatok. Segítségünkre van a könyvtár 
oktató anyaga. Nagyon jó  tapasztalato
kat szereztem, és pozitív visszajelzéseket 
kaptam eddigi munkám kapcsán. Örülök, 
hogy hozzájárulhatok tanítványaim tudá
sának gyarapításához!"

A könyvtár dolgozói lelkes, példamu
tató és segítőkész munkával elégítik ki 
az olvasók széles körű igényeit. Köszö
net illeti őket tevékenységükért! Adjon 
Isten nekik sok sikert további munkál
kodásukhoz!

Koleszár Tímea

Kedves Zilahi Enikő: Magyar mese

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek volt 

egy kis földje, két szép tehene. Gondolta, ha becsülettel dolgoznak, tisztességgel megélnek 

a feleségével. Vett is mindjárt két disznót, hogy majd tartja egy darabig, az árából pedig 

újabbat vásárol magának, meg egy szép kalárist a feleségének. Felhizlalta a disznót a tisz

tességes haszon reményében. Igen ám, de csak annyit kapott érte, hogy éppen nem fizetett 

rá a tartására. így járt a libával is. Hiába tömte szép kövérre, hiába tépte a tollát, csak 

ígérgettek, nem fizettek érte semmit. Nem baj -  gondolta a szegény ember, majd a tehénke 

teje hoz valamit a konyhára. Mikor kiderült, hogy az sem kell a kutyának se, ( na jó, a kutya 

azért megitta) kezdett elkeseredni. De nem adta fel, merthogy igen szívós, magyar paraszt 

volt. Eladta az állatkákat, és beültette a földjét zöldséggel, gyümölccsel, hátha annak jó  ára 

lesz, s végre megveheti a feleségének a beígért kalárist. A növények cseperedtek, a szerény 

ember kapálta, permetezte, ápolgatta féltett kincseit. Végre termőre fordultak az ágak. Egyik 

évben a jég verte el, másik évben meg olyan keveset kapott a vitamindús gyümölcs kilójáért, 

hogy sírva fakadt. Hiába vigasztalta az asszonykája, ez így ment évekig. Mígnem a szegény 

ember megelégelte, és kiverte az összes fáját, bokrát. Azóta csendesen üldögél a házacskája 

előtt, és reménykedik, hátha egyszer jobbra fordul a világ sora. A szegény ember azóta is 

reménykedik, ha meg nem halt. Aki nem hiszi, járjon utána.

A  községi könyvtárba látogató olvasók 
az igényesen kialakított épületben

2003. óta számítógépes szolgáltatásokat 
is igénybe vehetnek. Az Informatikai és 
Hírközlési M inisztérium által meghirdetett 
pályázaton Nyíracsád 2 200 000 fo rin t
nyi vissza nem térítendő összeget nyert. 
Ebből vásároltak hat darab WindowsXP 
o p e rá c ió s  re n d sze rű  sz á m ító g é p e t, 
n y o m ta tó t,  s c a n n e rt ( la p o lv a s ó t)  és 
digitális fényképezőgépet. A  lapolvasó a 
régi acsádi képek gyűjtésében, a fény
képezőgép, pedig községünk jelenlegi 
eseményeinek megörökítésében teljesít 
nagy szolgálatot.

2004-ben az eMagyarország Program 
célja az volt, hogy Magyarország Euró
pai Unióhoz való csatlakozásának idő
pontjára az ország legkisebb települései
nek lehetőséget biztosítsanak a lakosság 
számára megfizethető Internet eléréshez. 
Ezen program keretében községünk 
újabb, 700 000 fo rin t összeget kapott 
eszközbeszerzésre és 18 hónapos ked
vezményes Internet hozzáférést. Kövér 
Gáborné könyvtárvezető szívén viseli az 
intézmény sorsának alakulását:

-  „Néhány évvel ezelőtt komolyan 
fontolóra vettük, hogyan tudnánk könyv
tárunkat bővíteni, gazdagítani, még szín
vonalasabbá és gyorsabbá tenni olvasó
ink kiszolgálását. Napjainkban mindezen 
célokat számítógépek és Internet nélkül 
nem lehet megvalósítani. M ivel helyi 
önerőből nincs lehetőségünk ily mértékű 
fejlesztésre, ezért fo lyam odtunk a pályá
zatok adta lehetőségekhez

Az Internet segítségünkre van a 
könyvtárközi kölcsönzés gyorsabb meg
valósításában. így az ország legnagyobb 
könyvtáraiból e-mailen keresztül kér
hetünk kiadványokat. Nemcsak közsé
günk olvasói keresnek meg bennünket 
ilyenfajta kéréseikkel, hanem a környező 
településekről is. A világhálón keresztül 
a2 Európai uniós és egyéb pályázati 
ű rlapokhoz könnyen hozzáférhe tünk. 
A felsőfokú intézményekben tanuló olva
sóink számára például a vizsgaidőszak
ban nagy könnyebbséget jelent, hogy 
helyben elérhetőek az oktatási intézmé
nyek. Néhányan nálunk írták, szerkesz
tették szakdolgozatukat. Többen fo ly ta t
nak elektronikus levelezést. A befizetési 
tá m lá k  alapján az első félévben 400 
személyt regisztráltunk, de ettől sokkal 
többen is igénybe vették az Internetes 
szolgáltatást.

K ia lak íto ttunk egy C D -gyű jtem é ny t 
oktató és szórakoztató jellegű programok
kal. Szerepel közöttük verstár, Hangos 
angol szleng szótár, Az univerzum tö r
ténete, mesék, tantárgyi segédanyagok, 
ECDL o k ta tó  p ro g ra m , já té k o k , s tb .

Nyugodtan idézhetnénk Arany János szavait, miszerint „nem mese ez gyermek". Bizony nem 

mese, hanem a nagy magyar valóság. Na nem a valóság „sója”, inkább a savója. A mesét 

követően aztán jöhet a katarzis. Előbb a döbbenet, majd a felismerés, később a felhábo

rodás, végül pedig az elkeseredés, netán a lemondás lesz rajtunk úrrá. És szép csendesen 

megfogalmazódik bennünk a kérdés: Mi lesz velünk, ha a mesebeli szegény ember végképp 

elveszti a reményt?
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L e v é l  a z  i s m e r e t l e n n e k
A köztéri rongálok szerencsére eddig elkerülték Nyíracsádot. Szobraink, középülete
ink, lakóházaink nem voltak veszélyben, de úgy tűnik, ennek vége. A z utóbbi időben 
ugyanis két felháborító eset is történt a faluban. Lelketlen vandálok először a Temp
lom köz sarkán álló keresztet gyalázták meg, M ajd pedig a görög katolikus templom 
falán, és az udvaron álló kereszten jelentek meg oda nem illő feliratok.
Üzenem a „művészeknek”, hogy ez irányú hajlamaikat ezentúl éljék ki a rajzlapon, 

füzetben, vagy saját szobájuk falán. A szülök -  mert
hogy feltételezem, nem felnőttek voltak az elkövetők 
-  biztosan nagyra értékelik majd a bimbózó tehetsé
get. Ha pedig nem a művészi hajlam vezette őket, hanem csak úgy „brahiból” követték el 
tettüket, akkor jó , ha tudják, hogy bár személyüket homály fedi, annyit azért mégiscsak 
elárultak önmagukról, hogy LQ-juk egészen biztosan két számjegyű, azok közül is a leg
alacsonyabb egész számok egyike. (Már ha érti egyáltalán, mire gondolok)

Üdvözlettel: Kedves Györgyné Zilahi Enikő,
aki őszintén reméli, hogy nem mostani, vagy egykori tanítványai követték el ezt a gyalázatot

ÍWJBZ*\ mm EOÁfca(M@ EWÖQ/á\@@AB©[í30
2004. október 9.- 10:én, szombaton és vasárnap
A múlt évben első alkalommal sikeresen megrendezett kétnapos termék és terménybemutató vásár 
mintájára, ebben az évben ismét lehetőséget kínálunk minden Nyíracsádon és környékén tevékeny
kedő vállalkozónak, gazdának, aki bemutatásra érdemes terméket TERMEL, GYÁRT, REKLÁMOZ, 
vagy ÁRUSÍT, hogy termékét bemutathassa a II. ACSÁD EXPO-n. A bemutatkozáshoz standot, asz
talt biztosítunk. A vásárra távolabbról érkező kiállítókra és közönségre is számítunk.
A nyíracsádi lakosokkal együtt szeretettel látjuk a Nyíracsádról elszármazottakat és az október 10- 
én tartandó görög katolikus templombúcsúra érkező vendégeket, hogy megnézzék kiállításunkat. 
A két napos rendezvény részletes programjáról szórólapon és plakátokon értesítjük a lakosságot.
A BEMUTATKOZÁSRA JELENTKEZNI LEHET A NYÍRACSÁDI DÓZSA GYÖRGY MŰVELŐDÉSI 
HÁZBAN

VIDOR Fesztivál, A Vidámság és 
Derű Országos Seregszemléje 
Helye: Nyíregyháza 
Ideje: szeptember 4-11.

Gyümölcskarnevál 
Helye: Nyíregyháza 
Ideje: szeptember 11.

Sütőtök Fesztivál 
Helye: Nagydobos 
Ideje: szeptember 20-21.

Debreceni Dzsessznapok 
Helye: Debrecen 
Ideje: szeptember 24-26.

A Turizmus Világnapja 
Helye: Bakonybél 
Ideje: szeptember 26.

III. Szatmári Almanapok 
Helye: Csenger 
Ideje: október 1-2.

Magyar Szürke Tenyészbika 
Bemutató és Vásár 
Helye: Hortobágy 
Ideje: október 2.

Tokaj-Hegyaljai Szüreti Napok 
Helye:Tokaj, Tarcal, 
Bodrogkeresztúr 
Ideje: október 3-5.

Kistérségi Vásár Nyíracsádon 
Helye: Nyíracsád 
Ideje: október 9-10.

VII. Őszi Fesztivál 
Helye: Debrecen 
Ideje: október 15-31.

További információ a 
Tourinform Irodában

HIRDETES
Családi ház eladó Sport u 48. Szám alatt 
Irányár: 3 000 000 Ft

Malom utcán építési telek, Szatmári zugban régi verendás ház, 
valamint 6 db 6,5 m-es fenyő rönkfa- és 10 mázsa kukorica 
eladó.
Érdeklődni: Sport u. 40 sz. alatt.

Nyíracsád Erdélyi utcában 520 négyszögöles építési telek, 
ipari árammal + 220 V- fiirottkutak, kerítések, gyümölcsfákkal 
eladó.
Érdeklődni: Tel. 206-884.

Víz-gáz fűtés és klímaszerelő szakmunkást, illetve segédmun
kást felveszek. Bérezés megegyezés szerint.
Érdeklődni: Tel: 206-218, 06-30/4367174

Eladó konyhaszekrény négyszemélyes rekamié.
Érdeklődni: Kassai utca 19.

A HALACSI KFT csökkent munkaképességű dolgozókat 
keres felvételre.
Jelentkezni lehet: Jakab Tibornál a 70/331-1030-as telefonon.

Középkorú egyedülálló nő kisgyereke mellett ellátható 
munkát keres helyben. Végzettség: középfokú + kereskedő + 
vendéglátó 
Tel.: 206-226

Figyelem! Pedikűr, Manikűr
Műköröm építést vállalok 
Tippes zselés, Épített zselés 
Fűfestés
Bejelentkezésre bármikor.
Tel: 52/206-181, 06204606163

TAJEKOZTATO
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos
ságot, hogy Nyíradonyban, 
Kossuth u. 20. sz. alatt 
/Mozi utcája, Ady Endre út 
sarkán! hitel ügyintéző iroda 
működik, ahol lakáscélú 
/építés, vásárlás, bővítés, kor
szerűsítés hitelek felvételét 
intézzük, közreműködési díj 
nélkül. /Személyre szabott 
hitellehetőségek minimálbér
rel, legalább 3 hónapos munka- 
viszonnyal rendelkezők részére 
is, biztosítási védelemmel, adó 
visszaigénylési lehetőséggel. 
Ügyintézésünk teljes körű, a 
hitel benyújtásáig tart. Intézzük 
a lakásépítési kedvezményt 
/szoc. pol./ földhivatali, kincs
tári törléseket, bejegyzéseket.

Vegye igénybe irodánk szol
gáltatását, sok utánajárástól 
mentesítjük, mindezt DÍJ
MENTESEN.

Szakképzett ügyintézők váiják 
érdeklődését.

Hétfőtől -  Csütörtökig: 
9 - 1 7  óráig 
Pénteken:

9 - 13  óráig

Elérhetőségünk:
Iroda: 52/203-976 

Lakás: 203-192 az esti órákban 
Mobil: 06-30/243-3990

Köszönetét mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk 
özv. Kiss Jánosné temetésén megjelentek és bánatunkban 
részvéttel osztoztak.

A gyászoló család.

Kuglis tűzifa eladó és megrendelhető 
1200-1500 Ft/mázsa. 10 mázsa fölött házhoz szállítás. 

Telefon: 06 30 477 5140

Figyelem !
Értesítem a tisztelt olvasókat 
hogy az AEGON Magyaror
szág biztosító munkatársaként 
megkezdtem működésemet: 
Foglalkozom: 
Lakás-biztosítás 
Életbiztosítás 
Kötelező Gépjármű Fele
lősség Biztosítás 
Magánnyugdíj pénztár 
Lakásépítési hitel ügyei
nek intézése!

30 /4 1 0 -4 2 -7 3
52 /206 -181

A 2004-es A théni Olimpia Juttatta eszébe Szász 
János nyugdíjas testnevelő tanárnak mozgásra 
bíztató, m ég aktív pedagógus korában írt sorait.

Sport a király

Zúgnak a  gépek, hangosan zenélnek  
A z em beri szem ek csak figye lnek  feléjek.

Győzött a lángész, a  technikai forradalom ,
Az emberi kényelem mel a tartós nyugalom.

A nyugalmat nekünk az aktív sportmozgás adja,
Pezsgő vérünket f e l  is forralja.

Öröm a játékban, sportban, s a futás,
Nagyon tetszik gyerekeknek a fo ly ton  ugrálás.

Bátrak és szívósak akarunk lenni,
A testneveléssel, sporttal erőt szerezni.

Nyíljon ki előttünk a végtelen határ,
Tornaterem, uszoda. A sport a király.

Szász János

Sült káposzta
Hozzávalók: kisebb méretű burgonya, egy kis fej káposzta, egy szelet 
húsos szalonna, kevés vaj, liszt, fűszerek

A burgonyát héjában főzzük meg. Ha kicsit kihűlt, tisztítsuk meg és vágjuk 
fel karikára. A káposztát vágjuk körülbelül két centis darabokra. Öt percig 
sós vízben főzzük. Ha megfőtt, szedjük ki a főzővizéből, és a léből tegyünk 
félre hat deciliternyit.

A vajat forrósítsunk fel egy lábasban, adjuk hozzá a lisztet, pár percig 
kevergessük, majd engedjük fel a káposzta főzővizével, és a forró tejjel. 
Fűszerezzük őrölt borssal, őrölt szerecsendióval, sóval. Állandó keverge
tés mellett főzzük legalább 10 percig.

A húsos szalonnát vágjunk kockára, majd egy serpenyőben pirítsuk meg. 
Egy közepes hőálló tálat kenjünk ki a szalonna zsírjával. Egy edénybe 
keverjük össze a pirított szalonnát, burgonyát, káposztát és a mártást. 
Öntsük a sütőedénybe, majd előmelegített sütőben 180 fokon süssük 
20-30 percig.

A k c i ó i n k !
Ingyen bevizsgáljuk szám ítógépeit, hogy 

gyorsabban és megbízhatóbban tud ja  használni.

Minden új Pentium 4-es számítógép mellé optikai egeret 
adunk ajándékba!
Számítógép áraink:
Pentium 1-es 18.000 Ft-tól
Pentium 2-es 28.000 Ft-tól
Pentium 3-as 45.000 Ft-tól
Pentium 4-es 120.000 Ft-tól
Akár használt számítógépeit is beszámíthatjuk.

Nyaralási, esküvői és egyéb videóit, fényképeit DV0- lemezre 
készítem el. 1000 Ft/ óra +  CD ára 
Akcióink december 31-ig tartanak.

H és J Gold Bt.
4262, Nyíracsád Malom u. 1. Tel: 06 30 209 4026

-O-

DECZKI BÚTORBOLT NYIRAD0NY Központjában 

ÉS MÉRETRE BÚTORKÉSZÍTÉS

“ to Tartós m inőségű új bútorok elérhető áron

r Bő típus és form aválasztékkal várjuk ÖNT!

5 00 m 2 - e s  raktárkészletünkből ajánljuk

•  többfunkciós helytakarékos, Kombinált szekrénysor 6 5 .000F t-tó l faajtós  

és töm örfa változatban is

•  igényes ülőgarnitúrák textilbőrös és textiles  form ában 127 .00 0  Ft-tól

•  heverők és franciaáavak  / 1 4 0 -1 6 0 -1 8 0  szélességben/ 2 2 .0 0 0  Ft-tól

•  ELEMES KONYHA bútorainkkal MÉRETRE berendezheti 

Konyháját, szinte típuskonyha árában

•  Kiegészítő bútorok széles választéka

•  Ötletes, helytakarékos gverekbútorok: sarokgardrób: 3 6 .5 0 0 .-  

em ele tes  ágy: 4 5 .0 0 0 .-, m iniszoba: 4 9 .0 0 0 .- /ág y, íróasztal szekrény  

egyben /

•  Ifjúsági e lem es bútorok

MÉRETRE BÚTORIGÉNY ESETÉN KÉREM HOZZA EL A BÚTOROZANDÓ

HELYISÉG MÉRETEIT!

Deczki BÚTOR BOLT N yitva: H -  P : 8 -18; Sz: 8 -13

Nyíradony Központjában Kossuth u. 23.

Érdeklődni: 0 6 -2 0 -5 6 7 -0 0 -1 9 ; 0 6 -7 0 -2 9 4 -7 8 7 7


