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ÖNKORMANYZATI HÍREK NYIRACSAD KÖZSÉG ONKORMANYZATANAK  
PROGRAMJA 2003-2006 ÉVEKRE

Az önkormányzat képviselőtestülete 
2003. szeptember 11-én tartott ülésén 
a két ülés között hozott fontosabb 
önkormányzati döntésekről, a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló polgármesteri jelentés elfogadása 
után a következő napirendeket tárgyalta 
meg, és hozott döntéseket:

A Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló rendeletét felülvizsgálta és 
egységes szerkezetbe foglalásáról új 
rendeletet alkotott. (10/ 2003. (IX.l 1.) 
Ö R ) A szabályzat részletesen 
tartalmazza a Képviselő-testület és 
szerveinek működési rendjét, feladat
os hatáskörét.
Az önkormányzat és intézményei

2003. I. félévi költségvetési mér
legének bevételi és kiadási oldalát 
580.591 e Ft-ban állapította meg.

* A 2003. I. félévi önkormányzati és 
■ntézményi gazdálkodás helyzetéről 
tájékoztatót vitatott meg. Megállapí
totta, hogy a költségvetés elfogadása
kor is ismert bevételi forráshiány mel
lett intézményei működése biztosított. 
Az önkormányzat és intézményei 
bevételeinek növelése érdekében élt 
a Pályázati lehetőségekkel, melynek 
eredményeiről folyamatosan tájékoz
tatjuk a lakosságot.
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
kiépítésére benyújtott pályázatunkat 
a Környezetvédelmi Minisztérium 
kedvezően bírálta el. A településen 6 
gyüjtösziget kiépítésére kerülhet sor. 
Megvalósulhat a főtéren a parko
lóhelyek kialakítása, új autóbusz 
megállóhelyek kiépítése a Kossuth, 
Dózsa illetve Kassai utca leállósáv- 
jában. A művelődési ház külső építési 
munkálatai is még ebben az évben 
befejeződhetnek, mivel 10 millió Ft 
támogatást biztosít a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma. 
Közmüvelődéspártoló önkormányzat 
eítnet és 800 e Ft-ot nyert el második 
helyezettként községi, nagyközségi 
kategóriában az önkormányzat.
Az általános iskola bővítése és teljes 
rekonstrukciójának lebonyolításával 
a BERÉP-TERV KFT-t bíztuk meg. 
Szeretnénk, ha helyi vállalkozók 
ls részt vennének a kivitelezési 
munkában.
^C1 ütemben halad a külterületi 
belvízelvezető csatornák felújítása. A 
munkálatok I. ütemét október 15-ig 
^e kell fejezni.
Várhatóan november 15. napjáig 
megépül a 4 méter széles aszfalt

burkolat a Tavasz utcán.
Még ebben az évben megkezdődik 
a Nyíracsád-Asszonyrész közötti 
kerékpárút építése, befejezésére 2004. 
május végéig kerül sor.

■ A gyermekek védelméről és a gyám
ügyi igazgatás helyi szabályairól 
szóló rendeletét vizsgálta felül az 
önkormányzat. A 12/2003. (IX. 11.) 
ÖR. sz. rendelet e lapban olvasható.

■ A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló rendeletmódosítá
sáról döntött a 13/2003.(1X. 11.) ÖR. 
sz. rendeletének megalkotásával, 
mely szintén e lapban olvasható.

■ Középtávú ifjúságpolitikai koncepciót 
vitatott, majd fogadott el a testület. 
A koncepcióban megfogalmazottak 
iránymutatást adnak az önkormány
zati feladatok évenkénti tervezéséhez. 
Az ifjúsági feladatok ellátása szer
teágazó, valamennyi önkormányzati 
intézményben nagyobb igényt 
támaszt a szolgáltatást végzőkre, 
melyet ki kell, hogy egészítsen az 
önszerveződő kezdeményezés és 
aktív közreműködés.

Elsősorban:
- oktatás, képzés,
- egészségügyi, szociális, mentálhigi
énés ellátás,
- szabadidő, kultúra, sport,
- érdekérvényesítés, érdekképviselet,
- pályaválasztás, munkavállalás,
- ifjúsági mobilitás, nemzetközi 
kapcsolatok köré csoportosíthatók.

Az értelmes szabadidő eltöltés fel
tételeinek biztosítása prevencióként, 
megelőzésként kiemelt fontosságú, 
melyben jelentős hangsúlyt kap az 
ifjúság önszerveződésének előse
gítése.

■ A védőnői szolgálat tevékenységéről, 
a telephelyváltozás tapasztalatairól 
beszámolót vitatott meg a testület. A 
szolgálatot igénybevevők elismeréssel 
szólnak a védőnői munkáról. A 
korszerű körülmények mellett döntött 
a testület a még hiányzó eszközök 
beszerzésének biztosításáról.

• A Képviselő-testület elfogadta az 
önkormányzat 2003-2006 évre szóló 
programját, mely e lapban olvasható.

• A Dózsa György Művelődési Ház 
vezetésével további 5 évre Diósné 
Kozma Erzsébet a jelenlegi igazgatót 
bízta meg.

• A Községi Könyvtár vezetésére 
további 5 évre Kövér Gábomé kapott 
megbízást.

• Az önálló gyermekjóléti szolgáltató

munkakör betöltésére Béres Istvánnét 
nevezte ki.

• A kerékpárút megépítéséhez elnyert 
támogatáshoz a korábban vállalt 
saját forrás összegét a Képviselő- 
testület 10.735.000 Ft-ról 17.818.000 
Ft-ra módosította. A beruházás 
összköltsége: 50.907.000 Ft.

• Második alkalommal döntött a 
Képviselő-testület első lakáshoz jutók 
támogatásáról.

200.000 Ft lakásépítési támogatást 
kaptak:
1. Erdei László és neje 
Zrínyi u: 52. sz.
2. Lukács József és neje 
Malom u. 7/b. sz.
3. Menyhért József és neje 
Winkler u. 27. sz.
4. Kerezsi Csaba és neje 
Hunyadi u. 35/ a sz.

100.000 Ft lakásvásárlási támogatás
ban részesültek:
1. Gugg Attila és neje 
Winkler u. 21. sz.
2. Szakály Miklós és neje 
Gát u.15. sz.
3. Juhos Gábor és neje 
Nyíl u. 9. sz.

A támogatások kiutalására az írásos 
megállapodást követően kerül sor.

• A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2004. évi fordulójához ismételten 
csatlakozott az önkormányzat. A 
pályázati felhívás a polgármesteri 
hivatal hirdetőtábláján olvasható, és 
szükséges nyomtatványok a szociális 
irodában átvehetők.
Az Oktatási Minisztérium a tele
pülési és megyei önkormányzatok 
együttműködésével 2000/ 2001.
tanévtől indította a felsőoktatási 
intézmények hátrányos helyzetű 
hallgatói számára nyújtható rend
szeres anyagi segítségnyújtási 
lehetőséget. A több fordulóban is 
támogatásban részesített hallgatók 
továbbtanulási költségeihez járult 
hozzá az önkormányzat.

• A Napközi Otthonos Óvoda eszköz és
felszerelési tárgyainak beszerzéséhez 
pályázatot nyújtott be az önkormány
zat a Hajdú-Bihar Megyei Közokta
tási Közalapítványhoz.

Nyíracsád, 2003. szeptember 16.

Varga Györgyné jegyző

2002. év őszén negyedik alka
lommal került sor önkormányzati 
választásokra. A közelgő 2004. májusi 
Európai Uniós csatlakozással új feje
zet kezdődik a települések életében. 
A jogharm onizációnak nem csak a 
törvények, kormány és miniszteri 
rendeletek körében, hanem  a helyi 
önkormányzati rendeletek által is 
meg kell valósulnia. Ezzel egy időben 
megvalósul a közigazgatási reform, 
melyben a régiók mellett nagyobb 
szerephez jutnak a területfejlesztési, 
illetve a közigazgatási kistérségek is.
A Kormány tervei szerint 2006-ban 
már a régiók választanak önkorm ány
zatokat, a megye pedig szolgáltató, 
intézményfenntartó funkciót kap.

Nyíracsád község az Észak- 
alföldi régióban Hajdú-Bihar megye 
Debrecen és a megyehatár közötti 
kistérségében találja m eg helyét és 
szerepkörét, m int Ligetalja Árpád-kori 
települése.

Az önkormányzat méltán tám asz
kodhat az elmúlt évtizedek község
fejlesztési eredményeire, melyeket 
e választási ciklusban tovább kell 
folytatni az itt élő lakosság mind jobb 
közérzete érdekében. Ennek feltételei 
a  politikai környezet, a nem zeti fej
lesztési terv, a minisztériumok pályá
zati kiírásai és nem utolsó sorban a 
képviselő-testület, a  képviselő-testület 
bizottságai, a polgármesteri hivatal 
dolgozóinak felkészültsége, melyet 
jó l egészít ki a helyi önkormányzati 
intézményrendszer.

A képviselő-testület, m int az 
önkormányzat legfontosabb szerve 
közvetlenül hatással van a község fej
lődésére, a település életére. A követ
kező években kiem elkedő jelentőséget 
kap az önkormányzat szolgáltató 
tevékenysége, a közvetlen lakossági 
kapcsolatok kiépítése, fórumok m eg
teremtése.
Jó döntésekkel -  és természetesen jó  
pályázatok készítésével -  kell szol
gálni a község infrastrukturális fejlő
dését és Nyíracsád hátrányos helyzete 
(rossz fekvése) ellenére is fokozottan 
kell törekedni a gazdasági élet élén
kítésére. A célok megvalósításához jó  
együttm űködést kell terem tenünk a 
lakossággal, a község vállalkozóival, 
civil szervezeteivel, az egyházakkal 
és nem utolsó sorban a település fej
lesztésével kapcsolatban döntést hozó 
szervekkel.

In frastrukturális beruházások
keretében 2003-2006 között előtérbe 
helyezzük a közműfejlesztéseket.
• A szennyvízhálózat kiépítését és 
az uniós szabványoknak megfelelő 
szennyvíztelep megépítését két 
ütemben tervezzük. Először elkészül 
a Kassai utca és m ellékutcáinak 
szennyvízhálózata, valam int a szenny
víztelep, majd m ásodik ütem ként a 
község teljes belterületi szennyvíz
csatorna elvezető rendszere (Zrínyi, 
Szatmári, Dózsa, Sport, Rákóczi és 
mellékutcái).
• Ezzel párhuzam osan illetve ezt köve
tően kerül sor az önkorm ányzati utak 
szilárd burkolattal történő kiépítésére, 
valamint a belvízelvezető csatorna
rendszer megvalósítására.
• A község városiasodása érdekében a 
Petőfi téren, a Kassai utcában tovább 
bővül a parkolóhelyek, leállósávok  
száma.
• A nem nagym értékű víz-gáz hálózat

hiányt is pótolni szükséges a lakosság 
igényének megfelelően.
• Az önkormányzat 2003. évben meg
kezdte az önkormányzati tulajdonú 
külterületi csatornák rekonstrukcióját, 
részben állami pénzből, részben saját 
forrásból.
• A község legfontosabb gyalogos köz
lekedési szakaszain ebben a ciklusban 
indokolt a járdaépítés.
• Asszonyrész külterületre vezető 
közút mellett, több mint 3 km hosz- 
szan kerékpárút építése még ebben az 
évben megkezdődik.

Kö:.séi:ü:.emeltetés keretében:
• A szilárd hulladék Debrecenbe 
történő beszállítása a közeljövőben 
megvalósul, ugyanakkor a szelektív 
hulladékgyűjtés beindítása érdekében 
ez évtől kezdődően gyűjtő szigetek 
kerülnek kialakításra.
• Temetöfenntartás keretében az 
önkormányzat pályázatot nyújt be a 
ravatalozó bővítésére , és törekszik a 
köztemető belső útjainak kiépítésére.
• Pályázatot készít és nyújt be egy 
sporttelep építésére, megvalósításával 
lehetőség adódik a temető területének 
bővítésére.
• Támogatjuk a helyi televíziózás 
megvalósítását kábel tv  kiépítése által.

Közoktatás vonatkozásában:
• 2003. és 2005. között megvalósul az 
általános iskola Szatmári úti épületé
nek rekonstrukciója címzett támoga
tásból és helyi erőforrásból 250 millió 
forint értékben.
Pályázunk számítástechnikai terem 
(termek) megvalósítására, hogy tanu
lóink számára a XXI. századi korszerű 
feltételek megteremtődjenek.
Az önkormányzat segíti a pedagó
gusok letelepedését, élet- és munka- 
körülményeiknek javítását, elismeri 
közéleti szerepvállalásukat, támogatja 
a szakmai képzésüket.
Az iskola rekonstrukcióját követően 
mindenképpen meg kell vizsgálni a 
középfokú oktatás Nyíracsádon tör
ténő bevezetésének lehetőségét.
• A korszerű óvodai oktatás feltét
eleit csoportszobák építésével kell 
megteremteni, amit a jelenlegi gye
reklétszám is indokol. A meglévő 
épület bővítése által hosszabb időre 
megnyugtatóvá válik az óvodás korú 
gyermekek elhelyezése.

A közművelődés intézményei hagyo
mányos tevékenységeik mellett 
alkalmazkodjanak a megváltozott 
igényekhez, így különösen:
• A művelődési ház külső-belső fel
újítását követően, szervezze a külön
böző rétegek, társadalmi csoportok 
(szakmák) igényének kielégítését, 
fokozottabban kapcsolódjon be gaz
daságélénkítési előadások, előadásso
rozatok tartásában.
• A községi könyvtár belső elrendezett
ségében, informatikai szolgáltatásai
ban mind jobban feleljen meg a helyi 
igényeknek, és mindkét intézmény 
munkájában kapjon nagyobb szerepet 
az értékek felkutatása, megőrzése, 
illetve azok bemutatása.
• A Tourinform iroda munkájában 
legyen elsődleges Nyíracsád és térsége 
bemutatása, kiajánlása, az ideérkező 
turisták programjának szervezése, a 
falusi turizmus szélesebb körben való 
meghonosítása.

Eí’észséeüev  vonatkozásában legfon
tosabb:
• Az alapellátás színvonalának további 
javítása, a rendelő- és váróhelyiségek 
korszerűsítése, bővítése által.
A képviselő-testület továbbra is fenn
tartja az orvosi ügyeletet, a  házi orvosi 
szolgálatok zavartalan munkafeltételei 
m egvalósításában közreműködik.
• Szükség szerint kell javítani a fogor
vosi szolgálat technikai ellátottságát, 
a helyiségek korszerűsítésére, bővíté
sére a lehetőség megteremtődött.
• A védőnői szolgálat új helyre történő 
költözésével, a  m ásodik védőnői állás 
betöltésével csökkent a leterheltség, a 
m eglévő épület pedig alkalmas mind
két körzet kiszolgálásra.

Szociális ellátás területén:
• Ebben a ciklusban az önkormányzat 
megkezdi egy új családias hangulatú 
helyi igényeknek m egfelelő napközis 
és éjszakára is szállást nyújtó otthon 
építését. Az építési terület ingatlan 
csere útján rendelkezésre áll.
• Fenntartjuk a házi szociális gondozás 
intézményét, előtérbe helyezzük a 
tanyákon élőkről való gondoskodást.

Az önkorm ányzat keresi a lehe
tőséget a község gazdasági életének 
fellendítésére, új munkahelyek léte
sítéséhez. Terveink között szerepel 
az új korszerű energiaforrás helyben 
történő m egtermelése, az erdősítés 
mellett korszerűbb növénykultúrák 
meghonosítása. Ennek érdekében 
tám ogatja a vállalkozásokat, a helyi 
ipar megerősödését.

A m egvalósítandó feladatok nem 
kevesek, és mindezeket a lakosság 
különösebb megterhelése nélkül kell 
végrehajtani, tehát az Önkormányzat 
célirányos gazdálkodásával, pályáza
taival és okos vagyongazdálkodásával 
kell Nyíracsád község infrastrukturális 
fejlesztését, gazdasági fellendülését 
megvalósítani.

Ebben az önkormányzati ciklusban 
nagyobb szerepet kap a község közé
letében a falugyűlés, a különböző civil 
szervezetekkel való kapcsolattartás, az 
értelmiséggel, vállalkozókkal történő 
m ind gyakoribb találkozás. Külön 
feladatot je len t a tanyákon élőkkel, 
Asszonyrész és Buzita tanya lakóival 
való gyakoribb találkozás, e település- 
részeken rendezvények szervezése. Jó 
együttm űködést kíván az önkorm ány
zat kialakítani a kistérségi társulások
kal, a  megyei önkorm ányzattal és a 
dekoncentrált állam igazgatási szer
vekkel, a  gazdaság élénkítése érdeké
ben pedig a kamarákkal, megyei és 
regionális fejlesztési tanácsokkal. 
Ebben a ciklusban előtérbe kerülnek 
az Európai Uniós csatlakozás által 
szám unkra is forrást biztosító pénz
ügyi alapok, melyek igénybevételével 
is elősegíthetjük Nyíracsád község fej
lődését, gyarapodását, várasiasodását.

M indezen m unkában számítunk a 
közélet szereplőire, a választott önkor
mányzati tisztviselőkre, képviselőkre, 
bizottsági tagokra, valamint köztiszt
viselőkre és intézményi dolgozókra 
egyaránt.

N yíracsád, 2003. szeptem ber 2.

Dr. Katona Gyula Polgármester

Polgárm esteri hivatal „m ad ártávlatból1



Dr. Károlyi György egyetemi tanár 
alapítványt hozott létre Nyíracsádon. 
Az alapítvány neve:
RÖGÖS ÚT ALAPÍTVÁN Y

Az alapítvány hátrányos helyzetű, 
(elsősorban roma) nyíracsádi fiata
lok továbbtanulásához kíván segít
séget nyújtani. Csökkenteni kívánja 
a társadalmi leszakadást.

Az alapítvány kuratóriuma e célok 
megvalósulása érdekében pályázato
kat ír ki és a beérkező pályázatokat 
elbírálja. A támogatás azon pályázók 
részére nyújtható, akiknek a pályá
zatát a kuratórium alkalmasnak ítéli 
a támogatásra.

A kuratórium juttatásában része
sülő tanulók körét egyrészt a tanu
lók pályázatai, másrészt Nyíracsád 
község családorvosai, az általános 
iskola igazgatója, osztályfőnökök, 
a Roma Kisebbségi Önkormányzat 
vagy a családsegítő szolgálat ajánlása 
alapján, a tanulók pályázata esetén 
ezen szervek, személyek véleményé
nek meghallgatása után a kuratórium 
a testületi ülésen határozza meg.

Az alapítvány nyílt. Az alapít
ványhoz az csatlakozhat, aki az 
alapítvány céljaival egyetért, az 
Alapító Okiratban leírt szabályokat 
elfogadja és legalább 50.000 Ft

A jótékonyság egyike a 
legfontosabb erényeknek. Ha életünk 
és egész társadalmunk részévé válik, 
sok jó származik belőle.

Nagylelkűség, mely másnak adja, 
ami sajátja, emberbaráti magatartás. 
Az adakozásnak egyik formája ez az

UJABB ALAPÍTVÁNY
összeggel hozzájárul az alapítvány 
céljainak eléréséhez.

Az alapítvány induló vagyona 
1.000.000 Ft. Az alapítványi vagyon 
hasznosítható töke kamatoztatása útján.

Az Alapító Okirat meghatározza 
az alapítványi vagyon felhasználá
sának módját:

Az alapítványi vagyon éves kama
tát lehet támogatás formájában, egy 
időben egy pályázó részére odaítélni. 
A támogatott a középiskola második 
osztályos tanulmányai megkezdé
sétől a felsőfokú tanulmányai első 
évfolyamának végéig, indokolt 
esetben még további egy évig (tehát 
maximum: 4+1 évig) kapja. A támo
gatást a tanév 10 hónapján keresztül 
egyenlő részben kell kiutalni annak 
a tanulónak, aki az alábbi feltételek
nek megfelel:
• Harmadik generációs helybeli: a 

pályázónak, szüleinek, ill. nagy
szülei közül legalább háromnak 
Nyíracsádra bejelentett lakóhellyel 
kell rendelkeznie, és Nyíracsádon 
élnek (éltek).

• Szociálisan rászorult: aki magát 
annak tartja és pályázatában ilyen 
értelmű nyilatkozatot tesz.

• Hátrányos helyzetű fiatal (több pár
huzamos pályázat esetén a roma

alapítvány. Egy nemes formája, mely 
felemel, segíteni kíván azokon, akik 
különben talán, még ha tehetségesek 
is, nem teljesedhetnének ki.

A jótékonyság titka abban rejlik, 
hogy lehetőség és öröm annak, aki kap. 
És öröm annak, aki ad, mert szükségét

pályázók előnyt élveznek).
Roma: aki annak vallja magát és 
rendelkezik a Roma Kisebbségi 
Önkormányzat ajánlásával.

• Legalább , jó ” átlagot ért el a 
középiskola első osztályában.

• Aki a támogatást pályázza illetve 
az Alapító Okiratban megjelölt 
személyek, szervezetek ajánlják.

Amennyiben a támogatott a támo
gatás időtartama alatt neki felróható 
okból osztály-, félév-, évfolyam 
ismétlésére kényszerül, az alapít
vány részére a támogatást nem 
folyósítja tovább.
Az alapítvány kezelője öttagú kura
tórium:
- a kuratórium elnöke:

Dr. Katona Gyula, Nyíracsád 
község polgármestere

- a kuratórium tagjai:
Vereb Csaba, a Nyíracsádi Általá
nos Iskola igazgatója 
Milák Lajosné, a helyi Roma 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
Károlyi Júlia, az alapító leánya 
Dr. Károlyi Ágnes, az alapító 
unokája

Nyíracsád, 2003. szeptember 18.
Vereb Csaba 

a kuratórium tagja

érzi, hogy segítsen másokon.
Jobbítani e világon milliónyi 

formában lehet, a legnemesebbek 
megtalálják erre a legjobb módot.

Vereb Csaba

Az általános iskola első osztályába lépő tanulói 2003-ban

Nyíracsád Községi Önkormányzat 
Képviselőtestületének 12/2003. (IX. II) ŐR. sz. rendelete

a  gyerm ekek védelm éről és a  gyám ügyi igazgatás helyi szabályairó l

Nyíracsád Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete az önkormány
zatokról szóló, módosított 1990. évi 
LXV. törvény 16. §. I \ l  biztosított 
jogkörében, a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 
módosított 1997. évi XXXI. 
törvényben (Gyvt.), valamint a 
végrehajtására kiadott 149/1997. 
(IX. 10.) Korm. sz. rendeletben 
foglaltak alapján a 6/2001. (VI07.) 
ÖR. sz. rendelet módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról az 
alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések 
A rendelet célja
1. §. l \ l  A rendelet célja, hogy a 
gyermekek védelméről és a gyám
ügyi igazgatásról szóló módosított 
1997. évi XXXI. tv. végrehajtásaként 
a helyi sajátosságoknak megfelelően 
meghatározza az önkormányzat által 
biztosított gyermekvédelmi támoga
tás és rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás, az igénybevevők körét, 
a folyósítás módját, feltételeit és 
az érvényesítés garanciáit, az erre 
vonatkozó elbírálási és eljárási sza
bályokat.

/2/ A gyermekvédelmi támogatás 
és a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás megítélése során az érin
tett személyek és családok esetében 
alkalmazni kell az egyéni felelősség 
elvét.
A rendelet hatálya
2. §. /I / A rendelet hatálya kiterjed 
Nyíracsád községben állandó lakó
hellyel rendelkező, valamint a Gyvt. 4 
§ /l/-ben meghatározott gyermekekre, 
szülői felügyeletet gyakorló szülőkre, 
gyámokra, kivéve azt a gyermeket, 
akit mint nevelőszülők nevelnek.
/2/ A gyermek életét, testi épségét 
veszélyeztető késedelem esetén 
a nyíracsádi lakcímmel nem 
rendelkező gyermek érdekében is 
intézkedni kell.
/3/ Amennyiben a jogosult tényleges 
tartózkodási helye más önkormány
zat illetékességi területén van, úgy 
az érdemi döntésről haladéktalanul 
értesíteni kell a hatáskörrel rendel
kező illetékes szervet.
/4/ Az e rendeletben meghatározott 
hatáskörök gyakorlását az önkor
mányzat képviselő-testülete Szoci
ális és Egészségügyi Bizottságára 
ruházza át.

Eljárási szabályok
3. §. /I/ A gyermekvédelmi támogatás 
és rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás iránti kérelmet a 
Polgármesteri Hivatalba kell 
benyújtani, az e célra rendszeresített 
formanyomtatvány kitöltésével /149/ 
1997.( IX. 10) 2 sz. melléklete/.
121 A folyósításra való jogosultság 
elbírálásához a kérelmező köteles a 
maga és a vele közös háztartásban 
élő hozzátartozóiról, személyi 
adatairól, családja vagyoni, jöve
delmi viszonyairól nyilatkozni és 
az erre vonatkozó igazolásokat 
becsatolni. így:
- kereseti igazolás,
- nyugdíjszelvény,
- családi pótlék szelvény,
- gyermekgondozási segély folyósítá
sát igazoló szelvény,
- 18. életévét betöltött gyermekek ese
tében iskolalátogatási bizonyítvány,
- vállalkozó esetében az APEH 
igazolása, az előző évi személyi 
jövedelemadó alapjáról, és 
személyes nyilatkozat az előző 6 
havi nettó jövedelem átlagáról,
- tartásdíj esetében - az utolsó 
6 hónap ténylegesen kifizetett

tartásdíj összegének átlaga - a szülők 
közötti egyezség jóváhagyásáról, 
illetve a tartásdíj megállapításáról 
szóló jogerős bírói ítélet, vagy 
teljes bizonyító erejű magánokirat 
bemutatása mellett a ténylegesen 
kifizetett tartásdíj utolsó 6 havi 
átvételi elismervénye, vagy postai 
feladóvevénye,
- nyilatkozata mezőgazdaságból 
származó jövedelemről,
- nyilatkozat a támogatást kérő és 
vele közös háztartásban élő vagyoni 
helyzetéről,
- a kérelmező hozzájárul ahhoz, 
hogy személyi körülményeiről -  jo
gainak sérelme nélkül -  a hatáság 
tájékozódjon.
/3/ Jövedelemszámításnál irányadó 
időszak -  a havonta rendszeresen 
mérhető jövedelmeknél a három 
hónapot, egyéb jövedelmeknél pedig 
az egy évet nem haladhatja meg.
14/ A kérelemben, valamint a 
jövedelemnyilatkozatban szereplő 
adatok valódisága környezet
tanulmány készítésével vizsgálható. 
Ha a környezettanulmány megállapí
tásai alapján a gyermeket gondozó 
család életkörülményei nem felelnek 
meg a jövedelemnyilatkozatban 
szereplő adatoknak, vagyoni helyzet 
vizsgálata válik szükségessé.
A /4/ bekezdés alkalmazása során 
vagyon alatt azt a hasznosítható 
ingatlant, járművet (melynek tulaj
donosa, ill. üzembentartója), gépi

meghajtású termelő és munkaeszközt, 
vagyoni értékű jogot kell érteni.
Ha a hasznosítható vagyon 
értéke külön-külön számítva 
az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének huszonötszörösét, 
vagy együtt számítva az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 
hetvenötszörösét meghaladja, a 
gyermekvédelmi támogatás nem 
állapítható meg, ill. a már megálla
pított ellátást meg kell szüntetni.
ISI A rendszeres gyermekvédelmi 
támogatás és a rendkívüli gyermek- 
védelmi támogatás megállapítását 
a Gyvt. 18. § /4/ alapján nevelési
oktatási intézmény, gyámhatóság, 
továbbá más családvédelemmel 
foglalkozó intézmény illetve termé
szetes személy, vagy a gyermek érde
kének védelmét ellátó társadalmi 
szervezet kezdeményezheti. 
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
4. § / l /  A rendszeres 
gyermekvédelmi támogatás 
megállapítására, folyósítására, 
felülvizsgálatára a Gyvt. 19- 20. 
§-aiban foglalt rendelkezéseket kell 
alkalmazni.
121 A rendszeres gyermekvédelmi 
támogatás a Gyvt. 19. §-ában megha
tározott feltételek megléte esetén a 
gyermek 18 éves koráig jár. 
Nagykorúvá válása esetén is megálla
pítható, ill. a már megállapított 
támogatás tovább folyósítható addig 
az időpontig, ameddig a gyermek

nappali oktatás munkarendje szerinti 
tanulmányokat folytat, de legfeljebb 
23. évének betöltéséig. Valamint ha 
a jogosult felsőfokú iskola nappali 
tagozatán tanul és a 25. életévét még 
nem töltötte be.
/3/ A Gyvt. 19. §-ában meghatározott 
feltételek fennállása esetén emelt 
összegű rendszeres támogatás illeti 
meg azt az adóköteles jövedelemmel 
nem rendelkező, tartásra köteles, 
nyugellátásban, baleseti nyugel
látásban, nyugdíjszerű rendszeres 
szociális pénzellátásban, vagy 
időskorúak járadékában részesülő 
hozzátartozó, akit a gyámhivatal a 
gyermek gyámjául rendelt.
Az emelt összegű rendszeres támogatás 
havi összege - gyermekenként - 2003. 
évben 9.200. forint. A 2003. évet köve
tően az emelt összegű támogatás össze
gének emeléséiül az Országgyűlés a 
költségvetésről szóló törvény elfoga
dásával egyidejűleg dönt.
5.§ /l/A  rendszeres gyermekvédelmi 
támogatás havi összege gyermeken
ként 2003. évben 4.600 Ft, 2003. 
évet követően a rendszeres támoga
tás összege megegyezik az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb össze
gének 22% - ával.
121 A pénzben megállapított 
gyermekvédelmi támogatást a 
gondozó, szülő vagy fiatal felnőtt 
részére utólag, a tárgyhónapot

(folyt, a 4. oldalon)

Dr. Károlyi György 1956-tól 
1959-ig körzeti orvosként dolgozott 
Nyíracsádon. Az akkori nehéz körül
mények között is helytállva fela
datának mindenekelőtt a gyógyítást, 
a segítést tartva.

Az idősebbek ma is szívesen 
emlegetik derűs, közvetlen alakját, 
idézik segtőkészségét, jó,emberséges 
orvosként emlékeznek rá.

A volt körzeti orvos ma már pro
fesszor Dr. Károlyi György egye
temi tanár a budapesti Semmelweis 
Orvostudományi Egyetemen.

Nyíracsádról elkerülve Hajdú- 
Bihar megye főorvosa lett, majd 
Budapestre került. 22 éve az 
egyetemen dolgozik, oktat, kutat.

Aki belép a szobájába, könyvekkel

Dr. Károlyi György

teli polcokkal találja szembe magát. 
Ebben nincs meglepő, egy tudóshoz 
ez hozzátartozik, de a falon térkép 
Hajdú-Biharról, 1905-ös kiadású. 
Rajta Nyíracsád, és ezen a régi 
térképen a tanyák is mcglelhetők. Mint 
megtudtuk egy betört ablakból került 
ide, melyen ezzel a térképpel pótolták 
az üveget. Sok évtizede ennek.
Az nem lehet véletlen, hogy az ország 
fővárosában egy egyetemi tanár 
szobájában Hajdú-Bihar megye térképe 
van kifüggesztve. Olyan térkép, melyen 
a régi működési hely: Nyíracsád, talán 
meg is van jelölve. Ez kötődés, egyfajta 
szeretet, jó emlék.

Az egyetemi tanár ma is olyan gön
dör hajú, fiatalos, mint amilyennek 
annak idején még gyermekkoromban

láttam Nyíracsádon. Ma is idézi a 
neveket, nyíracsádi történeteket.

Többszörvendégvoltközségünkben 
jeles eseményeken. Legutóbbi 
ittjártakor alapítványi gondolattal 
fordult polgármesterünkhöz. Az 
elképzelést tett követte. A „RÖGÖS 
ÚT ALAPÍTVÁNY” aláírásával egy 
segítési lehetőséggel és egy nemes 
példával lett gazdagabb Nyíracsád.

Mi az indíttatás? Igazából ennyi: a 
segíteni akarás.

A szerény tudós nem pzívesen 
beszél erről, először még arra sem 
kaptunk engedélyt, hogy a neve 
egyáltalán szerepeljen. De hát e z t1 
mégsem lehet...

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
13/2003. (IX. 11.) ÖR. sz. rendelete
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betöltött, tartósan beteg ( tartósan 
beteg az a személy, aki megfelel 
az Sztv. 41.§ /3/ -ben leírtaknak) 
személy gondozását végzi. Az 
ápolási díj ebben az esetben nem 
lehet kevesebb az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 
80 %-ánál.
A R. 16. § /4/ az alábbiakkal 
egészül ki:
Az ápolási díjra való jogosultságot 
meg kell szüntetni: 
e.) az ápolt személy állapota az

Nyíracsád Község Önkormányzata a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 16. §. / / /  bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a 
szociális igazgatásról és szociális 
ellátásról szóló módosított 1993. évi. 
111. tv.-benSztv., a Nyíracsád Községi 
Önkormányzat Képviselőtestülete 
szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 8/2000. 
(VL22.) ÖR. sz. rendeletének (a 
továbbiakban R) módosítására az 
alábbi rendeletet alkotja:
1.8 -
A R 3. ISI bekezdése az alábbiakkal 
egészül ki:
- Ha az önkormányzat hivatalos 
tudomása vagy környezettanulmány 
lefolytatása alapján kérelmező 
életkörülményeire tekintettel a 
benyújtott jövedelemnyilatkozatban 
foglaltakat vitatja a környezet
tanulmány megállapításai alapján 
vagyoni helyzet vizsgálata válik 
szükségessé.
Vagyonnak számít: az az ingatlan, 
jármű, gépi meghajtású termelő- 
és munkaeszköz, továbbá vagyon 
értékű jog, amelynek külön-külön 
számított forgalmi értéke ill. összege 
az öregségi nyugdíj mindenkori 
összegének a húszszorosát, vagy 
együttes forgalmi értéke az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb össze
gének az ötvenszeresét meghaladja. 
A szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli ellátások jogosultsági 
feltételeinek vizsgálatánál nem 
minősül vagyonnak az az ingatlan 
amelyben az érintett személy lakik 
2 -§.
A R. 16. § . 121 bekezdése az 
alábbiak szerint módosul:
- Ápolási díj állapítható meg annak 
a hozzátartozónak is, aki 18. életévét

állandó ápolást már nem teszi 
szükségessé, f.) az ápolást végző sze
mély kötelezettségét nem teljesíti,
g.) az ápolt személy meghal,
h.) az /1/ -ben megjelölt jogosult
ságot kizáró körülmény állt be.
A R. 16. §. 15/ bekezdése az 
alábbiakkal egészül ki:
- Méltányosságból, meghatározott 
feltételek esetén - a jegyes 
kivételével - annak a hozzátartozónak 
állapítható meg, aki a 18. életévét 
betöltött tartósan beteg személy 
gondozását végzi, és az ápolási díjat 
kérelmező családjában az egy főre 
eső jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét, egyedülálló 
esetén annak másfélszeresét.
- Nem jogosult ápolási díjra 
az a hozzátartozó, aki a közös 
háztartásban élő gyermek után 
a szülök bármelyike terhességi, 
gyermekágyi segélyben, 
gyermekgondozási díjban vagy 
gyermeknevelési támogatásban 
részesül.
A R. 16. § ISI bekezdéssel egészül 
ki:
Az ápolt személy halála esetén 
az ápolási díj folyósítását, a halál 
időpontját követő 3. hónap első

napjával kell megszüntetni.
Az ápolási díj megállapítása iránti 
kérelemhez csatolni kell a háziorvos
a.) igazolását arról, hogy az ápolt 
súlyosan fogyatékos vagy tartósan 
beteg, és
b.) szakvéleményét arra 
vonatkozóan, hogy az ápolt önmaga 
ellátására képtelen, ezért állandó 
és tartós felügyeletre, gondozásra 
szorul.

A háziorvos az igazolást az OOSZI
I. fokú orvosi bizottságának 
szakvéleménye vagy a megyei 
gyermek-szakföorvos igazolása 
illetőleg a fekvőbeteg szakellátást 
nyújtó intézmény vagy a területileg 
illetékes szakrendelő-intézet szakor
vosa által kiadott zárójelentés, 
igazolás alapján állítja ki.
Az ápolási díj összege nem lehet 
kevesebb az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegénél.
3. §•
A R 22. §. /I /  bekezdés d./ pontja 
Szociális Szolgáltató Központ névre 
változott.
A R 22. §. ISI bekezdése Szociális 
Szolgáltató Központ gondozottjai 
felvételéről az intézmény vezetője 
dönt.
A R. 1. sz. mellékletének 4.1 
valamint b. pontjában szereplő 
Idősek Klubja: Szociális Szolgáltató 
Központra változik.
4 . §•

A rendelet a kihirdetése napján 
lép hatályba, rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.

Dr. Katona Gyula sk. 
Polgármester 

Varga Györgyné sk. 
jegyző



N y í r a c s á d i  k i s m a m á k A NYÍR AC SÁ DI TOURINFORM  SZOLGÁLTATÁSAI

A Tourinform  N yíracsád Idegenforgalm i Inform ációs Iroda 
szeretettel várja kedves érdeklődőit!
Ingyenes szolgáltatásaink minden korosztályhoz szólnak:
- program ajánlatok az ország egész területéről

- inform ációk helyi és országos rendezvényekről
- m úzeum i nyitva tartás és belépőjegy árak, kedvezm ények
- idegenforgalm i pályázati lehetőségek

- rendezvények népszerűsítése - Máv és Volán m enetrendek
- Inform ációk osztálykirándulásokhoz és családi üdülésekhez
- Szálláshelyek
- Színházi program ok (C sokonai színház - D ebrecen, M óricz

Zsigm ond színház - Nyíregy háza)

- Debreceni Est program füzet fiataloknak  
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Sándor Edit Antal Józsefné
Irodavezető munkatárs

N y íra csá d i „ b e ty á r o k ”

Községünk kismamáiról beszélgettünk  
Grézné Fekete Erzsébettel, aki már 
1982 óta tevékenykedik Níracsádon.
- Országos viszonylatban csökken  
a gyermekvállalási kedv. Mennyire 
tükröződik ez nálunk? - A z  
általam készített statisztika alapján 
szembetűnik a folyam atos csökkenés. 
2000-ben csak 39 gyermek született 
a korábbi 52, 61, 54-hez képest. 
(1999, 1998 és 1997-es adatok) A 
2002-es év  valószínűleg ism ét negatív 
rekordot dönt, hiszen decemberben 
mindössze 14 kismamánk volt. (Idén 
már májusban több volt, mint tavaly 
egész évben.)
- Mi lehet ennek az oka?
- Manapság a fiatalok a házasságkötés 
után nem azonnal vállalnak gyermeket. 
Fontos, hogy összeszokjanak, m egala
pozzák anyagi jövőjüket. Sok esetben 
az első gyerm ek születése után a 
következőt 5-6  év  múlva vállalják. 
Az biztos, hogy a munkanélküliség, az 
anyagi gondok meghatározó tényezők.
- Eszrevehető-e itt, nálunk is, hogy a 
nők szülési kora eltolódik 30-40 éves 
kor felé?

- Nem jellem ző, hogy később szülnek. 
Ez inkább az egyetem i városokra igaz. 
Az átlagos életkor nálunk 20-30 év. A 
májusi adatok szerint 21 kismamából 
13 az első , 7 a m ásodik és 2 a harmadik 
gyermekét várja. M egdöbbentő, hogy  
tavaly is volt és az idén is van kiskorú 
anyukánk. Ök veszélyeztetettek

Tudósítás a lengyel-m agyar kap
csolatról:

Nyíracsád és a lengyelországi Naleczów  
*0 éve tartó kapcsolata már minden 
nyíracsádi számára ismert lehet.

Már ebben az évben is járt lengyel 
delegáció Nyíracsádon július elején. 
Ekkor megbeszélték a polgármesterek, 
h°gy a két évvel ezelőtt abbamaradt 
cserevakációt a gyerekek számára újra 
felelevenítik, /a csere 2001-ben azért állt 
^  mert az ottani szervező elköltözött 
Naleczówból, és nem volt, aki vállalja 
a csoport ügyeinek rendezését.

Ebben az évben végre újra ki tudtak 
aUítani egy gyerekekből, fiatalokból 
álló csoportot. Augusztus 4 - 10-ig 
tartózkodott itt negyvennégy 10- 
19 éves fiatal, öt felnőtt kísérővel. 
Szállásuk Debrecenben volt egy  
kollégiumban, de programjukat innen 
Nyíracsádról szerveztük. Debreceni 
városnézéssel, egri kirándulással, 
strandfíirdözéssel, nagyerdei sétával 
töltötték el az egy hetet. Kaptak 
SZabadidöt is, amit vásárlásra, sétákra 
használtak fel. Természetesen egy  
kis időt Nyíracsádon is eltöltöttek. 
Itt nagyon sok új barátot szereztek, 
löszén az acsádi gyerekek, fiatalok 
nagyon kedvesen fogadták őket. 
A kedvességet és az ellátást jövőre  
^'sszakapják gyerekeink, amikor majd 
°k utazhatnak Lengyelországba.

A naleczówi és a nyíracsádi fiatalok 
^ v éb en  köszönjük azt a 100 000  
Orintos hozzájárulást, am ellyel egy  

Nyíracsádi festő vállalkozó támogatta a 
engyel gyerekek és fiatalok ellátását.

Vereb Csabáné

p
gy nyíracsádi fiatal beszám olója a 

engyel-magyar diákok találkozásáról 
Nyíracsádon:

életkoruk és szociális helyzetük 
miatt. Nem  érettek sem  biológiailag, 
sem  szellem ileg, sem  szociálisan a 
gyermekvállalásra. A  szülési kedv 
állami ösztönzésre sem növekedett. A  
hátrányos helyzetű családokban pedig  
sokszor óriási gond a nem m egfelelő  
családtervezés.
- Komolyan veszik  a kismamák a 
tanácsadást?
- Igen, rendszeresen eljárnak hozzám  és 
a különböző szükséges vizsgálatokra. 
Törekszem rá, hogy elmondjam ezek  
fontosságát. Elmagyarázom, hogy mi 
történik velük, miért jelentős ezek  
eredm énye. Esetenként ők maguk 
érdeklődnek újdonságok felől.
- .Járnak más szülésfelkészítő tanfo
lyamokra is?
- Igen, ez is egyre gyakoribb. N ő  
az érdeklődés a papás szülés iránt. 
Debrecenben, a kórházban és a 
klinikán is szerveznek ilyen előkészítő  
tanfolyamokat.
- A z édesapák mit szólnak hozzá?
- Általában vállalják. M ég azok is, 
akik a legelején teljesen elzárkóztak 
a gondolattól, de ebben óriási szerepe 
van az édesanya m egyőző erejének.
- Otthon szülést vállalt-e itt valaki?
- N em  merült fel m ég az igény rá.
- Mennyire folytatnak egészséges  
életm ódot a várandós édesanyák?
- Táplálkozási szokásainkat nehéz 
megváltoztatni. Sokszor elm ondom , 
hogy nem kettő helyett kell ennie

Augusztus 4-én érkezett egy  
tanárokból és diákokból álló csoport. 
A lengyelországi N aleczów  városból 
jöttek, ami Lublin m ellett található. Az 
elmúlt években szám os diákcsoport 
látogatott el hazánkba, ezáltal 
megismerhettük egym ás szokásait.

Idén 44 diákot fogadtunk helyi 
általános és középiskolából. A hét 
elején láthatták Debrecen nevezetes
ségeit, ellátogattak Egerbe és a 
hajdúszoboszlói strandfürdőbe is, ami 
azért volt számukra élvezetes, mert 
náluk nincsenek m elegvizes medencék.

Pénteken érkeztek Nyíracsádra. M íg  
tiszteletüket tették polgármester úrnál, 
addig mi már izgatottan vártuk őket a 
művelődési házban. Fél 4  körül értek el 
hozzánk. Teázgatás alatt igyekeztünk 
megismerkedni, minél többet megtudni 
egym ás szülőföldjének kultúrájáról, 
szokásairól. Közben a helyi majorette 
csoport és citeraegyüttes műsorát 
láthattuk. Mindkettőt nagy siker 
fogadta. Különös érdeklődéssel 
hallgatták a citerások műsorát, ugyanis 
Lengyelországban nem elterjedt ez a 
hangszer. Ezek után Prokop Péter pap- 
festöm üvész-író kiállítását tekintettük 
m eg a régi V écsey kúriában. 
Ellátogattunk a római, görög katolikus 
és a református templomba. Szívükhöz 
legközelebb a római katolikus templom  
állt, m ivel m élyenhívő, római katolikus 
vallásúak. Szokatlannak találták a 
tényt, hogy több vallás is megfér 
egym ás mellett vallási viták nélkül. 
A római templom történetének rövid 
ismertetése után barátaink elénekelték 
a pápa legkedvesebb énekét, mert II. 
János Pál pápa lengyel származású. 
Kíváncsian hallgatták miben térnek el 
vallásaink az övékétől.

Miután visszamentünk a művelődési 
házba, a néptáncosok szórakoztató

egy kismamának. Sok esetben a 
környezet is nagy hatással van. 
Mindenki aggódik, nehogy hiányt 
szenvedjen anya és magzata, ezért 
állandóan etetnék a kismamát. De 
sokan megfogadják tanácsaimat, és 
megpróbálnak helyesen táplálkozni 
a várandósság idején. K om oly 
gond, hogy az anyukák 10-20 %-a 
dohányzik.
- A  gyerm ek születése után mennyi 
ideig szoptatnak az édesanyák?
- Am ikor 20  éve elkezdtem  a munkát, 
az anyák 23-30  %-a szoptatott, most 
60-70 %. Országosan megváltozott 
a szem lélet. A szoptatás fontosságát 
hirdetik a bababarát kórházak. A  babás 
szobákban az anyák igény szerint 
szoptathatják gyermeküket. Itthon 
pedig folytathatják. Egyre jobban m eg  
lehet győzni az anyukákat, hogy 4 
hónapos korig a kizárólagos anyatejes 
táplálás a m egfelelő. Ha egy anyának 
szoptatási gondja van, szívesen segítek 
én is, doktornő is. Volt több eset, 
amikor néhány hetesen már tápszert 
akart adni az édesanya a kicsinek, 
mert aggódott, hogy kevés a teje. 
De segítséggel, odafigyeléssel több 
hónapig folytathatták a szoptatást. 
Sokszor mások példáján látják, hogy a 
szoptatott gyerekek kevésbé betegesek, 
nem allergiások, kiegyensúlyozottak. 
Ez is m eggyőzi őket a szoptatás 
hasznosságáról.
- Fontosnak tartják-e az anyukák a

műsorát élvezhettük. A vendégek 
tetszését leginkább a csujjogatók 
nyerték el. Vacsora után összemérték 
erejüket a fiúk egy barátságos futball
mérkőzés erejéig.
Egésznapi együttlét után jön rá az 
ember, hogy milyen jó nyelveket 
tanulni, megértetni magunkat másokkal. 
Két kultúra találkozását egy harmadik 
nyelv (angol) tette lehetővé. A kisebbek 
idegen szavakat tanultak egymástól. Az 
est táncos mulatsággal zárult, amiben 
kicsik, nagyok egyaránt resztvettek. 
Olyannyira sikerült összebarátkoznunk, 
hogy szombaton néhányan velünk 
tartottak egy debreceni szórakozó
helyre. Nagyon jól érezték magukat, 
elnyerte tetszésüket a magyar zenevilág: 
úgy a ’60-as évekbeli twist, mint a 
napjainkbeli slágerek.

A z este végeztével megegyeztünk, 
hogy tartjuk és ápoljuk a kapcsolatot, 
és abban a reményben váltunk el, 
hogy jövőre újra találkozunk. Igazán 
fontosnak tartom az ilyen cserediák 
kapcsolatokat, hogy Radnóti Miklóst 
idézzem: „ki gépen száll fölébe, annak 
térkép e táj, nem tudja hol lakott itt 
Vörösmarty Mihály...”, m íg egy turista 
csak a hely nevezetességeit látja, 
addig mi a kultúrába és szokásokba 
is betekintést nyerünk. Mindenek 
felett pedig új és talán életreszóló  
barátságokat köthetünk.

Ezúton szerteném m egköszönni 
Verebné Jutka néninek és Illés 
Gabika néninek, akik egész héten 
kísérték a csoportot és lehetőséget 
adtak, hogy megismerjük ezeket 
a nagyszerű embereket. Ugyanígy 
köszönjük az iskola és a m űvelődési 
ház segítségét, akik helyet adtak ennek 
a találkozónak.

Szigeti Mária

gyerm ekgondozást, a védőoltásokat?
- N agyon kíváncsiak, hogyan fejlődik 
a gyerm ek. Rendszeresen hordják 
tanácsadásokra, ahol m indig m egbe
széljük, hogy korának m egfelelően  
fejlődik-e testileg, szellem ileg  és 
m ozgásában. Ő szinte aggodalom mal 
vannak a védőoltások iránt, de tudják 
fontosságát, mert tájékoztatom őket a 
családlátogatások során. Ezért oltási 
elmaradásaink nincsenek, minden 
gyerm ek hiánytalanul megkapja 
azokat.
- K ém ek-e az édesanyák tanácsot gyer
m eknevelési gondjaik esetén?
- Szívesen veszik javaslataimat, 
alkalmazzák, de sokszor környezetük 
vélem énye is szerepet kap, ami nem 
mindig pozitív. Óriási gond, hogy  
tanácsaim ellenére 1 éves kor alatt 
tejet, tejterméket kap a csecsem ő. A  
televízió nézése helyett javaslom , hogy  
az anyuka m eséljen, énekeljen vagy  
csak egyszerűen beszéljen gyerm eké
hez. B iztosítson neki csendes, nyugodt 
órákat m indenféle háttérzaj nélkül. 
Adjon lehetőséget, hogy a gyerm ek a 
maga ütemében sajátítsa el a m ozgás
formákat, ne siettesse azt. Alakítson  
ki játéksarkot, tegye le a szőnyegre a 
gyermeket, hadd m ozogjon kedvére.
- Köszönöm  szépen ezt a tartalmas 
beszélgetést. A további munkához sok  
sikert kívánok!

Koleszár T ímea

Ami miatt megrendeztük a  fesztivált
Szinte már nincs is olyan település a 

környéken, ahol ne lenne valamilyen 
hagyományőrző csoport - népdalkör 
vagy citera együttes. Ezek a csoportok 
nagy kedvvel gyűjtik a szebbnél szebb 
népdalokat. Különböző témák szerint 
csokorba kötik, gyakorolják, és alig 
váiják, hogy előadhassák.

Az országban szinte minden település 
rendezvényeket szervez, szeremé 
meghonosítani az idegenforgalmat. 
Már régóta szeretnénk Nyíracsádon is 
egy nagyobb szabású dalos találkozót 
rendezni, hiszen az itt működő 
hagyományőrző csoportok is több 
ilyen dalcsokrot ismernek, amelyeket 
a falunapokon, minősítőkön, népzenei 
találkozókon adnak elő itthon és más 
településeken. A z ilyen találkozókon a 
szervezők és a résztvevők jó hangulatot 
szoktak teremteni, hiszen minden
településnek fontos a hagyomány
őrzés és az, hogy az odalátogatók jól 
érezzék magukat. A régi betyárvilág 
hagyományainak megőrzése miatt a 
betyárdalokra gondoltunk.

A jó hangulat és a hagyományőrzés 
mellett persze fontos a településnek a 
sok idegen által behozott pénz, amit 
itt elköltenek a vendégek: étkezés, ital- 
fogyasztás, ajándékvásárlás, fagylalt stb.
Amit a vendégek érzékelhettek a
fesztiválon:
Hajdú-Bihar megye és néhány 
szomszédos szabolcsi település 
csoportjait hívtuk meg fesztiválunkra.

Összesen 12 csoport és két szólóénekes 
jelentkezett a meghívásunkra és adta elő 
nálunk produkcióját. A  fellépéseken kívül 
szekeres, hintós felvonuláson is részt 
vettek a szereplők. A fesztivált Dr. Újvári 
Zoltán néprajztudós professzor nyitotta 
meg, akit a fesztivál fövédnökségére 
kértünk fel. A produkciókat Szathmáry 
Károly karnagy, meghívott zenei szakértő 
értékelte az előadás végén.

Ostorcsattogtatás, és két betyár 
jelenléte tarkította a nap programját. A 
Fesztivál résztvevői terített asztal mellett 
hallgatták meg egymás műsorát.

A z ebéd gulyásleves és káposztás 
dübbencs volt, bor és ásványvíz 
kíséretében. Az ebédhez ritmusos zenét 
játszott Bánszegi Jó zse f és zenekara.
A legtöbb csoport - előre megrendelt és 
kifizetett - ebédje elfogyasztása után is itt 
maradt, és késő délutánig együtt mulatott 
a házigazdákkal.

A talpalávalót Milák Róbert és Horváth 
Tibor szolgáltatták.
Ami a  háttérben zajlott:
A rendezvény előkészítésében és 
lebonyolításában részt vettek:

A Műv. Ház és a  Tourinform dolgozói 
az ilyenkor szokásos előkészítő, rendező 
és szervezőmunkát végezték. Az iskola 
konyhájának dolgozói főzték az ebédet. 
Az egész rendezvény házigazdája: a 
Nyíracsádi Népdalkör volt.

A dalkör minden tagja egész nap, sőt 
volt olyan, aki már az előző napon is, 
munkájával segítette a rendezvényt. 
Százhúsz vendég, nyolcvan helyi fellépő

Betyárdalok Fesztiválja
N y íra c s á d  2003 . aug. 16. 

és meghívott számára sütöttek pogácsát, 
hordták az asztalokat, székeket, terítettek, 
virágot hoztak az asztalokra, tálaltak, 
kínálták a vendégeket, mosogattak, majd 
visszapakolták az edényeket, bútorokat. 
A vendégek szekerezéséről 9 nyíracsádi,
1 nyírmártonfalvai és 2 gúthi lovas gazda 
gondoskodott. Ok névsor szerint: Birka 
Szabolcs, Erdei Sándor, Ferenc János, 
Illés Ferenc, Kertyán Tibor és Márkus 
Zoltán - Gúthi erdészet, Munkácsi 
György, Nyúl István - Nyírmártonfalva, 
id. Somogyi Lajos, Somogyi Lajos, 
Szabó István és Szabó György. Sajnos két 
távolról jövő csoport egy órás késéssel 
érkezett, ezért a lovak türelmetlenek 
voltak, de gazdáiknak köszönhetően a 
szekerezés így is rendben zajlott.

A BÜFÉ-ben egész nap Szigeti Mária 
és Gyarmati Attila dolgozott Betyár 
ruhába bújva id. Szvára János és Küzmös 
János idézték fel a betyárok alakját.
Akik adományokkal járultak hozzá a 
f esztivál sikeréhez:
NYÍRTRANS KFT: 70 000 Ft.
D ózsa Termelőszövetkezet 40 000 Ft.

A N yíracsádi Népdalkör tagjai 
adták a felkínált tömény italokat és 
sütötték a pogácsát. Dr. Katona Gyula 
polgárm ester almapálinkát adott a 
rendezvény számára.
Köszönet mindenki munkájáért és az 
adományokért!

Kérem, olvassák el Dr. Újvári 
Zoltán néprajztudós professzor értékes 
gondolatait, kedves szavait, amelyekkel 
megnyitotta fesztiválunkat.

Vereb Csabáné

HÖLGYEIM ÉS URAIM!
KEDVES VENDÉGEK,
TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!
Ez az esemény, amelyen a mai napon 
részt veszünk, egyedülálló a magyar 
dalkultúra történetében.
Nagyszerű ötlet olyan dalfesztivált 
szervezni, amelynek a témája a 
magyar betyárvilággal függ össze. 
Az a kor, amelyben a betyárok éltek, 
már a régmúlté. Csaknem másfél 
évszázad választ el bennünket a hajdani 
szegénylegényektől, akikről a nóták és a 
balladák szólnak.
Az első népszerű betyárunk Angyal 
Bandi volt, akiről már az 1800-as évek 
elején nóta keletkezett:

Lám megmondtam Angyal Bandi 
N e menj az Alföldre 
Csikósoknak, gulyásoknak 
Közibe, közibe.

Dalbetétes színjáték is készült róla, 
amelyet 1802-ben mutattak be Pesten. 
Éppen ez időben született a leghíresebb 
betyárunk Rózsa Sándor, 190 évvel 
ezelőtt, 1833-ban és 125 éve, 1878-ban 
halt meg a szamosújvári börtönben. 
Emléke sok emberöltő múltán is 
fennmaradt a magyar néphagyományban: 
mondákban, dalokban és balladákban. 
Történelmi személyiségként is fenn
maradt a neve. Csapatával rész vett a 
szabadságharcban.
írók, költők foglalkoztak alakjával. A 
klasszikust Móricz Zsigmond trilógiáját

említem. Közismert a Rózsa Sándor a 
lovát ugratja, és Rózsa Sándor összevonja 
szemöldökét.
És ki ne ismémé e tájon gyakran hallható 
balladát, amely így kezdődik:

Mátészalka gyászban van.
Rózsa Sándor halva van.

Sok más betyár is a mondák, dalok 
hősévé vált. Ilyenek például a híresebbek 
közül: Bogár Imre, Sobri Jóska és 
Vidróczki Zoltán is. Kedvelt nóta: a 
Vidróczki híres nyája, csörög morog 
a Mátrában. Az ő  emlékére pár évvel 
ezelőtt Mátraverebélyen állítottak 
kopjafát.
De természetesen a betyárdalkincsbe 
nemcsak a névvel nevezett nóták 
tartoznak. Nagyon sok olyan dal is a 
betyárokra emlékeztet, amelyekben név 
szerepel. Ezek az un. szegénylegény 
dalok, bujdosók, rabnóták. Első emlékei 
visszanyúlnak a Rákóczi szabadságharc 
idejére, az azt követő korra. A vidám 
és mélabús dallamok emlékeztetnek 
bennünket történelmünk évszázadaira. 
Idézzük fel Szent Gellért legendáját, 
az ezeréves emléket a magyar dalról, a 
magyarok szimfóniájáról.
Életiratában van följegyezve, hogy a 
szent püspök egy dunántúli útjában 
valami majorságban szállt meg, s 
mikor elalvás előtt belemerült a bre
viáriumba, minduntalan megzavarta 
ájtatoskodásában valami monoton hang, 
ami kívülről szűrődött be. Egy súrolódó 
kőnek a hangja s az azt kísérő énekhang.
- „Micsoda furcsa zaj ez, Valter? - 
kérdezte a püspök a diakónusát.
- A szolgálólány őrli odakint az eresz alatt 
a holnapra való búzát a kézimalomban - 
felelte a diakónus - s dalol mellé, hogy 
ébren tartsa magát.
- Úgy? - mosolyodon el a szent, aki a dal 
hazájából, a vájt fülű olaszok földjéről 
került a barbár szittyák közé.
- Akkor hát ez a magyarok szimfóniája. 
Különös szimfónia, Valter! De mit csinál
nának a szegények, ha nem is dalolnának? 
Nagy áldás a dal, Valter fiam!”
A dal sohasem apadt el a magyarság 
ajkán. Nem tudta elnémítani se török, 
se labanc. Amikor üldözték, az Isten 
lábaihoz menekült... egyházi ének- és 
zenekarok alakultak a magyar váro
sokban, és ezek ringatták a magyar 
dalkultúra bölcsőjét a templomok boltíve 
alatt.
Napjainkban pedig a Népdalkörök a 
magyar dalkultúra őrzői, a hagyományok 
ápolói, továbbadói.

KEDVES RÉSZTVEVŐK!
A dalos találkozók, fesztiválok
az együttdalolás örömét adják és
a felfrissülést egymás dalainak
megismerésében.
Kívánom, hogy a mai fesztivál adjon 
megújulást mindannyiunknak lelkében, 
egymás iránti szeretetet és a dallamok 
szárnyán békességet a jóakaratú 
embereknek.
A fesztivál programját ezekkel a 
gondolatokkal megnyitom.

L en gyel v en d é g e k  N y íra csá d o n

Lengyelek Nyíracsádon, 2003.



(fo ly t a 2. oldalról)

követő hó 5. napjáig kell kifizetni. 
13/ A rendszeres gyermekvédelmi 
támogatást a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság évenként 
felülvizsgálja, melyről a kép- 
viselő-testületet rendszeresen 
tájékoztatja.
/4/ Az a személy, aki e rendeletben 
megállapított támogatásban 
részesül, köteles lakcímében 
és szociális körülményeiben 
bekövetkezett olyan változásról, 
mely a támogatás feltételére 
jogosulatlanná teszi, 15 napon 
belül írásban bejelentést tenni.
ISI Az ellátást jogosulatlanul és 
rosszhiszeműen igénybevevő 
köteles a mindenkori banki 
alapkamat kétszeresével növelt 
támogatás visszafizetésére. A 
természetbeni ellátás esetén a 
pénzegyenérték megfizetésére a 
Gyvt. szabályai szerint.
6. §. 11/ Azon tanulói vagy hall
gatói jogviszonnyal rendelkező 
gyermek után, akire tekintettel a 
tárgyév június hónapjában rend
szeres támogatást folyósítanak 
-  kormányrendeletben meghatá
rozott mértékű -  egyszeri támo
gatás jár. Az egyszeri támogatás 
összegét az augusztus hónapban 
esedékes támogatás folyósításával 
egyidejűleg kell kifizetni.
A közép- és felsőfokú oktatási 
intézményben tanuló gyermekek 
esetében iskolalátogatási igazolás 
bemutatása után a tárgyév 
októberében történik a kifizetés.
121 A Szociális és Egészségügyi 
Bizottság döntése alapján azon 
gyerekek esetében, ahol ez 
indokolt az egyszeri támogatás 
természetbeni ellátás formájában 
is nyújtható, különösen az 
általános iskolás gyerekek 
tankönyv- és tanszerellátásának 
támogatásaként.
Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás
7.§ /1 / Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásban kell részesíteni 
azokat a gyermekeket, akiknek 
gondozó családja átmenetileg 
létfenntartási gondokkal küzd, 
vagy létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe kerül, 
illetve akiknek eltartásáról 
családja más módon nem tud gon
doskodni.
121 Kivételes méltánylást 
érdemlő rendkívüli esetben 
akkor is részesülhet rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban a 
gyermeket gondozó család, ha az 
egy főre jutó havi nettó jövedelem 
meghaladja a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 130% -át.
/3/ A rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás a tárgyév folyamán leg
feljebb három alkalommal állapít

ható meg, melynek egyszeri ösz- 
szege 3.000-5.000 Ft, gyermekét 
egyedül nevelő igénylő esetében 
3.000-7.000 Ft lehet.
/4/ A rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatást a gondozó szülő 
részére a megállapítást követő 
3 napon belül kell kifizetni a 
Polgármesteri Hivatalban.
ISI A rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás megállapítását a kép
viselőtestület a polgármesterre 
ruházza át, melyről a képviselőtes
tületet tájékoztatja.
Természetbeni ellátás
8. § / ! /  A rendszeres és rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás egész
ben vagy részben természetbeni 
ellátás formájában is nyújtható, 
amennyiben az 1997.évi XXXI. 
tv. 17 § (1) bekezdésében foglalt 
személyek, ill. szervezetek jelzés
sel élnek, hogy a gyermek részére 
megállapított ellátást a törvényes 
képviselő nem a gyermek érdeké
ben használja fel, a  Szociális és 
Egészségügyi Bizottság dönt az 
ellátás természetbeni ellátásként 
történő megállapításáról, különö
sen a védelembe vett gyermekek 
számára.
121 Az IV bekezdésben foglaltak 
alapján a rendszeres gyermekvé
delmi támogatás megállapításának 
természetbeni formái:
- óvodai térítési díj
- napközi térítési díj
- kollégiumi térítési díj
II. fejezet -  Személyes 
gondoskodást nyújtó ellátás
9. §. / ! /  Az ónkormányzat az ellá
tásra jogosultak részére az alábbi 
gyermekjóléti alapellátásokat 
biztosítja:
a./ Gyermekjóléti szolgálat
- feladatai
- a gyermekek átmeneti 
gondozása
b.l Gyermekek napközbeni ellátása 
keretében
- óvoda (teljes ellátással)
- iskolai napközis foglalkozás 
(teljes ellátással)
121A gyermekjóléti szolgálat:
a./ a gyermekjóléti szolgálat 
szervezési, szolgáltatási és 
gondoskodási feladatokat lát el, 
a védőnői szolgálattal együttmű
ködve.
b ./ A szolgálat feladatai 
különösen:
- a gyermekek szociális 
helyzetének folyamatos 
figyelemmel kísérése,
- a gyermekek jogairól, a részükre 
biztosított támogatásokról való 
tájékoztatás, az ehhez való 
hozzájárulás segítése.
- a védelembe vett gyerekek 
gondozási-nevelési tervének elké
szítése,
- a helyettes szülői hálózat 
szervezése,
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- a nevelési, oktatási intézmények 
gyermekvédelmi feladatai 
ellátásának segítése.
- az önkormányzat gyermek- 
védelmi rendelete hatályának 
figyelemmel kisérése, új ellátások 
bevezetésének kezdeményezése,
- felkérésre környezettanulmány 
készítése,
/3/ A gyermekek átmeneti 
gondozását, nevelését helyettes 
szülőkkel kötött megállapodás 
alapján biztosítja a Gyvt. 48, 49. 
§-ban megfogalmazottak szerint.
a./ A helyettes szülői jogviszony 
az önkormányzat, mint működtető 
és a helyettes szűlő(k) között a 
gyermek(ek) átmeneti gondozása, 
nevelése céljából jogokat és 
kötelezettségeket tartalmazó 
írásba foglalt megállapodással 
jön  létre.
b ./A  gyermek(ek) átmeneti gondo
zását ellátó helyettes szülőt a tele
pülési önkormányzat jegyzője, a 
kiskorú törvényes képviselőjének 
kérelmére a Gyermekjóléti 
Szolgálat kezdeményezésére jelöli 
ki. A helyettes szülő(ke)t neve
lési díj és ellátmány illeti meg a 
gyermek(ek) ideiglenes jellegű 
teljes körű ellátásának idejére, 
melyet saját háztartásában köteles 
biztosítani.
/4/ A nevelőszülői, a hivatásos 
nevelőszülői és a helyettes szülői 
jogviszony egyes kérdéseiről 
szóló 150/1997.(IX .10.) sz. 
Korm. rendeletben foglaltakat kell 
alkalmazni.
ISI A gyermekjóléti szolgálat 
térítésmentes.
161 Gyermekek napközbeni 
ellátása.
a./ A gyermekek napközbeni 
ellátása keretében a családban 
élő gyermekek életkorának 
megfelelően nappali felügyeletét, 
gondozását, nevelését (foglal
koztatását) és étkeztetését szervezi 
meg azok számára, akiknek
napközbeni ellátásáról szüleik,
gondozóik munkavégzésük,
egészségi állapotuk, vagy egyéb ok 
miatt nem tudnak gondoskodni.
b.l A gyermekek napközbeni 
ellátását elsősorban az olyan 
gyermekek számára kell 
biztosítani,
- akinek testi, szellemi fejlődése 
érdekében állandó napközbeni 
ellátásra van szüksége,
- akit egyedülálló vagy idős korú 
személy nevel,
- akivel együtt a családban három, 
vagy több gyermeket nevelnek, 
kivéve ha azt, akire nézve eltartója 
gyermekgondozási segélybe, 
gyermekgondozási díjban, vagy 
ápolási díjban részesül,

akiről szülője, gondozója 
szociális helyzete miatt nem, vagy 
betegségük miatt a napközbeni

ellátást nem képesek biztosítani,
c ./ A gyermekek napközbeni 
ellátásának intézményi formái:
- óvoda,
- általános iskola napközi.
I l i  A személyes gondoskodás 
igénybevétele önkéntes, 
kérelemre történik.
/8/ A kérelmet a gyermekek nap
közbeni ellátása esetén az ellátást 
biztosító intézmény (óvoda, 
iskola) vezetőjének a gyermek- 
jóléti szolgálat igénybevételére 
irányuló kérelmet a szolgálat 
vezetőjének kell benyújtani.
191 A  gyermekek napközbeni 
ellátásáért térítési díjat kell fizetni.

A rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban részesülő gyermek 
után az intézményi térítési díj 
50%-át, az óvodás gyermek után 
további 50% térítési díj kedvez
ményt kell biztosítani.
/10/ A gyermekek napközbeni 
ellátását biztosító intézményben 
az alapellátások körébe tartozó 
szolgáltatások közül csak az étke
zésért kell térítési díjat fizetni.
/1 1/ A gyermekek napközbeni ellá
tását biztosító intézményekben az 
intézményi térítési díjat a képvise
lőtestület minden év március 31-ig 
évente egyszer külön rendeletben 
állapítja meg.
/12/ A három és több gyermekes 
családok esetén az intézményi 
térítési díj 50 %-át kell fizetni.
/13/ Az intézmény vezetője az 
ellátás megkezdésekor, de legké
sőbb az ellátás igénybevételétől 
számított 8 napon belül értesíti 
a kötelezettet a személyi térítési 
díjról.
11. § . Záró rendelkezések 
/ l /  E rendelet kihirdetése napján 
lép hatályba, rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekre is 
alkalmazni kell.
121 A  rendelet hatályba lépésével 
egyidejűleg hatályát veszti a 6 / 
2001. (VI.07.) ÖR. sz. rendelet.
/3/ E rendeletben nem szabályozott 
kérdésekben az 1997. évi XXXI. 
tv., továbbá a 149/1997. (IX .10.) 
Korm. rendeletben foglaltakat kell 
alkalmazni.
/4/ A rendelet kihirdetéséről a 
jegyző gondoskodik.

Dr. Katona Gyula sk. 
polgármester

Varga Györgyné sk. 
jegyző

A nyíracsádi sakkcsapat 
sikerei Nyírábrányban

SZÁMÍTÓGEPEK A KÖZSÉGI 

KÖNYVTÁRBAN

A z  Inform atikai és Hír
k ö z lé s i M in isztériu m  által 
m egh ird etett „ e sé ly  a fe lzár
k ózásra” pá lyáza ton  elnyert  

tám ogatásb ó l m egvásáro ltu k  

a 6 db  W in d o w s X P  op erációs  

rendszerű  szá m ító g ép ek et. A  

g ép ek  Internetre c sa tlak ozása  

várhatóan október 20-ra  le sz  
k ész.

Je le n leg  használható  a 
szá m ító g é p en  k ü lö n fé le  

já ték , szö v e g sze r k e sz tő ,  
oktató  program ok. L eh e
tő sé g  van sza k d o lg o za to k  

e lk ész íté sére , h o zo tt k ép ek  
(fén y k ép ek ) szk en e lé sére , 

azok  szö v e g k ö z i sze rk esz 
tésére. A k in ek  m ég  ism eret

len a szá m ító g ép  é s  annak  

használata , s e g ít sé g g e l m eg

tudja tanulni az  a lapok at a 

K ö z sé g i K önyvtárban.

A számítógép használata:
100 .- F t+ Á F A  óránként, azaz  

12 5 .- Ft.
A  K ö z sé g i K ön yvtár 2 0 0 3 . 

ok tób er 1-től h osszab b íto tt  

nyitvatartási id őb en  várja  

az  o lv a só k a t é s  m in dazokat, 
akik  a szá m ító g ép e t szeret

nék  h asználn i.
H é tv ég é n :
Pénteken: 1 3 -1 7  órá ig  
S zom b aton : 9 - 1 2  órá ig  tart 

n y itva  az in tézm én yü n k .

Nyíracsád, 2003. szeptember 17.

K ö v ér  G á b o m é  

k ön yvtárveze tő

2 0 0 3 . augusztus 17-én részt 

vettünk a N yírábrányi Falu

nap alkalm ából rendezett 

felnőtt, ifjúsági és  gyerek  

sakkversenyen.

N yíracsád  szín eit 16-an  kép

v iseltük  (5 felnőtt, 6  ifu sági 

és 5 gyerek). A  versen y  e lső  

hat h elyezettje  pénzjutalom 

ban, valam int érem  és  o k le 

véld íjazásban részesült.

A  bajnokság 7 fordu lós svájci 

rendszerben v o lt leb o n y o 

lítva, ahol a gyerekek  is a fe l

nőttek között versenyeztek .

A szerep lésünk kitünően  

sikerült.

A  felnőttek  között:

I. h elyezett Gnáj J ó z se f

II. he lyezett Szm ír M ihály

IV. he lyezett Kerti L ászló

V. he lyezett I llés Ferenc VI. 

helyezett Kerti János

A  gyerekek  között jó l szere

pelt B á lega  E gon, M unkácsy  

Bertalan, B éres István, Z ilahi 

Norbert és  Sándor Krisztián. 

A  bajnokság végén  a díjakat 

Nyírábrány k ö zség  polgár- 

m estere adta át, m egk ö

szö n v e  részvételünket és  

további sok  sikert kívánt 

valam enn yi résztvevőnek .

Szm ír M ihály

A Hajdú-Bihar megyei 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

MIKROHITEL PROGRAMJA
H itelösszeg: 3.000.000 Ft 
Futam idő: 3 év, fél év türelm i idővel 
Kamat: 9,5%  (jegybanki alapkam at)
Igénybe veheti: egyéni vállakozó, gazdasági társaság vagy m ezőgaz
dasági ősterm elő is, ha

- 9 főnél kevesebbet foglalkoztat,
- éves árbevétele 200 m illió Ft alatt van 

A hitelt induló vállalkozások is igényelhetik!
Felhasználható: telephely, iroda, term őföld vásárlására illetve építési, 
felújítási célokra valam int gépek, berendezések, járm űvek, tenyészál
lat vásárlására illetve a hitel 20% -a forgóeszköz beszerzésére.

A pályázatok beadása és e lbírálása havonta történik.
Cím: 4029 Debrecen, Csapó u. 26. (52/500-330; 52/500-340)
4251 Nyíradony, Á rpád tér 1. (52/203-001; 52/203-870)
4287 V ám ospércs, N agy u. 4. 1 .em. (52/591-001/25)

y t i K D á t é S á k

Rákóczi u. 44. sz.ám alatti családi ház, nagy kerttel eladó. 
Érdeklődni: 206-224

Szép családi ház nagy kerttel eladó. 
Érdeklődni: Suba Bálintné, Kistag 3. sz.

Nyíracsád, Szatmári u. 46. szám alatt egy em eletes családi ház 
eladó, ugyanott csak a lakás előtti építési telek eladó.
Érdeklődni: M oczok Istvánnénál. Tel.: 206-857

Marék József u. 17. szám alatti ház eladó. 
Érdeklődni: a helyszínen lehet.

Két és fél hektár, akácszálas erdő eladó. 
Érdeklődni: Tréfán László 

Hunyadi zug 2.

Malom u. 12. sz. alatt telek, Szatmári zug 4. sz. alatt telek régi 
épülettel, nagy teljesítményű tengeridaráló, 6szál 6 méteres 
fenyőfa eladó.
Érdeklődni: Nyíracsád, Sport u. 40.

Családi ház 300 négyszögöl telekkel, villany, víz, gáz bent van. 
Felújításra szorul. Irányár: 2 .300.000,- Ft 
Eladók m ég heverők, kétrészes mosogató, szőnyegek, tetőcserép. 
Érdeklődni: 206-956 telefonon 16 óra után Dancsó Miklósnénál.

BMX 20-as fiú és lány kerékpár jó  állapotban eladó. 
Érdeklődni: 206-789

NY ÍRACSÁDI É L E I • N yíracsád havonta m egjelenő lapja
• Szerkeszti a szerkesztőbizottság • 

Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal,
4262 Nyíracsád, Kassai út 4. • Tel: 206-001  
Készült: Kapitális Kft. nyomdaüzemében,

4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 14 • Felelős vezető: 
Kapusi József* Nyomdai előkészítés: Színforrás Kft.


