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ADVENT SZENT MIKLÓS EREDETI LEGENDAJA!
Az adventi felkészülés idején 
szokás az adventi koszo
rún lévő gyertyagyújtás. A 
gyertyagyújtás megismét
lődhet minden adventi héten 
(lehetőleg szombaton vagy 
vasárnap) vagy akár minden 
este. A legelső adventi vasár
nap egy gyertyát gyújtanak 
meg, a másodikon kettőt és 
így tovább. Az adventi koz- 
szorú négy gyertyája advent 
négy vasárnapját jelzi. A 
sorban meggyulladó gyertyák 
növekvő fényének jelentése, 
hogy karácsonyhoz közeled
ve múlik a bűn sötétsége és 
nő a fény. S karácsonykor 
eljön maga a fény. A fenyő 
örökzöld levelei emlékeztet
nek Jézus halált legyőző örök 
szeretetére.

A dventi ének

VJ világosság jelenék,
O tévelygés csendesedék; 
l?ten igéje jelenék, 
újonnan nékünk adaték.

Evangéliom erejét, 
krisztust, áldott szent igéjét. 
Atya Isten nagy jó  kedvét, 
^egm u ta tá  ő kegyelm ét.

Kit sok száz esztendeiglen 
Eltitkolt volt Atya Isten,
Mint rnegm ondá jövendölvén 
Amos próféta könyvében.

Ezt a mi hitetlenségünk 
Es nagy telhetetlenségünk, 
Erdemlette tévelygésünk, 

Wberbeli reménységünk.

J§az az Isten Igéje,
‘vei él em ber elm éje, 
lnek m egm arad ereje 
s el nem vész új rem énye.

férünk, Úr Isten, tégedet, 
nősítsd meg híveidet,
°gy vehessük szent Igédet 
s Vallhassuk szent hitedet.

,Vlcrt csak te vagy 
^ z°dalmunk,

rdög ellen nagy gyám olunk, 
estünk ellen diadalm unk, 
világ ellen oltalm unk.

? 'Csöség légyen Atyának 
s egyetlenegy Fiának, 
beknek Ajándékának:

'cső Szenthárom ságnak.

Q"hyány-kódex, XVI. százcu/

Krisztus után 245-ben Kis-Ázsi- 
ában, Patara városában született, 
egy gazdag család gyermekeként. 
Már gyermekkorában is történ
tek vele csodák. Alig kezdte el 
iskoláit, mikor Patara városában 
nagy járvány tört ki, és mint kisy- 
gyermek, árvaságra jutott. Ezért 
a szüleitől örökölt hatalmas vay- 
gyonával érsek Nagybátyjához, 
Patara város kolostorába köl
tözött. Az ő felügyelete mellett 
nevelkedett, s gyermekévei alatt 
megszerette a kolostori életet, 
majd iskoláinak befejeztével a 
papi hivatást választotta. Életét 
az emberiségnek és a gyerekek 
tanítására szentelte. Bárki kérte, 
mindig segített. Ember szeretete, 
segítőkészségének híre messze 
földre eljutott. Az emberek kezd
ték imáikba foglalni a nevét. 
270-ben Jeruzsálembe tartó 
zarándokúton történtek miatt a 
tengerészek védőszentjévé vált. 
Zarándok útról visszafelé, betért 
imádkozni Anatólia fővárosába, 
Myra városába, ahol legendás 
körülmények között. 52 évig 
volt püspök. Évek alatt a szere
tete, a gyerekekkel, emberek
kel való törődése miatt annyira 
megszerették, hogy nem csak 
püspökük, de még vezetőjüknek 
is tartottak. Vagyonát a gyere
kek és az emberek megsegíté

sére fordította. Egyszerű ember
ként élt a nép között, miközben 
tanított és szeretetet hirdetett. 
Éhínség idején a teljes Egyhá
zi vagyont a nép étkeztetésére 
fordította, amiért szembe került 
az Egyházzal, halála után, ezért 
az engedetlenségért egy időre 
ki is tagadták az Egyházból! 
Minden este órákig sétált a város
ka utcáin, beszélgetett az embe
rekkel, figyelt a gondjaikra. így 
történt a legendáját alkotó eset is: 
A kolostor szomszédságában 
élt egy elszegényedett nemes 
ember, aki úgy elnyomorodott, 
hogy betevő falatra is alig jutott. 
Három férjhez menés előtt álló 
lánya azon vitatkozott egy este, 
hogy melyikük adja el magát 
rabszolgának, hogy tudjon segí
teni a családon, és hogy a másik 
férjhez tudjon menni. Ekkor ért a 
nyitott ablak alá Miklós püspök, 
és meghallotta az alkut. Visszasi
etett a templomba, és egy marék 
aranyat kötött keszkenőbe, és 
bedobta az ablakon. A lányok azt 
hitték csoda történt. Majd egy 
év múlva ugyanebben az időben 
még egy keszkenő aranyat dobott 
be a második lánynak. Kisiettek, 
mert lépteket hallottak az ablak 
alól, s akkor látták, hogy egy 
piros ruhás öregember siet el a 
sötétben. Harmadik évben ezen 
a napon nagyon hideg volt, és 
zárva találta az ablakot. Ekkor 
felmászott a sziklaoldalban épült 
ház tetejére, és a nyitott tűzhely 
kéményén dobta be az aranyat. A 
legkisebb lány éppen ekkor tette 
harisnyáját a kandalló szerű tűz
helybe száradni, és az pont bele 
esett. Az ismeretlen jótevőről 
kezdték azt hinni, hogy a hóbo
rította Taurus hegyről, mivel 
mindig ilyenkor télen történtek 
ezek a csodák, maga a Tél-Apó 
jön el ezekkel az ajándékokkal. 
Az idő folyamán mégis kitudó
dott a titok, hogy a jótevő maga 
Miklós püspök. Ugyanis a legki
sebb lánynak bedobott aranyban 
volt egy olyan darab, amit a helyi

aranykereskedő előzőleg ado
mányozott Miklós püspöknek 
egy szerencsés üzletet követően. 
Ezt felismerve, már mindenki 
tudta, hogy ki a titokzatos segítő. 
De kiderült ez abból is, hogy 
december 5-én a névnapja előest
éjén a hideg idő beköszöntével 
rendszeresen megajándékozta a 
gyerekeket mindenféle édesség
gel. Ezért az adakozásaiért a nép 
elnevezte „ Noel Baba” -nak, ami 
azt jelenti „ Ajándékozó Apa” . A 
keresztényüldözések alatt őt is 
elfogták, éheztették, kínozták, de 
kivégezni nem merték. Fogságá
ból végül kiszabadult, hosszú, 
békés öregkort ért meg. A legen
da szerint lelkét ( 326-ban) any- 
gyalok vitték végső nyughelyé
re, ahol egy tiszta forrás eredt. 
Ebből a tiszta forrásból áradó 
szeretettel küldi legendája a mai 
gyerekekhez utódát, a Mikulást.

Veress Miklós: 
Mese a Mikulásról

Hókastélyban jéglakás:
Ott lakik a Mikulás.
Szél a szánja -  mégse fázik, 
Úgy röpül egy messzi házig.

Csengője a hópehely. 
Szánkójának énekelj,
Mintha dallal idehúznád,
S tedd ki ablakba a csizmád.

Ne lesd meg a Mikulást, 
Rajta varázs a palást: 
Leshetsz reggelig magadban. 
Mert ha eljön, láthatatlan.

Hogyha tudnád, hol lakik,
S odaérnél hajnalig,
Jutnál mesebeli tájra -  
Elolvadna palotája.

Megriadna és tova -  
Röpítené fagylova,
A helyén meg, idenézz csak, 
Sírdogálna ezer jégcsap.

Ne lesd meg a Mikulást, 
Hadd suhogjon a palást. 
Jöjjön, jöjjön láthatatlan 
Éjszakában és havakban.

Táncolj, örülj, énekelj,
Mint kerengő hópehely. 
Csengőjüket fenyők rázzák, 
Telis-teli cipőd, csizmád.

December 5-én, hétfőn 11.00-kor ajándék Mikulás napi 
műsor a Ronmalter duó előadásában.
Minden gyermeket szeretettel várunk.

Szeretettel meghívjuk Önöket az ötödik

NYÍRACSÁDI BETLEHEMES TALÁLKOZÓRA,
melyet

2005. DECEMBER 11-ÉN, VASÁRNAP 12:00-tól
rendezünk meg

A tervezett műsor

12:00 Csoportok fogadása a művelődési házban 
12:30 Betlehemesek, kántálók felvonulása, a görög katolikus 

templomban a születés evangéliumának felolvasása 
13:00 Óvodások misztériumjátéka a Petőfi téren felállított kültéri 

betlehemnél
14:00 Megnyitó, gyerek és felnőtt csoportok fellépései

Kiegészítő programok

- Kézműves kiállítás és vásár
- Játszóház, mézeskalács festés, asztali dísz és karácsonyfadísz 

készítés
- népi étel kóstolás
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Olcsóbb-e az 
olcsóbb?
Gyakran előfordul velünk, 
hogy szívesebben megvesz- 
szük a nagy áruházak jóval 
olcsóbb termékeit, mint a jól 
bevált termékeket, amelye
ket pedig a környezetünkben 
állítanak elő, vagy termelnek 
meg és ismerjük eredetét, 
vagy összetételét, csak az 
előállítási költségei miatt a 
termelője nem tudja olcsób
ban adni. Takarékosodni aka
runk, és nem gondolunk arra, 
miért is tudják olyan olcsón 
eladni termékeiket bizonyos 
cégek. De vajon olcsóbb-e az 
olcsóbb?

Nyíracsádi méhészek kéré
sére közöljük a Méhészet 
folyóirat2005. októberi szá
mában megjelent írás részle
tét. A cikk írója Malya Péter. 
Mézhamisítás
Már régóta közszájon for
gott néhány mézkereskedő 
cég, néhány vállalkozó neve, 
akikről többen is tudni vélték, 
hogy hamisítják a termelőktől 
megvásárolt mézet. Van. aki 
azt is tudta, milyen anyagot s 
milyen módszerrel kevernek 
hozzá, hogy aztán az elké
szült keveréket üvegbe, fla
konba töltve, elhelyezzék a 
hazai üzletek polcain.
Az elmúlt években az élelm i
szer-üzletekben sok érdekes 
tünetet észlelhetett a mézre 
éhes fogyasztó. S most itt nem 
a ragadós, folyós üvegekről, 
bekristályosodott tubusok
ról van szó. Egyes gyártók 
rendszeresen technológiailag 
sérült mézeket palackoztak. 
A figyelm es szemlélő az ilyen 
üvegek falán könnyen ész
revehette azt a hab karikát, 
amely köztudomásúan a túl
melegített méz kísérő tünete. 
De ez még legalább méz. 
Nem úgy, mint egyes olyan 
akácméznek mondott termé
kek, amelyek ömlékenysége 
az üvegben alacsony hőmér
sékleten is olyan, mintha 
legalábbis a nyári melegben 
éppen megjelenne a pörgető 
csapjánál. S amíg a fogyasz
tó ezeket a rosszabb minősé
gű mézeket, vagy egyáltalán 
ki tudja, miket eszi, addig a 
termelők hordóiban a kisszá
mú kivételtől eltekintve, ott a 
kifogástalan minőségű hazai 
termelésű méz.
Ideje volt lépni. Fogyasztó
védővel, közjegyzővel fel
szerelkezve 15 gyártó méze 
lett megmintázva s kiküldve 
az egész világ által elfogadott 
brémai laboratóriumba. A 
válasz megdöbbentő. Három 
kiszerelő minden mintáját 
nem lehet méznek nevezni. 
Tárgyalás minisztériummal, 
főhatóságokkal, majd újabb 
meglepő fordulat, a Magyar 
Élelmiszerbiztonsági Hiva
tal elzárkózik attól, hogy 
eljárást kezdeményezzen az 
érintettek ellen, álláspontjuk 
szerint a minőségrontás nem 
élelmiszerbiztonsági kategó
ria. Leegyszerűsítve ez azt 
jelenti, ha valaki csipkelekvárt 
árul s a mennyiség növelésére 
sűrített paradicsomot kever 
hozzá (ami a piaci árusítás 
során gyakorta előfordul), az 
nem tartozik rájuk, mivel az a 
fogyasztóra nem 
káros (!)...

Smirnyák Anikó sikere

Ifjúsági kategóriában Sm irnyák  
Anikó, a Fazekas Mihály Gim
názium tizedikes tanulója nyerte 
az első díjat a hetedik alkalom
mal megrendezett Dr. Kardos

Albert Nemzetközi Szavalóver
senyen, a Debreceni Zsidó Hit
község épületében. - olvashattuk 
a november 2-i Hajdú Bihari 
Naplóban.

Smirnyák Anikó nyíracsádi kis
lány, két évvel ezelőtt ballagott 
a nyíracsádi általános iskolában, 
most gimnazista Debrecenben. 
Naponta látom leszállni a busz
ról, éli a bejáró tanulók nem 
könnyű életét.
Itthon a mai napig részt vesz a 
település kulturális életében. A 
Nyíracsádi Ifjúsági Citerazene- 
karban kicsi korától citerázik, 
és nagyon szépen énekel. A 
Nyíracsádi Citeratrióban a fel

nőttekkel együtt lép fel a rendez
vényeken. Többször is eredméy- 
nyesen szerepelt ének és szava
lóversenyeken.
Ezen a versenyen a résztvevők 
két kötelező és három szabadon 
választott verssel, nevezhettek 
be. A kötelező versek között 
egynek magyar zsidó költő ver
sének kellett lennie. A szervezők 
célja: megmutatni a zsidó és 
magyar irodalom azonosságát, és 
közös vonásait. Harmincnyolcan 
neveztek be a versenyre. May- 
gyarországról, a Délvidékről, 
valamint Erdélyből érkeztek 
versmondók.
- Ez a kedvenc versenyem -  
mondta Smirnyák Anikó, amikor 
gratuláltam a sikeréhez, és meg
kértem, mondana néhány szót a 
szavalóversenyről.
- Igaz, a bejelentkezés 2000 Ft,

de ilyenkor együtt vannak a ver
senyzők három napig és csak a 
versekkel foglalkozunk, egymás 
versmondását hallgatjuk. Egész 
nap versek. Mindig rendeznek 
számunkra valamilyen műsoros 
estet, ebben az évben a Csoko
nai Színház operaénekesei adtak 
műsort.
A Debreceni Zsidó hitközség 
épülete mellett van egy panzió, 
ott lakunk, teljes ellátást kapunk, 
igazi kóser ételeket készítenek 
nekünk. Nincs például disznó
hús, de kapunk sok más finom
ságot. A versenyen díszvendég
ként részt szokott venni Bölcskei 
Gusztáv református püspök és 
Szabó Magda író, aki ebben az 
évben sajnos betegség miatt nem 
tudott jelen lenni.
Két csoportban versenyeztek a 
szavalok, ifjúsági és felnőtt kate

góriában. Én az ifjúsági kategó
riában indultam. A z öt versből 
hármat kellett elmondanom. A 
versek: Szabó Magda: Szilfán 
halat, Juhász Gyula: Az isme
retlen katona, és Garai Gábor: 
Bizalom.
- És ki volt Kardos Albert, a sza
valóverseny névadója?
- Dr. Kardos Albert irodalomtör
ténész volt és Debrecenben tanár. 
Ő alapította Debrecenben a zsidó 
gimnáziumot és a Debreceni 
Csokonai Kört. Egyik jelmonda
ta volt: „Ősi hittel, rendíthetetlen 
magyar hűséggel”.
A szervezők szándéka is ez, 
bemutatni, hogy ezek a versek 
egyszerre a zsidó és a magyar 
irodalom alkotásai.

Vereb Csabáné

KEDVES NYÍRACSÁDIAK

A szívemben 52 éve őrzött 
őszinte szeretettel köszöntöm  
mindazokat, akik valamelyest 
még emlékeznek rám, az akkor 
Szirbik Márta nevű fiatal, pálya
kezdő ált. iskolai magyar szakos 
tanárnőre. Noha már bő 52 éve 
annak, hogy egy borús júniusi 
napon végleg el kellett költöznöm  
onnan, a szívemben és az em lé
kezetemben még olyan elevenen 
éltek kedves volt tanítványaim 
és akkori kartársaim, mintha az 
a nap csak tegnap lett volna. Ez 
nem is olyan nagy csoda, hiszen 
én, mint 23 éves fiatal leány ott, 
abban a kedves faluban kezdtem 
el azt a pedagógus pályát, amely
re már gyermekkoromtól készül
tem, amit elhívatásomnak érez
tem, s amelyen 55 évesen való 
nyugdíjazásomig becsülettel és 
jó  eredményekkel helyt is álltam. 
Onnan elkerülve egy éven belül 
férjhez mentem, és hazakerültem 
Makóra. Ott azután új iskolai 
körülmények, új kapcsolatok és 
barátságok következtek, majd 
megérkeztek drága gyermekeink 
sorba mind a négyen, s mindezek 
úgy lefoglaltak, hogy megszűnt 
minden kapcsolatom az én oly 
kedves első munkahelyemmel, 
Nyíracsáddal. De amikor a gyer
mekek már mind „kirepültek 
az otthoni fészekből’’, és már 
a nyugdíjazásunk is megvolt, 
sőt az unokák is megérkeztek, 
mind jobban és jobban erősö
dött bennem a vágy, hogy még 
egyszer elmehessek a Zsuzsi- 
vonattal és a zötyögős postasze
kérrel arra a szép Nyíracsádra, 
ahol a nagybetűs életet valami

kor elkezdtem. Amikor pedig a 
nyár végén debreceni rokona
imnál időzve megtudtam, hogy 
az ottani buszpályaudvarról ma 
már egyszerűen busszal a község 
központjáig el lehet jutni, nagyot 
dobbant a szívem, mert régi 
vágyam teljesülhetett. Akkor 
időm is volt arra, hogy aug. 31 - 
én, egy ragyogó nyárvégi napon, 
a reggeli busszal elindultam, 
hogy megnézzem, mekkorát vál
tozott a számomra oly kedves 
kis falu az eltelt fél évszázad 
alatt. Vajon találok-e majd olyat, 
aki még emlékszik rám, esetleg 
felismer a volt kedves kartársa
im vagy szeretett tanítványaim 
közül? Ilyen gondolatok töltöt
tek el, amíg a buszból nézeget
tem az ismerős tájakat, utakat. 
Már ott megtudtam, hogy az a 
mindig segítőkész Elek Ágnes 
kartársnőm, akiknek a házában 
akkor az első évben, albérlet
ben lakhattam, még ugyanott 
lakik. így amikor a megújult, 
rendezett főtéren nagy álmél- 
kodva leszálltam, örömmel és 
reménységgel indultam el a jól 
ismertnek vélt úton, de bizony 
csak segítséggel találtam meg a 
Malom utcában lévő régóta nem 
látott öreg házat. Szerencsém
re éppen otthon volt, és amikor 
a kapunál megálltam, csupán 
annyit kellett mondanom, hogy: 
„Agikám, kezdő tanárként egy 
éven át itt laktam nálatok. ..” és 
még mielőtt a nevemet mondtam 
volna, hozzám lépve és átölelve 
kiáltotta: „Márti, te vagy!” Nagy 
örömmel, és hálatelt szívvel 
léptem be a volt albérleti szobá
ba, ahol minden szinte ugyanúgy 
volt, mint akkor. Az élet rendje 
szerint persze a mindig jólelkű 
házinénit, a kedves Erzsiké nénit 
és Józsi bácsit már sehol sem 
találhattam a jól ismert házban, 
de Ágikám annál nagyobb szere
tettel fogadott és vendégül látott. 
Most is könnyes a szemem, 
amikor erre visszagondolok, 
így azután az O közvetítésé
vel kerültem kapcsolatba az 
előző nap felavatott új iskola 
igazgatójával Vereb Csabával, 
és kedves feleségével, aki fel
kért arra, hogy emlékeimből és 
a mostani benyomásaimról írjak 
majd egy cikket. Őszinte öröm

mel teszek eleget kérésének. 
Tehát 1951 szeptemberétől 1953 
júliusáig tanítottam ott, az akkori 
több épületből álló ált. iskola 
VII. és VIII. osztályaiban, mint 
magyar szakos tanárnő. Igazán 
szerettem a hivatásom, de nagyon 
szerettem az én eleven, olykor 
csintalan, de őszinte, jóra hajló, 
nevelhető első tanítványaimat is. 
Ők akkor 13-14 évesek voltak, 
tehát ma már 65-66 éves mamák 
és papák tele gondokkal, és nem 
csoda, ha már nem emlékeznek 
arra a fekete hajú, szemüveges 
fiatal tanár nénire, aki oly pon
tosan megkívánta tőlük a fel
adott leckék bemutatását, a szép 
magyar versek, versszakok m eg
tanulását. Vagy talán mégis? „ 
Azóta annyi minden romba hullt, 
sok emléket eltemetett a múlt” és 
nekem is elveszett minden név
sorom, fényképem az én acsádi 
első tanítványaimról, akiket még 
a lakásomon is korrepetáltam, 
ahogy csak tudtam, segítettem. 
De többőjük nevére ma is úgy 
emlékszem, mintha tegnap szó
lítottam volna őket a táblához. 
A jó  képességű Varga Misire, 
a szorgalmas Lipcsei és Szávó 
Jancsira, az őszinte Simon Jans- 
csira, aki bizalmasan meg súgta 
nekem, hogy a hét végén, szom
baton lesz a bemerítkezése, és 
az nagyon fontos az ő életében, 
így hát elengedtem a szombati 
napról. A nyugton megülni nem 
tudó Fark Jancsira, Terdik Jans- 
csira és VIII-os társaira, akik 
nem akarták megérteni, hogy 
nekik a VIII. osztályban is leckét 
kell imiuk és megtanulniuk mint 
egy kisdiáknak, ezért valósá
gos közelharcot kellett vívnom  
velük, amelybe olykor még az 
akkori igazgatómnak, Sándor 
Ferinek is be kellett segítenie.
Jól emlékszem drága lányaimra 
is. A szorgalmas, és kitűnő tanuló 
Siket Katikára, a mosolygó 
Vincze Katira, akivel nagy örö
mömre ott Ágikánál találkozhat
tam is. A  szorgalmas Marozsán 
Magdira, a szókimondó Haller 
Verára, aki egyszer a dolgozatára 
nem azt a jegyet kapta, amit sze
rinte kellett volna, ezért így kiál
tott fel sírva: „Hát nincs igazság 
tanár néni!” Meg is nyugtattam 
azzal, hogy: „Igazad van Verőn

kéin, ezen a földön valóban 
nincs igazság” A mindig enge
delmes és megbízható Pál Jolira, 
aki egyszer egy kisebb tévedé
sem korrigálásánál /hiszen kezdő 
voltam!/, így vigasztalt: „Nem  
baj tanár néni, a tehén is botlik, 
pedig 4 lába van. Látjátok, így 
emlékszem még a szavaitok
ra is, mert a szívemben őrzöm 
őket. Vajon merre vagytok? E 
néhány sorom eljut-e hozzátok? 
Mily nagy öröm lenne számomra 
még egyszer találkozni veletek! 
Persze még több nevet is említ
hetnék, de ehhez egy cikk ter
jedelme nem elégséges. Az első 
kedves tantestületemről még van 
egy csoportképem, így könnyebb 
az emlékezés. Az akkor még 
fiatal Vilmányi és Szepesvári 
házaspárra, akik rendezett, szép 
családi életükkel jó  példát adtak 
elénk, a szintén kezdő, csinos 
fiatal tanítónőre, Szabó Ilonkára, 
az én kukámra, akivel együtt 
Ágikáék házában védett, meleg 
otthonra találtunk egy éven át. A 
m osolygós Vizsniczky Irénkére, 
a mindig jó  kedvű Verebné Gizi
kére, a mindig vidám és nyugodt 
Kovács Ancikára és Nagy Irén- 
kére, a mindig komoly, de sze
retettel teljes Sánta Erzsikére és 
mind a többiekre, akikkel együtt 
küzdöttünk, és minden erőnkkel 
és tudásunkkal igyekeztünk a 
ránk bízott tanulókat nemcsak 
oktatni, hanem a szorgalmas 
tanulásra, igazmondásra, becsü
letre és tiszteletadásra nevelni is. 
Bár igazán szerettem ott lakni 
és tanítani, sajnos a villany 
hiánya miatt két év múlva más
hova kellett mennem dolgoz
ni, mert a lámpánál való sok 
javítást gyenge szemeim egyre 
nehezebben bírták. így kerültem 
a következő évben Felső- majd 
Alsó-Józsára, onnan pedig haza, 
Makóra.
Gondolhatjátok, milyen meg
lepetéssel és örömmel pillan
tottam meg a megújult, mai 
Nyíracsádot! Alig hittem a sze
memnek, amikor az új könyv
tárat és benne a számítógépeket 
megláttam. Megcsodáltam a 
Műv. Házat, és a Malom Galéri
ában alig tudtam betelni az érté
kes, szép művészi képek, rajzok, 
szobrok és egyéb népművészeti 
munkák látványával. A modem, 
új óvodában hiába kerestem 
azt fiatal, szép „avós nénit” aki 
akkor a jóval messzebb levő régi
ben „anyáskodott”, s akit akkor

a gyermekek, a szülők, de még 
Bertuska, a dada néni is nagyon 
szeretett, s aki Seres Judit, majd 
dr. Lengyel Gáborné volt, a mi 
kedvelt kartársnőnk. Az egész 
község, a régi földes utcák és a 
főtér arculata is teljesen megvál
tozott. A modem, nagy új iskola 
folyosóin járva felsóhajtottam: 
Vajon értékelik-e, megbecsülik- 
e mai tanártársaim és a tanulók, 
hogy ilyen szép, tágas és vilá
gos tantermekben dolgozhatnak, 
tanulhatnak? Remélem, igen. 
Végül még arról szeretnék írni, 
amiről akkor nyíltan nem be
szélhettem, főleg az én szeretett 
tanítványaim előtt. Hogy mért 
tudtam mindig olyan türelmes 
szeretettel bánni velük, olyan 
hamar „elfelejteni” a rosszat, 
új kedvvel, megújult szeretettel 
folytatni tovább a segítésüket, 
tanításukat, áldozatot is vállal
va értük, mindig csak javukat 
akarva és munkálva törődni 
velük. Igen, mert az én szívem 
ben már akkor is benne lakott 
az a Valaki, aki akkor és azóta 
is mindenkor ad elég erőt ahhoz, 
hogy úgy tudjak szeretni, mint Ö, 
úgy tudjak megbocsátani, mint 
Ö nekem mindent megbocsátott, 
úgy tudjak áldozatot hozva is 
segíteni másoknak, amint Ö teszi 
velem naponként. Ez a csodála
tos Valaki pedig, aki oly tisztává, 
széppé, győztessé és boldoggá 
teszi az életemet és egész csa
ládomét: a megkínzott, halálba 
taszított, de feltámadt, élő Jézus 
Krisztus, az én személyes M eg
váltóm, aki úgy szeretett engem, 
hogy életét adta értem. Egye
dül Ö tud ilyen változást hozni 
mindazok életébe, akik hittel 
befogadják a szívükbe és enge
delmeskednek neki. Érdemes 
kipróbálni és megtapasztalni! 
Ezt akartam még elmondani és 
figyelmetekbe ajánlani.
Tovább őrizve emléketeket a szí
vemben kedves kartársaiméval 
együtt a régi szeretettel üdvözöl
lek és ölellek Mindannyitokat:

Szirbik Márta 
egykori tanár nénitek, azóta 
pedig Pánczél János nyug. gim 
náziumi tanár nagyon boldog 
felesége immár 51 éve, 4 hálás, 
felnőtt és családos „gyermek" 
boldog édesanyja és 6 drága 
unoka szeretett „mamája”.

Nyíracsádi Elet
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M ÁRIA A máriapócsi kegykép könnyezésének 100, 
évfordulóját ünnepelték Nyíracsádon

A gyerekek előadása

A katolikus Egyház életében 
az egyik legcsodálatosabb 
személy, a Boldogságos Szűz 
Mária. Annyira rányomja 
bélyegét lelkiségére, hogy a 
kívülállók is mindenütt vele 
találják magukat szemben. 
Neki van a legtöbb ünnepe, 
az egész egyházi év be van 
vele hintve, mint a tavaszi rét 
a virágokkal.
A vallásos zene legszebb, 
legsikerültebb énekei róla 
szólnak. A m űvészek zse
nijének próbaköve is rendz- 
szerint egy-egy sikerültebb 
Mária kép, vagy szobor. Alig 
van keresztény művész, aki 
meg ne próbálkozott volna 
alkotni egy ilyet. Egy fran
cia szerzetes, egy jótevőnek 
a támogatásával beutazta a 
világot azért, hogy m inde
nütt lefényképezze a Mária 
képeket és szobrokat. Több 
tnint húszezer képet készí
tett. Most nézzünk meg mi is 
néhány M ária-képet, kicsoda 
valójában ö?
Elsősorban istenszülő, Jézus 
édesanyja, aki nagy alázat
tal mondta ki az igent Gábor 
angyal hírüladására. „Tör
ténjék velem szavaid sze- 
r'nt” .(Lukács 1, 38) Mária 
tehát elfogadta az isteni 
rendelést, elfogadta, hogy 
Isten akarata megvalósuljon, 
holott, már akkor is tudta: 
szívét hétfájdalmú tőr fogja 
átjárni. Ő  a legboldogabb  
Szűz volt, és ugyanakkor a 
legnagyobb kínok, a legke
servesebb élet hordozója is. 
A lighogy elfogadta az Isten- 
anyaságot, elfogadta azt is, 
hogy az emberek előtt úgy 
tűnjék fel, mint a legbűnö- 
sebb nő, hiszen tudjuk, hogy 
Szent József is kételkedik, és 
titokban el akarja bocsátani. 
® niégis vállalja, mert tudja, 
h°gy a benne fogant élet a 
Szentlélektől van. Tudja, 
hogy Isten majd gondoskodik 
m'ndenről. Mekkora hit és 
aIázatosság kellett ehhez! 
Mária élete később sem lett 
egyszerűbb, hiszen ha a szülés 
körülményeire, az Egyiptom- 

való menekülésre, vagy 
a gyermek Jézus eltünésé- 
re gondolunk, tudjuk, hogy 
nehézségekkel teli út volt az 
0vé, mégsem olvashatjuk azt 
Sehol a Szentírásban, hogy 
^á ria  kesergett volna ezek 
^ 'a tt. Boldog volt, hiszen 
^ten fiának adhatott életet, 
gondoskodhatott róla szere- 
tettel, láthatta csodáit, hall- 
tlatta tanítását.Boldog volt, 
111611 hitt benne!

” l 'dvözlégy Mária, anya és 
s"°lgáló. Szűz vagy a belö- 
e<* született szűz miatt. Anya 

VwgK mert öledben ringattad  
es Szoptattadfiadat. Szolgáló  
Xq8 v, mert ö  is szolga alak- 

J®1 vette fe l. M egérkezett a 
>Qly a városodba -méhed-

be-: úgy jö tt, ahogy ő  akarta. 
A te kapud bezárult mögötte. 
Férfi nélkül fogantál, Isten
hez illően szültél. ”

Mária a mi égi édesanyánk  
is, mert m ikor Jézus a keresz
ten szenvedett, és meglátta 
édesanyját, e szavakat mondta 
János apostolnak:” Asszony, 
nézd, ő a te fiad! Aztán tanít
ványához fordult: Nézd, ő a te 
anyád” . (János, 19, 27) Ettől 
a pillanattól kezdve Jézus 
anyja már az emberiség any
jává  válik. Ezek után bátran 
fordulhatunk hozzá gyerme
ki bizalommal, kiönthetjük 
előtte szívünket, bánatunkat 
és aggodalmunkat bizalom
mal elétárhatjuk. Ő az igazi 
édesanya, aki közbenjár 
Istennél minden hozzáfordu
lóért, ő az, aki megvigasztal, 
ő az, aki könnyeket hullajt 
értünk! Személyében olyan 
édesanyára találunk, aki pél
daképünk lehet, hitéből erőt 
meríthetünk.

„ Üdvözlégy Istenanyánk, 
Mária. Te vagy minden hivő  
lélek m egm entöje."

Mária, M agyarország
királynéja, hiszen Jézus ins
pirálta első szent királyunkat, 
Istvánt, hogy az európai ural
kodók közt elsőként ajánlja 
birodalmát, koronáját m in
denestül a Boldogasszony 
oltalmába. így lett Jézus 
édesanyja Nagyasszonyunk 
és Pátrónánk, így lettünk 
Mária népe, így lett Magyar- 
ország Regnum Marianum. 
Ez a Mária tisztelet a legziva
tarosabb évszázadokban sem 
veszett ki népünk szívéből, 
hiszen a szenvedő, mások 
sebeit is átérző, vigasztaló 
Szent Szűz volt az egyetlen 
biztos m enedék egy évez
reden át a Kárpát-medence 
népei számára. A Boldogasz- 
szony anyánk  kezdetű régi 
himnuszunkban így imádko
zunk Máriához:
„Vedd el országunkról 
Ezt a sok ínséget,
Kikben torkig úszunk,
S nyerj régi épséget. 
M agyarországról, romlott 
hazánkról,

Ne felejtkezzél el szegény 
m agyarokról” !

Máriát tehát hívhatjuk segít
ségül, kérhetjük pártfogását, 
leborulhatunk kegyképe előtt, 
csodálhatjuk az ő erős hitét, 
felajánlhatjuk neki életün
ket. Érezzük-e már, milyen 
könnyű és szép az élet, ha 
édesanya őrködik fölöttünk?

„ Üdvözlégy Mária, világ  
kincse ."

-a-

Verssel, dallal köszöntötték 
Máriát

A Boldogasszony anyánk című 
közösségi énekkel vette kezdetét 
az a megemlékezés, amit október 
utolsó vasárnapján délután Mező 
György esperes vezetésével a 
nyíracsádi görög katolikus egyház 
szervezett a máriapócsi kegykép 
könnyezésének 100. évfordulója 
tiszteletére.
A rendezvénynek helyet adó Dózsa 
György Művelődési Házba már 
kora délutántól érkeztek hívek, 
vendégek, a környező települések 
egyházi vezetői, akik három óráig 
zsúfolásig megtöltötték a nagyter
met.
A széksorokat padokkal egészí
tették ki, de még így is akadtak 
szép számmal, akik állva hall
gatták végig a csaknem kétórás 
megemlékezést. Katona Gyula 
polgármester köszöntő szavai után 
az Ifjúsági Citerazenekar Kabály 
Ferenc vezetésével Mária énekeket 
adott elő.
Szívszorító volt, ahogy a többszáz 
fős tömeg egy emberként énekelte 
a jó l ismert dallamokat. Keréky- 
gyártó András görög katolikus, 
kerületi esperes ünnepi köszön
tőjében örömét fejezte ki, hogy 
Nyíracsád az első község, ahol ily 
módon köszöntik Máriát a cente
nárium évében.

Az idei évben is támogatják 
a pályakezdő diplomásokat 
Nyíracsádon. Szeptembertől 
hat fiatal kezdhette meg mun
káját a különböző hivatalok
nál.

A munkaügyi Központ által 
támogatott közhasznú fog
lalkoztatottságban négyen 
vesznek részt. Bíró Tünde és 
Szabó Csilla a hajdúböször
ményi Óvónőképző Főiskolán 
végeztek. A diploma után, ők 
ketten az óvodában helyezked
hettek el, ahol kilenc hónapon 
keresztül fognak dolgozni. 
Kerti Erika Gyöngyösön vég
zett gazdasági mérnökként, 
diplomájával az önkormányzat 
gazdasági irodájában kapott 
helyet szeptember elsejével, 
ahol 10 hónapot fog eltölteni. 
Gariscsák Anita tanítónő
ként szerzett diplomát, melyet 
kiegészített egy segítő pedagó
gusi végzettséggel és november 
elejével az Általános Iskolában 
helyezkedhetett el egy tanév 
erejéig.

-  Nagy öröm számomra az is - foly
tatta az esperes -, hogy citeraszót 
hallottam egyházi rendezvényen, 
mert ismét bebizonyosodott, hogy 
a vallásos énekek éppen olyan 
szépen szólnak népi hangszerek 
tolmácsolásában, mint klassziku
sok kíséretében.
Megszentelte a falut a megemlé
kezés
Az egybegyűltek kivetítőn cso
dálhatták meg a szebbnél-szebb 
Mária-képeket, a zarándoklato
kat megörökítő fotókat, miköz
ben Janka György, a Nyíregyházi

A Hajdú-Bihar Megyei Mun
kaügyi Központ az idén kiírta 
a „Diplomás pályakezdők a 
non-profit szektorban” pályá
zatát, melyre munkaadók és 
munkavállalók egyaránt jelent
kezhettek.

A nyíracsádi Lendület Egyesü
let két fő alkalmazására nyert el 
pályázatot, így az egyesület 21 
hónapra foglalkoztatni tudja a 
Nyíregyházi Főiskolán végzett 
Bálega Veronikát és a kecske
méti Főiskolán végzett Verdes 
Ferencet. Mivel az Egyesü
letnek még nincs irodája ezért 
Bálega Veronika a Tourinform 
Irodában, míg Verdes Ferenc a 
Művelődési Házban kezdhette 
meg a munkáját október elsejé
vel, ahol az Egyesület feladatai 
mellett a befogadó intézmény 
dolgozóinak is segítenek.
Idén ezek a lehetőségek segí
tettek elhelyezkedni a páy- 
lyakezdőknek. Ha nem is sok 
időre, de legalább mi is belepil
lanthattunk a felnőttek dolgozó 
világába.

Szent Athanáz Hittudományi Főis
kola professzora a kegykép köny- 
nyezésének történetét ismertette a 
hallgatósággal.
Könnyeket csaltak a szemekbe 
Jakab Viktória, Kabály Viktória, 
Újfalusi Szilvia és Czirják János 
tanulók szavalatai, valamint Pintye 
Sándomé Bilák Erzsiké néni, az 
egyházközösség tagjának saját 
versei. Kedves György pedagógus 
a nap tiszteletére írt Mária-énekét 
Jakab Anett, Béres Petra, Kedves 
Flóra és a szerző adták elő, majd 
Kedves Görgyné Zilahi Enikő, 
személyes élmények gyűjtése alap
ján, a régi gyalogos zarándoklatok 
emlékét idézte fel néhány gondolat 
erejéig.
Az általános iskola diákjai Nagy 
Jánosné vezetésével rövid színda
rabot adtak elő a szeretetről, majd a 
felnőtt kórus Mária-énekei zengték 
be a termet. Mező György espe
resnek a centenáriumi év köszön
tésén kívül az volt a szándéka a 
megemlékezéssel, hogy megszen
telje a községet a jeles évforduló 
alkalmából. A jelenlévők csillogó 
szeme tanúsította, hogy valóban 
áldással a szívükben távoztak.

Az irás megjelent a  Hajdú-Bihari 
Naplóban, Kedves Györgyné Zilahi 
Enikő írása.
A jo tóka t készítette Vereb Csabáné

A tavalyi évben Gariscsák 
Erika, Hudácskó Szilvia, 
Nagy Judit, Varga Tibor és 
Veze Rita kaptak lehetőséget, 
egy éven keresztül dolgozhat
tak. Közülük ketten már mun
kába állhattak /iskola, idősek 
otthona /. Ha minden jól sike
rül, elmondásuk szerint janu
ártól a többiek is újra munkába 
állhatnak különböző intézméy- 
nyeknél.

Megkértem néhány érintett 
friss diplomást, beszéljen arról, 
milyennek találja Nyíracsádon 
a helyi pályakezdők segítését.

Bíró Tünde: Nagyon jónak 
találom, hogy gondolnak a 
pályakezdőkre és próbálnak 
mindenkinek lehetőséget biz
tosítani. Sokan vannak diplo
mával a kezükben és semmi 
munkahely.

Gariscsák A nita : Nekünk sze
rencsénk volt, hogy van ilyen 
lehetőség, mert nagyon sok 
helyen semmi nincs. Ez az

Vers a Szűzanyáról
Irta: Pintye Sándorné Bilák 
Erzsébet
Az ünnepségen elmondta: Kabály 
Viktória
Én már jártam  Máriapócson, 
szüleim elmondták, hogy ott mit 
látunk.
Szűz Mária könnyező képét 
láttam,
s én azt nagyon csodáltam.

Még olyan szép házat nem láttam, 
kicsi vagyok, kevés helyen jártam. 
Sok minden volt a falon, 
én még azt fel sem foghatom.

Isten házában jó  lenni,
hol a szeretet a szívünket elönti.
Csodálom a falon a képeket,
édesanyám mesél róla
történeteket.

Jézus anyja légy nekem is 
anyukám,
szeress úgy, mint az édesanyám. 
Hisz ő nagyon szeret engem, 
s tőled is ezt remélem.

Mária ének

Nézd, ott egy szűzi kép,
Könnyét ejti hullatja ránk.
Fájó kép, mégis simogat.
El ne feledd Jézus szavát:

Refr.: Végy belőlem, s üdvözülni 
fogsz!
Végy magadhoz, s mindig élni 
fogsz!
Ha már egyszer megérezted, hogy 
itt vagyok,
El nem múló szeretet ragyog.

Kérlek drága Istenem!
Állj mellém, ha bajban vagyok! 
Próbálok én is jó  lenni.
De nélküled fáradt vagyok.

Refr.: Végy belőlem, s üdvözülni 
fogsz!
Végy magadhoz, s mindig élni 
fogsz!
Ha már egyszer megérezted, hogy 
itt vagyok.
El nem múló szeretet ragyog.

A szöveget írta és a zenét 
szerezte kedves György 
pedagógus

egy év nagyon jó, mert lehet 
tapasztalatot szerezni, de, hogy 
mi lesz utána, azt nem tudjuk.

Kerti Erika: Nagyon jó  ez a 
fiataloknak. Nagyon nagy a 
diplomások száma, ezért szinte 
lehetetlen elhelyezkedni. Jó 
ötletnek találom, hogy így pró
bálnak meg segíteni nekünk.

Szabó Csilla: Sajnos nagyon 
kevés ez a kilenc hónap, de 
örülök neki, hogy még ez is 
sikerült. Ez volt az első lehe
tőség és nem szerettem volna 
kihagyni. Nagyon sok tapasz
talatot lehet szerezni.

Verdes Ferenc: Sajnos napja
inkban nagyon nehéz a pálya
kezdő diplomások elhelyezke
dési esélye. Különösen, azért 
mert mindegyik munkaadó 
minimum 2 éves szakmai gya
korlatot kér. Nagyon jó, mert 
lesz tapasztalatunk.

Bálega Veronika

Nyíracsád támogatja a pályakezdőket
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Terítéken a tájházak

A konferencia résztvevői

A Kölcsey Közművelődési Inté
zet a Dózsa György Művelődési 
Házzal közösen rendezte meg 
október végén az Őszi Közmű
velődési Napot, melynek témája: 
Megyénk környezeti értékei, 
alkotóházak, tájházak volt.
A tanácskozáson azok a köz- 
művelődési szakemberek vettek 
részt, akik a településükön tájhá
zak, alkotóházak gazdái, működ
tetői. A Regionális Kulturális 
Iroda vezetője, Dózsa György 
is megtisztelte a tanácskozást, s 
egykori kollégáit. A rendezvény 
házigazdái Lukovics András a 
megyei intézmény igazgatója és 
Diósné Kozma Erzsébet a köz
ségi művelődési ház igazgatója 
volt.
Hagyományosan a megye egy 
-egy települése ad otthont a köz- 
művelődési nap programjainak, 
amelynek felelősei igyekeznek 
összehangolni a témát és a tele
pülés adottságait.
A Ligetaljai községben nagy 
hangsúlyt fektetnek az érté
kek megőrzésére, s azok kultú
ra szolgálatába való állítására. 
Ezért is gondolta úgy Hubert 
Erzsébet etnográfus, a Közmű
velődési Intézet osztályvezetője, 
hogy a tanácskozás méltó helyz- 
színe lesz a település, s a nemrég 
felújított és bővített művelődési 
ház. Katona Gyula polgármester 
elmondta, hogy a három műem
lék templom, a nemrég Uniós
pályázatból megvalósult Malom- 
Galéra, a könyvtárnak helyt adó 
Vécsey kúria, s a hat helyileg 
védett épület mellett a szép ter
mészeti környezet is hívogatja

a látogatókat, akik fogadásában, 
kalauzolásában a Tourinform 
iroda is aktívan közreműködik. 
E látnivalókkal a tanácskozás 
résztvevői is megismerkedtek a 
nap folyamán.
Tájházak és közművelődés
Amíg a muzeológus végezhet 
közművelődési munkát, addig a 
közművelődési szakember nem 
láthat el speciális közgyüjteméy- 
nyi tevékenységet. A tájházakban 
összegyűjtött tárgyak leltározását 
is csak megfelelő egyetemi vég
zettséggel rendelkező szakem
ber végezheti -  tudtuk meg Pál 
István muzeológustól. Az előadó 
szerint a nyolcvanas években 
felszaporodó, közel nyolcszáz 
tájház kezelhetetlen volt anya
gilag. A rendszerváltozás s a 
privatizáció káoszt hozott, sok 
gyűjtemény került magánkézbe. 
Mára kétszáz körül van a tájhá
zak száma, nagyjából a hetvenes 
évek szintjén.
A szegénységszimbólumok fel
újítása, helyreállítása a Millenni
um évében fellendült, majd ismét 
alábbhagyott. Nemcsak szület
nek, de halnak is el tájházként 
funkcionáló épületek például 
árvizek idején -  mondta a szak
ember. Akár falumúzeumnak, 
tájháznak is nevezhetők azok 
a népi épületek, amelyekben 
vagy azok egy részében enteriőr 
szinten berendezett helytörténe
ti gyűjteményt rendeztek be. A 
tartalommal való megtöltésben 
fontos szerepük van a közműve
lődési szakembereknek.
A megyében harmincnégy tele
pülésen található tájház, de több

helyen alkotóházként is funkci
onál-, mondta Hubert Erzsébet. 
Közülük öt település Nagyrábé, 
Hajdúnánás, Hosszúpályi, 
Hajdúdorog és Szentpéterszeg 
működési feltételeivel ismer
kedtek meg korreferátumokból a 
résztvevők.
A tanácskozás zárszavában meg
fogalmazódott, hogy folytatni 
kell a témát, bevonva más tájhá
zat működtető szervezeteket is 
akik tapasztalataikat meg tudják 
osztani a téma iránt érdeklődő 
szakemberekkel.

Szabóné Vrancsik Éva

Az írás megjelent a Napló okt.
29-i számában.
A cikkhez kapcsolódva, néhány 
kérdést tettem fel Diósné Kozma 
Erzsébetnek, a Műv. Ház igazga
tójának.

- Miért éppen Nyíracsádon tar
tották meg ezt a konferenciát?
- A Kölcsey közművelődési 
intézet választotta a helyszínt, 
mivel Nyíracsádon elég sok ide
genforgalmi látványosság van. 
Igaz éppen tájházunk nincsen 
még, de vannak műemlékek, van 
galériánk, közel a Gúthi- erdő. 
És reménykedünk abban, hogy 
egyszer mégis lesz egy tájhá
zunk is.
- Honnan érkeztek a konferencia 
résztvevői?
- Egész Hajdú Bihar megyéből 
érkeztek közművelődésben dol
gozó kollégák.
- Sikerült-e megmutatni a megye 
különböző részeiből érkező ven
dégeknek Nyíracsád látnivalóit?
- Igen, bár elég kevés idő maradt 
rá, ugyanis a megyében oly sok 
a táj ház, hogy azok bemutatása 
elég sokáig tartott, így a konfe
rencia elhúzódott. Ennek elle
nére mégis megnézték a görög 
katolikus templomot, amey- 
lyet Mező György mutatott be 
a vendégeknek. A református 
templomban Sándor Edit tartott 
előadást a középkori műemlék
ről, majd nagy tetszést arattak a 
Malom Galéria tárlatai. Tervbe 
volt még véve a Gúthi-erdő, 
sajnos a távolról érkezők már 
erre nem vállalkoztak a délutáni 
időpont miatt.

Vereb Csabáné

Jubiláló időseket is köszöntöttek

A Dózsa György Művelődési 
Ház adott otthont november 
első vasárnapján annak ren
dezvénynek, melynek kereté
ben a községi önkormányzat 
valamint a helyi szociális köz
pont köszöntötte a Nyíracsádon 
élő idős embereket.
A tavalyi évhez hasonlóan idén 
is megtelt a nagyterem, a hol 
az Ady Endre Általános Iskola 
diákjai verssel, dallal kedves
kedtek a megjelent nagymamák
nak és nagyapáknak. Katona 
Gyula polgármester megnyitóját 
követően Juhászné Lévai Kata
lin a megyei közgyűlés elnöke 
köszöntőjében megfogalmaz
ta, hogy a legfontosabb dolog

minden nyugdíjas számára, hogy 
ne csak a nyíracsádihoz hasonló 
rendezvényeken, de minden nap 
érezzék az elismerést és tiszte
letet a megtett életút iránt, majd 
az özvegyi és egyéb nyugdíjak 
várható emeléséről is beszélt az 
elnök asszony.
Az ifjúsági citera együttes műso
rát követően Szabó Ildikó, a szo
ciális központ vezetője köszön
tötte azokat, akik idén lépték 
át a kilencedik ikszet, Barna 
Jánosnét, Puskás Jánost, Laka
tos Juliannát és Varga Ferencet. 
Pintye Sándomé nyugdíjas saját 
versével kedveskedett az ünne
peiteknek.
Öt évtizednyi házasság
A november 6-ai rendezvényt 
használták fel arra, hogy köz- 
szöntsék azt az öt házaspárt, 
akik éppen öt évtizeddel ezelőtt, 
1955-ben fogadtak örök hűsé
get egymásnak. Zilahi Józsefné 
anyakönyvvezető felidézte az 
ötven évvel ezelőtti dátumokat, 
tanúk nevét, majd úgy fogal

mazott, hogy a legszebb dolog, 
megöregedni azzal, aki legjob
ban szeretünk.
Az idős emberek szemébe aka
ratlanul is könnyeket csaltak 
az emlékek. Katona Gyula pol
gármester virágcsokorral, aján
dékkosárral és néhány kedves 
személyes emlékkel köszöntötte 
a házaspárokat. Béres Jánost és 
Kerti Ilonát, Konyári Ferencet és 
Konyári Ilonát, Czapár Sándort 
és Lakatos Erzsébetet, Monos
tori Jánost és Lakatos Máriát, 
Antal Istvánt és Bollók Máriát. 
Az emlékektől meghatott vendé
gek arcára a debreceni Délibáb 
nótaklub hangulatos dalai, a nép
táncosok pattogó léptei csaltak 
mosolyt, varázsoltak jó  hangula
tot a terembe, a négy üstnyi vas
csőre mellett pedig valamennyi
en kedvükre kibeszélgethették 
magukat.

Kedves Györgyné Zilahi Enikő 
írása megjelent a Hajdú-Bihar 
megyei Naplóban.

Hajdú-Bihar megyei 
Vállalkozásfejlesztési Alapítványt

Tisztelt Olvasók!

Engedjék meg, hogy a Hajdú- 
Bihar megyei Vállalkozásfej
lesztési Alapítványt bemutassuk 
Önöknek. A bemutatkozásunk 
célja, hogy az olvasók, a leendő 
és a már működő vállalkozók, 
vállalkozások közvetlenül kap
janak információt a megyénkben 
működő vállalkozástámogatási 
programokról.
Alapítványunkat 1993-ban a 
Magyar Vállalkozásfejleszté
si Alapítvány, a Hajdú- Bihar 
Megyei Önkormányzat, a megye 
városainak és településeinek 
önkormányzatai, bank, vállalko
zói érdekképviseletek, kamarák 
alapították meg. Az alapítás fő 
céljai a vállalkozások alapítá
sának elősegítése, a vállalkozói 
tudás-kultúra emelése, a vállal
kozások piaci pozícióinak erősí
tése, a vállalkozások támogatott 
hitelezésének beindítása, iny- 
gyenes tanácsadás és információ 
nyújtása, munkahelyteremtés és 
munkahely megtartás elősegíté
se, a megyei beruházás-ösztön
zés elősegítése, ágazati fejlesz
tési stratégiák és tanulmányok 
kidolgozása volt. Ahhoz, hogy 
a fentiekben részletezett célok 
minél szélesebb körben teljesül
hessenek, már az alapítás kezdete 
óta vállakozásfejlesztési irodákat 
működtetünk a megye több pont
ján: Berettyóújfaluban, Hajdú- 
böszörményben, Hajdúnánáson, 
Létavértesen, Nyíradonyban, 
Püspökladányban, Tégláson, 
Tiszacsegén.

Az alábbiakban szeretnénk rövi
den bemutatni azokat a támoga
tott hitelprogramokat, melyek 
akár induló akár működő vál
lalkozások számára kedvező 
finanszírozási lehetőséget jelent
hetnek.

Mikro-Hitel Program: 1993. 
óta sikeres program a megyé
ben
A Program nagy előnye, hogy

kezdettől fogva akár mezőgaz
dasági őstermelő, egyéni vállal
kozó vagy társas vállalkozás is 
igényelhet hitelt, kedvező felté
telekkel. A kedvezményessége 
egyrészt a hitel kamatában rejlik 
(a mindenkori MNB jegybanki 
alapkamat, jelenleg 6%), más
részt pedig abban, hogy a hitel
hez jutás illetve a futamidő során 
semmilyen egyéb banki kezelési 
költséget nem kell fizetnie a vál
lalkozónak. Ugyanakkor az Ala
pítvány alirodáiban folyamatos 
felkészítést, tanácsadást nyúj
tunk a hiteligénylőknek, akiknek 
ez általában az első vállalkozói 
hitelük.
2005. februárban jelentősen 
javultak a hitelhez jutás feltét
elei: ismét 5,000,000 Ft-ra emel
kedett a felvehető hitelösszeg, 
5 év a futamidő felső határa, 6 
hónap türelmi idővel és a hitel 
50%-a fordítható forgóeszköz
beszerzési célokra. A hitel elő- 
finanszírozásúvá vált azaz 50% 
előleget biztosítunk a beruházá
sok megkezdéséhez, amivel csak 
utólag kell elszámolni.

Hajdú-Bihar megyében eddig 
több, mint 2000 vállalkozónak 
folyósítottunk hitelt, összesen 
2,8 milliárd Ft összegben, ami 
jól mutatja a program népsze
rűségét. A keretösszeg folyama
tosan rendelkezésre áll, így a 
jóváhagyott hitelek aránya kb. 
97%-os.

..Haidú-Bihar” Kisvállalko
zói Hitel Program: 2004-től, 
javuló feltételekkel
A hitelkonstrukció pénzügyi 
forrásait jelenleg a Magyar Vál
lalkozásfejlesztési Alapítvány 
(MVA) és a Polgári Takarék- 
szövetkezet biztosítja, melyhez 
a Hajdú-Bihar Megyei Önkor
mányzat, Debrecen Megyei Jogú 
Város és a Hajdú-Bihar Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
költségfedezeti támogatást nyújt, 
mely a hitelhez jutási költségek 
80%-a, maximum 100,000 Ft

lehet.
A hitel maximális összege 20 
millió forint, futamideje 5 év 
lehet, 6-12 hónap türelmi idővel, 
a jegybanki alapkamat + 4,5% 
kamaton. A hitelösszeg akár 
50%-a forgóeszköz-beszerzési 
célra is fordítható, ennek révén 
igen népszerű lett.

Mikrohitel Plusz Program: 
2005-ősztől új lehetőség a kis
vállalkozások hosszú távú 
finanszírozásában
A Mikrohitel Plusz Program 
2005. év őszén indul, a Sikeres 
Magyarországért Vállalkozásfej
lesztési Hitelprogram részeként. 
Célja, hogy a mikrovállalkozások 
beruházásait kedvezményes 
kamatozású, hosszú távú fejlesz
tési hitellel segítse.
A hitel összege 1-10 millió Ft 
lehet, futamideje 10 év, ezen 
belül maximum 2 év türelmi 
idővel; mindezek igen kedvező 
feltételeket jelentenek a mai, 
viszonylag rövid futamidejű 
hitelkínálatban. A hitelből meg
kezdett beruházás is finanszíroz
ható, a hitelből a hitelkérelem 
benyújtását megelőző 6 hónapon 
belül, illetve azt követően kelet
kezett számlák vagy annak meg
felelő számviteli bizonylatok is 
elszámolhatók. A hitel kamata 
a mindenkori jegybanki alapka
mat (jelenleg 6%) és mindezen 
felül a futamidő alatt semmilyen 
egyéb banki kezelési költség 
nem merül fel.

Debrecen, 2005. október 13.

Vántus Viktor 
Ügyvezető igazgató

Hajdú-Bihar Megyei Vállalko
zásfejlesztési Alapítvány
4029 Debrecen, Csapó u. 26. 
Telefon/Fax:
52/500-330; 52/500-340
www.hbmvk.hu
info@hbmvk.hu

Mi jól éreztük magunkat, hát ti hol voltatok?
Ismét hálóztak a jövőnk reménységeiért

Ötéves hagyomány nálunk, ezért mindenki tudja, sőt váija is a 
Jövőnk Reménységei Alapítvány éves bálját. A családok azért 
szeretik ezt a rendezvényt, mert valóban családokat mozgat 
meg, a gyerekek együtt bulizhatnak, hálózhatnak a szülőkkel. 
Aki eljön, minden évben jól érzi magát, nem volt ez másként 
idén sem, pedig most kevesebben gyűltünk össze a szokottnál. 
Igaz, november első szombatját az őszi szünet előzte meg, meg 
hát munkanap is volt, mégis hiányzott egy-két asztaltársaság. 
Talán ezért is tették 
fel többen a kér
dést: Mi jól érez
tük magunkat, hát 
ti hol voltatok?
Többen gondolták 
úgy, - és most a 
vendégek vélemé
nyét idézem -, hogy 
egy évben egyszer 
szinte kötelessé
günk ennyit meg
tenni az alapítváy- 
nyért, a gyermeke
inkért. Azt üzenik 
azoknak, akik 
idén nem jöttek el, 
jövőre ne hiányoz
zanak.

Kedves Györgyné 
Zilahi Enikő

http://www.hbmvk.hu
mailto:info@hbmvk.hu
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Acsádi régi fotókVállalkozóink az ACSÁD EXPO-n
Ezzel a címmel indítunk soroza
tot újságunkban, azzal a céllal, 
hogy bemutassuk a III. ACSÁD  
EXPO-n kiállító, nyíracsádi 
vállalkozó cégeket, és azok tevé
kenységét.
Elsőnek álljon itt -  a névsor 

szerinti lista elején álló -  Antal 
István által vezetett

ANTAL ÉS FIA IPARI,
ELEKTRONIKAI ÉS KERES
KEDELMI BT

ACSAD EXPO

A cég ügyvezetője: Antal István 
Gábor
A cég telephelye Nyíracsád 
Dózsa utca 53. sz. alatt találha
tó.
Telefon: 594 002, Mobil: 30 985 
59 34 E-mail: antalbt@haon.hu

Antal Istvánnal az ACSÁD  
EXPO-n beszélgettem, standja 
olyan gazdag és átgondolt volt, 
hogy szinte mindig álltak előtte 
érdeklődök, 10 évestől kezdve a 
korosabb generációig, minden
ki számára tudtak érdekességet 
mutatni.
Az általános iskolában, mint nyi
tott, érdeklődő, mindenre figyelő  
fiút ismertem meg Antal Istvánt. 
Bár jó ! ismerem őt, későbbi élet- 
ójáról nem sokat tudok. Azt is 
tudjuk itt Nyíracsádon, ha vala- 
m‘lyen műszaki, elektronikai 
helyzetet kell megoldani, akkor 
hozzá nyugodtan fordulha
tunk, korrekten, precízen teszi a 
dolgát.
A kezdetekről kérdezem.
'Amint a középiskoláimat elvé
geztem, szinte rögtön -akkori 
neve szerint kisiparosként kezd
tem el dolgozni. Majd utána a 80- 
as évek végén lettem vállalkozó. 
Szüleimtől, a családtól nagyon 
s°k segítséget, megértést, támo
gatást kaptam.
Minden kezdet nehéz, esetedben 
'nilyen volt ez?
'Nem volt könnyű, ahol köny- 
nVebb lehetett volna, oda én 
raktam bele jókora kacskarin- 
§°kat. Mindig is a műszaki élet 
v°nzott, már a homokozó játszó- 
g y em en  is villany világított...

A vállalkozás úgy kezdődött, 
hogy szereltünk egy tejtermelő 
telep vezérlését, energetikáját, jól 
ment a munka, aztán emlékszem, 
mikor kész lett, a TV-ben már a 
fö hírek között szerepelt, hogy a 
tejet már a csatornába öntik. 
Komoly változást hozott az, 
mikor megkaptam szolgáltató 
cégek URH rádiótelefon rendz- 
szereinek javítását, karbantartá
sát. Ez meghatározta életem fő 
irányvonalát.

Erne vegyész akartam lenni!

Antennaszerelés

Van e még, amire szívesen emlékz- 
szel ebből az időszakból?
-Igen. 1992-ben nősültem, fele
ségemmel igen jól kiegészítjük 
egymást. O végzi a cégünk alap 
könyvelését. A másik szak
mai: hosszabb időt eltöltöttem 
a Német Kamara jóvoltából 
Németországban tanulással. Ez 
nagyon sokat jelentett számom
ra, mind szakmai, mind, pedig 
emberi gondolkodásomat alapve
tően meghatározta. Sajnos az ott 
tapasztalt már-már idilli körül
mények „begyűrődőzése” mind a 
mai napig várat magára.
Mit tanultál Németországban? 
-Volt egy olyan elképzelés, hogy 
az akkor -is- megszűnő, átala
kuló szakképzésünket a kamara 
segítségével állítsuk talpra és ezt 
a szakoktatási rendszert tanul
mányoztam. Ezt a módszert 
kellet volna itthon a szakokta
tásba bevezetni. Sajnos ez nem 
sikerült, de vállalkozásom fenn
állása alatt túl vagyok a száz főn, 
aki nálam tanult.
Sajnálom viszont, hogy nyíracsádi 
diák alig-alig akad köztük.
A jelen? Milyen feladataitok 
vannak?
-A jelenről általában mindenki
nek az Európai Unió jut eszébe. 
Nagy lehetőség és kihívás ez 
egyszerre. Sajnos a magyar vál
lalkozásoknak sem idejük, sem 
pedig módjuk nem volt arra, 
hogy kellőképpen felkészülje
nek erre a kihívásra. Igen nagy 
feladat lesz az így-úgy működő 
kényszervállalkozások problé
máinak kezelése.
Jelenleg egy feladatot látok, ami 
egyben kitörési lehetőség is: a 
fejlesztések, beruházások, no 
meg az oktatás előre vitelét.
Igen, de sokan mondják azt, hogy 
fejlesztenének, de nincs pénz. 
-Pénz nélkül valóban csak egy 
álom marad, de a sokat emlegetett 
vállalkozói környezet is meghatá

rozó. Ezért is örülök annak, hogy 
Nyíracsádon van lehetőség arra, 
hogy a vállalkozások bemutassák 
magukat. Tovább kell fejleszteni: 
lehetne például tavaszi-őszi expo 
is. A vállakózóknak is össze kel
lene fogniuk, kemény marketing, 
közös reklám tevékenységgel 
kell ezt megtámogatni.
Nálad milyen tevékenységek 
vannak?
-Úgy gondolom, hogy aki ismer 
engem, rólam mindenkinek az 
elektronika ju t eszébe. Ma már ez 
nem így van, eléggé eklektikus, 
sokrétű tevékenység az, amit csi
nálok. így egyedi gépeket, műz- 
szereket készítünk és javítunk. 
Üzleti elképzelésem alkalmaz
kodik a helyhez és igények
hez. Alapgondolat az, hogy aki 
hozzám betér teljes körű szolgál
tatást kapjon, mind a gépészeti 
mind pedig az irányítás, vezér
léstechnikai problémáira megol
dást tudjunk adni. A kiállításon 
ezt a két végletet reprezentálta a 
mikroszkóp a rajta szerelhető pici 
alkatrészeivel és a pneumatikus 
bemutató állvány a nagy méretei
vel és dinamikus erőivel. 
Elsősorban termelő cégek részére 
nyújtunk szolgáltatásokat. Mind 
egyéni elképzelést mind pedig 
meglévő gép, berendezést tudunk 
javítani továbbfejleszteni. Ehhez 
korszerű gépek, műszerek állnak 
rendelkezésünkre.
Korunkat alapjaiban megváltoz
tató számítástechnikát hogyan 
használod?
-Vállakózásom alfája és ómegája 
a számítógép. Minden erre épül, 
a gépek vezérlésétől, a tervezés
től kezdve mind a mechanikai 
mind az elektromos működések 
szimulációján keresztül. Régóta 
kapcsolatban állunk az ameri
kai Autodesk céggel, a gépéz- 
szeti tervezéseket az Inventor 10 
szoftverrendszerrel végezzük. A 
tervezést és a kivitelezést rend
kívüli módon segíti, már a szá
mítógépen megtörténik az egyes 
alkatrészek összeszerelése. így 
azon kívül, hogy nehéz hibás 
alkatrészt tervezni, rendelkezésre 
áll a teljes gép, műszer látvány
képe is.
Az elektronikai hasonló rendszer, 
itt is a kapcsolási rajzot szimulál
juk, hogy fog működni, ezáltal 
elkerülhető a kivitelezéskor kide
rülő hibák sokasága.

Internet elérhetőség pedig azóta 
van, hogy Nyíracsádon kiépült a 
telefonhálózat.
Milyen berendezéseket készítet
tek?
-Nyíracsádra és környékére 
a faipar igényelte gépeket és 
vezérléseket készítünk. Gyártunk 
kórházakban használt nővérhívó 
rendszereket, orvoselektronikai 
eszközöket. Másik fő terület a 
vagyon és tűzvédelmi jelző vala
mint videó térfigyelő rendszerek 
tervezése, telepítése. Foglalko
zunk továbbá elektronikai sze
relőipar igényelte egyedi bemérő 
tűágyas készülékek készítésével

Forgácsolás

A gépeinket vagy programozha
tó vezérlővel (PLC) vagy pedig 
mikrovezérlővel szereljük. Ezek 
programozása is PC-n történik.

Munka-térfigyelő rendszer 

Referenciák?
-Igen vannak. Akit érdekel, 
annak szívesen elmondom a 
cégek neveit, ahol már dolgoz
tunk, vagy átadom cégismerte
tőmet tanulmányozásra, itt azon
ban helyszűke miatt lehetetlen 
mindent felsorolni. Legyen elég 
annyi, hogy itt helyben, a mey- 
gyében, a szomszédos megyéken 
át Budapestig találhatók a cégem 
által végzett munkák.
Dolgozók?
-Ez a legnagyobb gond, mivel 
gyakorlatilag innen és a köry- 
nyékről nehezen tudok kellő 
felkészültségű vagy ambiciózus 
embereket találni. Ezért meg
ragadva az alkalmat, ezúton is 
várom a jelentkezőket!
Tervek, továbblépés?
-Terveim között fö helyet foglal 
el, mivel a jelenlegi műhelyt 
kinőttük, az általam K-telepnek 
elnevezett Kassai úti terület és 
épület kiépítése és az oda költö
zés. Nagy reményekkel vagyok 
ez irányban, mivel ezzel egy, a 
jelenlegivel összehasonlíthatat
lanul jobb körülmények közé 
kerülünk. További gépek beszer
zése is folyamatban van és jövőre 
szeretném a szoftverparkot egy 
kifejezetten erősáramú tervező 
szoftverrendszerrel bővíteni. 
Hobbi, szórakozás? 
Szórakozásként olvasni szoktam, 
könyvtáram már több mint 2000 
kötetet számlál.
Hobbi a fotózás.Mivel Acsád 
környékét nem nagyon ismerem, 
most kezdem felfedezni magam
nak. Nagyon szép tájakat látok, 
és ezeket fényképezem. A parti 
fecskék odúit is, ha hiszik, ha 
nem, Nyíracsádon fotóztam.

Vereb Csabáné

Lövészet az akadályversenyen

Akadályversenyen 1968-ban

1990 előtt az iskolai ünnepek 
között tartottuk nyilván szep
tember 29-ét, a fegyveres erők 
napját, az 1848-as győztes 
pákozdi csata emlékére.
Ezen a napon "köszöntöttük 
azokat az embereket, akik 
őrködtek a rend, a biztonság 
fölött: a katonákat, rendőröket, 
a polgárőröket.
Iskolánkba erre az ünnepre 
meghívtuk a faluban élő körzeti 
megbízottat (rendőrt), köszön
töttük néhány szál virággal, 
megköszönve munkáját.
Azután rést vett az ünnepi 
műsorunkon és az azt követő 
rendezvényen. Szeptember 19- 
re készítettük el a tanév szabad
idős tevékenységének a tervét, 
milyen szakkörök indulnak, 
hova kirándulnak az osztályok, 
milyen hulladékot gyűjtünk, a 
versenyek, vetélkedők, ünnep
ségek tervét stb.
Szept. 29-én izgalmas akadály- 
versennyel indítottuk az évet. 
Az akadályverseny állomásain 
gyakorlati jellegű feladatokat 
kellett a tanulóknak megol
daniuk: volt kislabda dobás, 
zsákban futás, kötélen átmáz- 
szás képzeletbeli mocsáron, 
elsősegélynyújtás, lövészet, 
gránátdobás. Ezek a feladatok a 
tanulók állóképességét mérték,

mennyit erősödte, ügyesedtek a 
nyári szünetben.
A kép 1968-ban készült, egy 
akkori hetedik osztály fiú
tanulóit látjuk, amint éppen 
légpuska lövészetre készül
nek. Néhány gyerek kezében 
gránát van, ezen az állomáson 
célba lőttek és gránátot dobtak. 
A fiúk öltönyben vannak, az 
ünnepségről indultak az aka
dályversenyre, ünnepi ruhával 
tisztelték meg a rendezvényt. 
Szinte minden gyerek nyaká
ban úttörőnyakkendőt látunk.
A tanulók egyik legkedve
sebb állomása volt a lövészet. 
Lövészvezetői engedéllyel 
ellátott személy irányította 
őket, tehát biztonságos volt a 
szervezés és a lebonyolítás.
A képen látható fiúk ma 49- 
50 évesek, tudomásom szerint 
hárman már nem élnek közü
lük.
A többiek, ha látják magukat 
most , biztosan szép emlékkel 
gondolnak egymásra és erre az 
alkalomra.
Sorban: Kiss János, Katona 
János, Tóth Gábor, Csizmadia 
Zoltán, Gnáj Ferenc. Koszorús 
sándor, ( Sport u.), Sipos istván, 
Bálint Gábor, Bíró sándor, 
Bordás Ferenc, Lakatos Gábor

Pintve Sándorné

Nevelőtestületi értekezlet az 
Apáczai tankönyvkiadóval

Az Apáczai Könyvkiadó és 
Könyvteij esztő Kft.-t 1990-ben 
alapították meg Celldömölkön. 
Az Apáczai Kiadó az általános 
iskolák alsó és felső tagozatának 
több tantárgyából készít tan
könyveket, munkafüzeteket és 
tanulást - tanítást segítő tanesz
közöket.
Nyíracsádon jó  néhány tantáry- 
gyat az Apáczai kiadó könyve
iből tanítunk, ezért a kiadó ún. 
bázis iskolának tekinti iskolán
kat.
A kiadó szoros kapcsolatot tart 
fenn bázis iskoláival. Közösen 
előadásokat, bemutató tanításo
kat szerveznek, melynek célja 
többek között tapasztalatszerzés 
a tankönyvek használhatóságáról 
és kedveltségéről. Ilyen bemuta
tó tanítás volt Nyíracsádon, októ
ber 28-án, ahol a tanító néni, 
Pósán Ferencné, tartott magyar 
és drámajáték órát osztályában, 
a 4. b-ben. A kiadót képviselő 
vendégek, a tankönyv szerzője, 
és a szaktanácsadó nézték meg 
az órát. A környék iskoláiból: 
Fülöp, Hajdúsámson, Nyírlugos, 
Pocsaj, Nyírmártonfalva telepü
lésekről is érkeztek érdeklődő 
pedagógusok. És megnézték az

órát iskolánk pedagógusai is. A 
bemutató tanítás különlegessége 
volt, hogy -  iskolánk történe
tében először -  a pedagógusok 
nagy része, projektorral kivetí
tett, és kihangosított módon a 
szomszéd tanteremben nézhette 
meg a gyermekek tanórai mun
káját. A tanítási óra az aulában 
folytatódott, ahol a gyerekek 
drámajátékot adtak elő, nagy 
tetszést aratva.
Az óra végeztével a résztvevők 
elemezték a látottakat, értékel
ték a gyerekek munkáját, és 
azt, sikerült - e  a pedagógusnak 
úgy irányítania az órát, hogy az 
eredményes legyen a gyerekek 
számára. Munkájában mennyire 
segítette öt a tankönyv.
Ilyenkor mindenki vizsgázik: a 
gyerekek, a pedagógus, a tan
könyv, a tankönyv írója, a szak
értő és a könyv kiadója -  jelen 
esetben az Apáczai tankönyvki
adó.
Nyíracsádról elégedetten távoz
hattak a tankönyvkiadó képvi
selői -  a bemutató tanítás jól 
sikerült.

Vereb Csaba

mailto:antalbt@haon.hu
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Novemberi hónapunk programja Az erdőt szeretni kell

Nagy a készülődés a szín
házlátogatásra. Jó lenne, ha 
legalább 50-60 gyerek ren
delkezne színházi bérlettel, 
mert most csak egy csoport
nak van bérlete. A bérletes 
előadásra 23-án kerül sor, 
melynek címe Ofélia képes
könyv. A darab ámyjáték 
reméljük, hogy tetszeni fog 
a gyermekeknek. Az utazás 
most is Volán busszal törté
nik /reméljük a velük tartó 
Általános Iskola 2. osztáy- 
lyosainak is/ emlékezetes 
marad.

Az óvodás csoportunk a 
játszóházban a nemezelés 
technikájával ismerkedett, 
nemez golyókat készítettek. 
Bemutatták hogyan készül a 
bőrtarisznya.

a gyermekeket a Betlehemes 
találkozóra.
Novem ber 16-án az óvodai 
programunknak megfelelő
en, ami a népi hagyományok 
ápolására épül, tököt sütöt
tünk a kemencében.

Séta a botanikus kertben

A november 17-én tett láto
gatás a botanikus kertbe, 
ahol az üvegházba sok 
különleges növénnyel ismer
kedhettek mint pl.: a banán
fa, mimóza, és a leginkább 
tetszett a rovarevő növéy- 
nyek. A botanikus kertben 
tett hosszú séta közben az 
őszi természet szépségében 
gyönyörködtek. A gyerme
kek hosszan elidőztek a kis 
tavacska mellett / ami vízi 
növényekkel és aranyhalak
kal volt tele /
A Tímárházban megtekintet
ték az állandó kiállításokat, 
valamint a kerámia és az ott 
látható díjazott hordókat, 
teknőket, amit egy neves 
kádármester készített.

Nemezelés a  
kézművesházban

A tarisznyához szükséges 
anyagot ajándékba kapták 
az óvodásaink, melyet ide
haza foglalkozás keretében 
készítettek el. A villamossal 
való utazás külön élmény 
volt számukra, hisz csak 
őket várta és szállította ez a 
különjárat, amiért nem kel
lett fizetni.

Melegszik a kemence

A gyermekek nagy igyeke
zettel hozták a sütő tököt 
mind a hat csoportban ott 
felszeletelték annyi darab
ra ahányan vannak, tepsibe 
rakták, majd kivitték a Laci 
bácsi által befűtött kemen
cébe.

Utazás a villamoson

Az egész napos program 
miatt ebédet a Debreceni 
Egyetem éttermében ren
delte meg Orosi Lajosné és 
Kovácsné Csík Ágnes cso
portvezető óvónők.
A másik nagy csoport, m ely
nek csoportvezető óvónői 
Bálega Jánosné és Oroszné 
Boros M arianna készítik fel

M egsült a tök

A kemence fűtését is élvez
ték a gyerekek, ebéd után, 
uzsonna előtt, közösen szed
ték ki a finomra sült tököt és, 
a csoportszobában azt elfoy- 
gyasztották.

Kabály Ferencné 
vez. óvónő

„Tapasztalattal maradandóbb a tudás'
Gariscsák Anita idén kezdte 
tanítói munkáját iskolánkban. 
A debreceni Kölcsey Ferenc 
Református Tanítóképző 
Főiskolán végezte tanulmáy- 
nyait. Szakdolgozatának 
címe: Adalékok Nyíracsád  
hagyományőrzéséhez.

-  M iért ezt a témát választot
tad?
-  Olyasvalamiről szerettem 
volna írni, amit később, a 
munkám során hasznosítani 
tudok. Ismereteket tudok adni 
a gyerekeknek, elviszem őket 
azokhoz az emberekhez, akik 
valamilyen hagyományőrző 
tevékenységet végeznek mai 
napig Nyíracsádon.
- Hogyan gyűjtőnél anya
got?
-  Konzulens tanárom javas
latára fényképezőgépet és 
magnót ragadtam, a felkere

sett személyek elbeszéléseit 
m egörökítettem hangkazet
tán. A Nyíracsád története 
és néprajza című kiadványt 
használtam alapműként.
Nagy izgalommal készültem. 
Sokat tanultam és tapasztal
tam.
-  K ik  nyújtottak segítséget a 
munkához?
-  Vereb Csabáné, Jutka néni 
akkor a Tourinform Irodában 
dolgozott. Ő adott ötleteket, 
kiket keressek fel.
-  Személy szerint kiket láto
gattá l meg?
-  Dorogi Jánosnét, Törős Ist
vánt, Törős Istvánnét, Büte 
Ferencet és Konyári Lászlót. 
Valamennyien nagyon szí
vesen meséltek a régi idők 
szokásairól, mesterségei
ről. Segítőkészek, lelkesek 
voltak.
-  Dolgozatodban több helyen

is em líted: fontosnak tartod, 
hogy a gyerekek megismerjék  
a még napjainkban is élő hay- 
gyományokat. Miért?
-  Az iskolai pedagógia 
nagyon fontos feladata az 
erkölcsi m agatartás formá
lása, a szülőföld szereteté- 
re való nevelés. De ne csak 
könyvekből m űveljék ezt, 
hanem érzékszervi tapaszta
lat útján is. Ha kipróbálhatják 
az egykori eszközöket, anya
gokat, a munkák menetét, 
sokkal inkább m egmarad a 
tudás!

A fentiekben említett dolgoza
tot az érdeklődő olvasók m eg
találhatják a Községi Könyv
tárban.

Koleszár Tímea

Szigetiék  boldogok a  tanyán

Hol volt, hol nem volt, a 
kerekerdő közepében élt egy 
vadász. Akár így is kezdőd
hetne a Nyíracsádon élő, erős 
hangú, őszinte tekintetű Szi
geti Imre története, aki első
sorban nem vadász, hanem 
erdész, de valóban mesébe 
illő környezetben él a Gúti- 
erdő szélén.
Az odatartónak bőven marad 
ideje gondolkodni akkor is, 
ha kocsival rója a kilom éte
reket. Maga m ögött hagyja a 
házakat, az aszfaltcsíkot is; 
hatalmas akácok, majd töly- 
gyek kíséretében pillantja 
meg a fenyves tövében gub
basztó takaros kis tanyát. 
Az őszbe csavarodó terméz- 
szet színeit sejtető, rendezett 
udvaron hosszú járda  vezeti a 
vendéget a ház felé. A keríté
sen túlról bárányok, kecskék 
hangját hozza az őszi fuvallat, 
a ház felől nyolc kutyus rohan 
vendéget üdvözölni, az egyik 
bokor alatt hat-hét jószágból 
álló cicagom bolyag szunyó
kál. Szigeti Imre és felesége, 
Marika valamennyi négylábú 
történetét ismeri. A lakás
ba érve is van mit mutatni a 
háziaknak, az akváriumban 
Géza, a törpeharcsa úszkál, 
Zsófi a kalitkában rikácsol, a 
házi kedvenc mégis Emőke, 
a teknős, akit gyakran még a 
szőnyegre is kiraknak sétálni. 
Az állatok szeretetét a gye
rekek is örökölték.
- Befogadtunk m ár anya

nélkül maradt nyuszit, őzikét, 
a gyerekek etették cumis
üvegből, két dám borjút 
nevelt az egyik kecskénk, a 
sérült szárnyú gólyának meg 
a zsebében hozta a férjem a 
békát - sorolja a háziasszony. 
Szigeti Imre Zsákán töltötte 
gyermekkorát, ott kötelezte el 
magát egy életre az erdőnek,
- A falu szélén volt egy kis 
erdő, oda jártunk ki a bará
tokkal. Ismertem minden fát, 
bokrot, szerettem az erdő 
színét, szagát, levegőjét, cso
dáltam az állatokat, s tízéve
sen elhatároztam, belőlem 
bizony erdész lesz - meséli 
Imre, akit soha senki nem 
tudott lebeszélni elhatáro
zásáról. A szakközépiskola 
után a Gúthi Erdészethez 
került, ahol most kerületve
zető erdészként dolgozik, A 
hajnal már, gyakran az erdő
ben köszönti, s nem ritkán az 
alkony is a fák között éri.
- Nem múlik el nap, hogy 
ki ne menjek, még ünnepna
pokon is, ha vendégségbe 
megyünk, előtte m indig járok 
egyet a területen.
M ikor arról kérdezem Szigeti 
Imrét, mit jelent neki az erdő, 
felesége a konyhából kiáltja a 
választ:
- Az egész életet.
- Igaza van a feleségemnek
- válaszolja az erdész -, az 
erdő teljes embert kíván; az 
erdőt szeretni kell, s akkor 
meghálálja a gondoskodást.

Nem rég édesgyökeret ültet
tem remélem, a vaddisznók 
értékelik majd, de igazi öröm
ünnep volt a m essziről hozott 
nemes galagonya tavalyi első 
termése is - büszkélkedik az 
erdész, akinek oroszlánrésze 
volt abban is, hogy éppen tíz 
évvel ezelőtt az erdészet és az 
önkormányzat segítségével 
kialakítottak egy szabadidő
parkot, nemrégiben pedig 
kemencét építtetett a kirándu
lók nagy örömére.
Szigeti Imre szerint az erdő
ben mindig van munka, vad- 
megfigyelés, disznóbefogás, 
fakitermelés, erdőápolás, és 
minden évszaknak megvan a 
maga varázsa.
-Télen pihen az erdő, ilyen
kor egyszerűen szép, tavasz- 
szal újjászületik, nyáron a 
nyüzsgő élet jellem zi. Az ősz 
valójában az elmúlást je l
képezi, az erdő varázslatos 
sokszínűsége mégis ilyen
kor a legszebb. Még folyik a 
fakitermelés, ültetés, műve
lés, ötven hektáron végeztünk 
tölgy- és akácújítást, megkez
dődött a dámvadásztatás is, 
most éppen bikákat követünk 
- m ondja a szakértő. 
Hamarosan beköszöntenek a 
hosszú téli esték, csend öleli 
át az erdőt és a kis tanyát, 
ahol az önkormányzatnak 
köszönhetően már a házhoz 
vezető földúton is világíta
nak a lámpák, az erdészet 
pedig központi fűtéssel segí
tette őket. Szigetiéknek sok 
lemondással járt a tanyasi 
élet, mégis mindennél többet 
jelent nekik, hogy a Debre
cenben tanuló három gyerek 
alig várja a hét végét, mert 
a nyüzsgés után a kis tanya 
csendje, nyugalma feltöltő
dési jelent számukra. Szigeti 
Imre leggyakrabban magá
nyosan járja  az erdőt, de azt 
mondja, soha nincs egyedül; 
a fák, madarak, vadak s az a 
semmihez nem hasonlítható 
nyugalom mindig vele tart. 
haon.hu

Kedves Györgyné Zilahi 
Enikő

Elkészült a kemence
Aki a nyáron látogatott a 
szabadidőparkba, ezt a képet 
láthatta.

A kemencét építették: 
Menyhért Imre és Milák Lajos

Szigeti Imre már ki 
próbálta. Az erdészek számára 
készített benne különleges 
étkeket. Sült ott borjú, malac

karaj, tarja és csülök csont 
nélkül, kecskehús csontozva, 
valamint csuka. A sülteket 
frissen sült házi kenyérrel 
fogyasztva, igazi lakomát 
varázsoltak a szabadidő 
parkban.
Szigeti Imre reméli, hogy a 
kemence, sok örömet okoz 
majd használóinak.

A Nyíracsád Kultúrájáért Alapítvány ezúton köszöni meg azok támogatását, akik 

jövedelemadójuk egy százalékával segítették kulturális céljaink megvalósítását. 

Az így kapott 227 257 Ft-ot a kuratórium az alapító okiratban meghatározott

célokra fordította.

A jövőben is számítunk segítő támogatásukra.

A Nyíracsád Kultúrájáért Alapítvány számlaszáma: 18540-154-1-09

Meghívó
D ecem ber l- jén  csü tö rtökön  15.30-kor 

Harangozó Miklós kárpátaljai festő kiállításának megnyitója 
a Malom Galériában.

A k iállítás t m egnyitja : Z so ldos B arnabás riporter, ú jság író  
M inden érdek lődő t sok  szeretette l várunk!
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S P O R T
Első helyről v árjuk  a tavaszi 
fordulót

Idén szeptemberben három 
csoportban kezdtük el a futball 
edzéseket az általános iskolá
ban. A második, harmadik, ney- 
gyedik korcsoportban, negyedik 
osztálytól nyolcadikig csaknem 
ötven diák választotta a fiúk 
körében igen népszerű sportot. 
Heti két alkalommal találkoz
tunk előbb a községi sportpáy- 
lyán, majd a hűvös idő beálltá
val a tornateremben. Most is, 
mint minden évben mindhárom 
korcsoporttal beneveztünk a 
diákolimpiára, melynek őszi 
fordulói már október ötödikén 
megkezdődtek, s a hónap végére 
fejeződtek be. Mivel a legfia
talabb korosztálynak alig egy 
hónapja maradt a felkészülésre, 
szinte azonnal megkezdtük az 
alapozó edzéseket.

Nyíracsád a vámospércsi kör
zethez tartozik, így mindhárom 
tornát ott rendezték.
A második korcsoport játéko
sai október 5-én léptek pályá
ra. Öt környékbeli település, 
Vámospércs, Bagamér, Fülöp, 
Nyíracsád, Nyírmártonfalva és 
Nyirábrány focistái küzdöttek 
az elsőségért, amit a nyíracsádi 
fiúk szereztek meg, így tíz pont
tal várjuk a tavaszi fordulót. 
Kezdő csapat: Gugg Kriszti
án, G yurina János, Hutóczki 
Zoltán, Kabály Péter, Meny
hért Vilmos, Puskás Csaba. 
Cserék: Demeter László,
Konyári László, Nagy Zsolt. 
Csoportelsőként végeztek a 
harmadik korcsoport focistái 
is. A körzeti tornán Nyirábrány, 
Vámospércs, Fülöp és Bagamér 
csapatait körmérkőzéseken 
győztük le, négy nyert mecs- 
csel, kapott gól nélkül, tizenkét

ponttal várhatjuk a tavaszi foly
tatást.
Kezdő csapat: Frida György, 
Maczó Tamás, Matil N orbert, 
Mercs János, Patalenszki 
József, Pénzes Szabolcs, Szabó 
Zsolt, Tóth Tamás. Első számú 
csere: Nagy Attila.
A negyedik korcsoportosok 
küzdelmeivel befejeződött 
október végén az általános 
iskolások számára meghirdetett 
labdarúgó diákolimpia őszi for
dulója. Focistáink Vámospércs, 
Bagamér, Újléta, Nyirábrány 
csapatai ellen léptek pályára. A 
körmérkőzések során hat rúgott 
góllal, tíz ponttal itt is az első 
helyen várjuk a torna tavaszi 
folytatását.
Csapattagok: Dobrai Gábor, 
H orváth Róbert, Kovács 
Benjám in, Kovács Mihály, 
Maczó Kálmán, Maczó 
Tamás, Mercs János,

Patalenszki József, Pénzes 
R ichárd, Pintye Bnece, Szabó 
Zsolt, Szőke Mihály, Tóth 
Tamás, Varga Tamás
A téli hónapokban alaposan fel 
kell készülnünk a tavaszi for
dulóra, hogy hasonló sikereket 
érhessünk el.
A diákolimpia befejezése után 
sem maradtak meccshelyzet 
nélkül a csapatok. Október 
végén Nyírábrányban az idén 
alapított vándorkupáért léptünk 
pályára, ahol a negyedik kors- 
csoport második helyezést ért 
el, a harmadik korcsoport viz- 
szont elhozta a vándorkupát, 
amit a következő évi találkozóig 
őrizhetünk.

Kedves György 
edző

AUTÓBUSZ MENETREND
E lőző lapunkban közölt m enetrend hiányosan  je len t m eg, ezért ebben a szám unkban  

közöljük a jav íto tt, érvényben  lévő változatot.

D ebrecen - N yíracsád

Debrecen indul Nyíracsád érkezik Közlekedik
1. 5. 15 6. 10 Munkanapokon
2. 5 .30 6. 25 Iskolai előadási napokon
3. 6. 20 7.40 Munkaszüneti napok kivételével naponta
4. 6. 35 7. 30 Munkanapokon
5. 6. 40 7. 35 Naponta
6. 8. 50 9. 45 Naponta
7. 9. 50 10. 45 Naponta
8. 10. 50 11.45 Naponta
9. 11. 50 12.45 Munkanapokon
10. 12.00 12. 55 Naponta
11. 12.45 13.40 Hetek utolsó munkanapján
12. 13. 10 14. 05 Munkaszüneti napok kivételével naponta
13. 13. 10 14. 05 Munkaszüneti napokon
14. 13. 50 14. 45 Munkaszüneti napok kivételével naponta
15. 14. 20 15. 15 Naponta
16. 14. 45 15.40 Iskolai előadási napokon
17. 15. 20 16. 15 Naponta
18. 15. 55 16. 50 Munkanapokon
19. 16. 25 17.20 Munkanapokon
20. 16. 25 17.20 Hetek első munkanapját megelőző napokon
21. 16. 25 17.20 Munkaszüneti napok kivételével naponta
22. 17.00 17.55 Munkanapokon
23. 17. 30 18.25 Munkaszüneti napokon
24. 17. 30 18. 25 Iskolai előadási napokon
25. 17.45 18. 40 Naponta
26. 18. 30 19. 25 Iskolai előadási napokon
27. 18. 50 19.45 Naponta

_28. 20. 20 21. 15 Naponta
29. 21. 15 22. 10 Munkaszüneti napokon
30. 22.40 23. 20 Munkanapokon
31. 22. 40 23. 27 Szabad és munkaszüneti napokon

Nyíracsád - D ebrecen

Nyíracsád indul Debrecen érkezik Közlekedik

1. 4 .20 5. 15 Naponta
2. 4.35 5.30 Iskolai előadási napokon
3. 5.00 5. 55 Munkaszüneti napok kivételével naponta
4. 5.35 6. 30 Munkanapokon
5. 5.35 6. 30 Naponta
6. 6. 15 7. 10 Munkanapokon

_ 7. 6.35 7. 30 Naponta
8. 6. 35 7. 30 Iskolai előadási napokon
9. 7. 50 8. 45 Naponta
10. 9. 25 10. 20 Naponta
11. 10. 30 11.25 Naponta
12. 12.05 13. 00 Naponta
13. 12.05 13. 00 Naponta
14. 13. 00 13. 55 Munkaszüneti napok kivételével naponta
15. 13.45 14. 40 Munkanapokon
16. 14. 15 15. 10 Hetek utolsó munkanapján
17. 15. 10 16. 05 Naponta
18. 15.20 16. 15 Munkaszüneti napokon
19. 15.20 16. 15 Munkaszüneti napok kivételével naponta
20. 16. 00 16. 55 Munkanapokon
21. 16. 20 17. 15 Iskolai előadási napokon
22. 16. 40 17.35 Hetek első munkanapját megelőző napokon
23. 17.25 18.20 Naponta
24. 18. 00 18. 55 Munkanapokon
25. 18.01 18. 56 Naponta

-2 6 . 20. 15 20. 15 Naponta
. 27. 20. 15 20. 15 Szabad és munkaszüneti napokon

NYUGDÍJASOK
KIRÁNDULÁSAI

- Október 28-án 12 nyíracsádi tett 
látogatást a Déri M úzeumban, ahol 
ingyen m egtekinthették M unkácsy 
M ihály képeit.

ünnepségen. A káposztatermeléséről 
is nevezetes városban most minden 
és mindenki a káposztáról szólt: 
ételek, kiállítások, népdalkörök és 
egyéb fellépők. M ég a helyes irányt 
m utató „em ber” feje is egy nagy, 
lapos, hadházi káposztafej volt.

- N ovem ber 15-én, hétfőn pedig 50 
nyíracsádi utazott Budapestre egy 
kirándulásra. Fö cél a Parlament 
megtekintése volt.

A Déri múzeum képe  
a belépőjegyen

A megyei önkormányzat az „Össze
fogás az idősekért, az esélyegyen
lőségért és az egészség m egőrzé
séért” program sorozat keretében 
hívta meg az időseket, az utazást 
pedig a Nyíracsádi Ö nkorm ány
zat finanszírozta. A résztvevők: 
Koleszár Sándom é, Pénzes jánosné, 
Koleszár Ferencné, Kabály Jánosné, 
Veze M ihályné, Boros Andrásné, 
Temován Józsefné, Pintye Sándomé, 
Kerti Jánosné, Szabó Mihályné, 
Dorogi Jánosné. A Nyíracsádon 
alakuló nyugdíjas klub tagjai szíve
sen vesznek részt kirándulásokon. 
Gyűjtik a szép emlékeket, minden 
útra szívesen em lékeznek vissza. 
Még a Déri M úzeum belépőjegy- 
képeslapját is em lékként őrzik meg 
az idősebbek.
A M unkácsy képek megtekintése 
után filmvetítésen vettek részt a 
látogatók. A Napba öltözött város 
című filmen Debrecen és környéke 
idegenforgalmi nevezetességeit lát
hatták.

A Parlament előtt

A látogatók a Parlament term einek 
és folyosóinak m egcsodálása után 
néhány percet eltölthettek az üléste
remben. Legtöbbjük még volt a Par
lamentben és a parlamenti ülést is 
csak a televízióban láthatták eddig.

Acsádiak a  Parlamentben

A kirándulás szervezője a megyei 
önkormányzat volt. A Parlamentet 
Juhászné Lévai Katalin mutatta be 
a csoportnak.

A Népdalkor Hajdúhadházon

- A  Népdalkor novem ber 13- 
án, szom baton, fellépésen volt 
Hajdúhadházon, a Torzsás Napok

Parlam enti séta

Nyelvvizsgások

Angol nyelvvizsga 
Nyíracsádon

A Debreceni Nyelvvizsga Köz
pont október 28-án kihelyezett, 
alapfokú angol nyelvvizsgát 
tartott Nyíracsádon.
A budapesti Rigó utcai típusú 
nyelvvizsgát tanfolyam előzte 
meg, amelyre eredetileg beirat
kozott 13 fő. A foglalkozásaik 
pénteken este és vasárnap dél

után voltak, tehát a munkaidőn 
túl. így azt lehet mondani, hogy a résztvevők szabad és pihenő 
idejüket aktívan, azaz nyelvtanulással töltötték az elmúlt másfél 
év alatt, amíg a tanfolyam tartott.
A nyelvtanfolyamot 2003 tavaszán mozgáskorlátozottak számára 
hirdette meg a Mozgáskorlátozottak Hajdú- Bihar megyei Egye
sülete. A lemorzsolódás minimális volt, de a kimaradtak helyére új 
résztvevők léptek, és, főleg a vizsgára, társultak nem mozgáskor
látozott nyelvtanulók is. így végül is a kihelyezett nyelvvizsgán 
részt vett - és eredményesen levizsgázott -11 to.
Gratulálunk nekik, és egyúttal köszönjük, hogy példát mutattak 
mindenkinek arról, hogy a tanulást nem szabad abbahagyni az 
iskola befejezésével, mert az agyunk, ha kellőképpen tornáztatják, 
később is képes befogadni a tudást.
A Debreceni Nyelviskola folyamatosan ad be pályázatokat 
nyelvtanfolyamok tartására, így várható, hogy még indítanak 
Nyíracsádon is hasonlójellegű tanfolyamot a közeljövőben.
A nyelvvizsgára felkészítő tanár: Illés Gabriella. A vizsgáztatók: a 
Debreceni Nyelvvizsga Központ tanárai.

Vereb Csabáné
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RECEPT
Egyszerű (morzsás) süti

Hozzávalók: 
A tésztához:

15 dkg liszt 
2 dkg cukor 
12 dkg vaj
1 evőkanál víz 
A töltelékhez:
2 db alma
2 db őszibarack 
áfonya (m álna)

A morzsához:
• 12 dkg liszt
• 7 dkg cukor
• 10 dkg vaj
• 10 dkg dió
• 1 teáskanál őrölt fahéj

Elkészítés:
A tészta hozzávalóit 
( l i s z t+ c u k o r + v a j+ v íz )  
összegyúrj uk ,m ajdgolyót

form álunk belőle, fóliába 
csom agoljuk, és fél órára 
a hűtőbe tesszük. Fél óra 
múlva kivesszük a hűtő
ből, és kör alakúra nyújt
juk , majd beletesszük egy 
kör alakú sütőform ába. 
Villával m egszurkáljuk, 
m ajd ismét a hűtőbe tesz- 
szük fél órára. Közben 
m egm ossuk, és hasábok
ra vágjuk az alm ákat és a 
barackokat, (nem  hám oz
zuk m eg egyiket sem!) 
K ivesszük a tésztát a 
hűtőből és m egpakoljuk 
a gyüm ölcsgerezdekkel: 
egy barack, egy alm a, 
egy barack, egy alma. 
A z egészet m egszórjuk 
áfo-nyával és/vagy m ál
nával (vagy m indkettő
vel). Elké-szítjük a mors- 
zsát: a lisztet, a vajat és a 
cukrot összem orzsoljuk 
az apróra vágott dióval, 
m egszórjuk fahéjjal, majd 
az egésszel beborítjuk a 
sütem ényt. E lőm elegített 
sütőben, kb. 200 fokon 20 
perc alatt barnára sütjük.

H I R D E T E S
2 hold építési te lek  eladó 
N yíracsádon a K ossuth utcán. 
Irányár: 800 e. Ft. Érd.: 206-519 
Vagy: 06-30-397-3773.

K ettőszobás, konyha, fürdőszo
bás családi ház eladó. Irányár: 
800 e. Ft. Érdeklődni: Tel: 06-
30-476-4611 Buzita 42. szám.

M unkácsi utca 13. sz. alatt 
300 négyszögöl telek eladó.

Érdeklődni: 206-350

Szatm ári utca 80 szám  alatt, régi 
típusú családi ház 681 n-öl kerttel 
eladó. Érdeklődni: Veres Ferenc 
Zrínyi u. 24 .sz. Tel: 206-281

N égy faablak, fürdőszoba ajtó 
tokkal és két k isablak eladó. 
Érdeklődni, este: M oczok
Istvánné, N yíracsád, Szatm ári 
46. Tel: 206-857

Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezet 4287 
Vámospércs, Nagy u. 9 sz.

Tel: (52) - 591 - 060 Fax: 591 - 036 
Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 

Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság

Tisztelt Ü gyfelünk!

T a k a ré k s z ö v e tk e z e tü n k  
lehetőséget biztosít minden, 
tisztelt ügyfele számára, 
hogy a fárasztó és időigéy- 
nyes postai sorban állás hey- 
lyett egyszerűen, gyorsan és 
kényelmesen teljesíthesse 
a különböző szolgáltatók 
felé esedékes díjtartozása
it. Ezért a szolgáltatásért 
Önnek csupán annyit kell 
fizetnie, m intha az átutalt 
összeget készpénzben vitte 
volna el.
Kérjen munkatársainktól 
egy „Felhatalmazás csopor
tos beszedési megbízás tel
jesítésére” c. nyomtatványt 
és nyomtatott nagybetűkkel 
írja be a kért adatokat, adja

meg az érvényesség kezde
tét, esetleg végét is, a teljesí
tés felső értékhatárát és akár 
már a következő hónapban 
automatikusan számlájáról 
teljesülnek a megbízások.

Csak a pontosan kitöltött 
és aláírt csoportos beszedé
seket tudjuk rögzíteni! (A 
fogyasztó azonosítóját m eg
találja az adott szolgáltató 
által az Ön részére kiküldött 
számlákon),
A kitöltésben készséggel 
segítenek a takarékszövet
kezet munkatársai, ameny- 
nyiben a számlákat rendel
kezésükre bocsátják. 
Válassza ezt a lehetőséget, 
meglátja örömét leli benne!

H IT E L -K E N Y E L E M  
B IZ T O N S Á G !

A HVB BANK, az FHB BANK és 
az AEGON MAGYARORSZÁG 
ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ RT 

személyre szabott hitelkonstrukciót 
kínál. (Őstermelőknek és 

vállalkozóknak is.)

• Szabad felhasználású kölcsönt
3,74 %-os kamattal (THM 6,24 
%), akár kedvezőtlen kamatozású 
hitelek
kiváltására is (pl.: magas 
kamatozású régi lakáshitel)

• FORINT és DEVIZA alapú 
lakáshitelek teljes skáláját.

Mindent elintézünk Ön helyett, Önnek 
csak a szerződést kell aláírnia!

Elérhetőség: 
Mocsári Miklós 06 30/9834315

ÉV VÉGI KÁBEL T V  AK CIÓKábel

Kedves Lakosok!
A SZITT-L Kft. év végi kedvezményes 

kábel TV bekötési akciót hirdet 
Nyíracsádon.

Azokon a területeken, ahol hálózatunk kiépült,

INGYEN CSATLAKOZHAT 

RENDSZERÜNKRE! *
Az igényeket 2005. november 1-től december 

31-ig fogadjuk. A bekapcsolásokat a 
jelentkezések sorrendjében, folyamatosan 

végezzük. 
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás 

ügyfélszolgálatunkon: Tel.: 06-52-530-366

*Az akciós bekapcsolás 2 éves hűségnyilatkozat aláírása és 

minimum a 2. programcsomag előfizetése mellett vehető 

igénybe. Bekapcsoláskor 1 havi előfizetési díjat előre ki kell

fizetni!

Nyíracsád kábel TV hálózatának 2005. évi 
csatom aldosztása és díjtételei

Sorsz. M űsor neve Jelleg Nyelv Vételi frekvencia Csomag

1. RTL 2 általános Német S6 (140,25 MHz)
2. Infó csatorna Helyi téjékoztatás Magyar S7 (147,25 MHz) -
3. Hálózat TV közszolgálati Magyar S8 (154,25 MHz) Tá
4. Duna TV közszolgálati Magyar S9 (161,25 MHz)
5. m 2 közszolgálati Magyar S10 (168,25 MHz)
6. m 1 közszolgálati Magyar C5( 175,25MHz)
7. TV 2 általános Magyar C7(189,25 MHz)
8. RTL Klub altalános Magyar C8(196,25 MHz)
9. M ^yar ATV általános Magyar C9 (203,25 MHz) %
10. EuroSpoit sport Magyar CIO (210,25 MHz)
11. Chery Music zene M ^yar Cl 1(217,25 MHz)
12. Viasat 3 altalános Magyar C12 (224,25 MHz)
13. Budapest TV Általános M^>yar SÍ 1 (231,25 MHz) N

14. PRO 7 általános Német S 12 (238,25 MHz)
15. COOLTV Szórakoztató (24 órás) Magyar S 13 (245,25 MHz)
16. BBC Prime altalános Angol/Magy. felirat S14 (252,25 MHz)
17. TV 5 általános Francia S15 (259,25 MHz)
18. PAXTV Kultúra, vallás Magyar S16 (266,25 MHz)
19. Sport 1 Sport Magyar S17 (273,25 MHz)
20. Hír TV Hírmsor M^,yar S18 (280,25 MHz)

21. AXN Mozi, film Magyar CH21 (471,25 MHz)
22. TV Paprika Gasztronómia, főzés Magyar CH22 (479,25 MHz)
23. Filmmúzeum régi Magyar filmek Magyar CH23 (487,25 MHz)
24. Discoveiy tudomány, dokumentum Magyar CH24 (495,25 MHz)
25. Romantica sorozatok Magyar CH25 (503,25 MHz) y
26. Reality megtörtént esetek Magyar CH26 (511.25 MHz) 3
27. Animál Plánét állatvilág Mi^yar CH27 (519.25 MHz) $
28. MTV Europe zene Német CH28 (527,25 MHz)

29.
National
Geogrephic természettudomány Magyar CH29 (535,25 MHz)

30. Jetix Gyerek-, ifjúsági műsor Magyar CH30 ( 543,25 MHz)
31. Sport2 Magyar Sport CH31 (551,25 MHz)
32. Hallmark filmek M ^yar CH33 (568.25 MHz)
33. Film+ Magyar filmek CH34 (575.25 MHz)
34. Minimax Rajzfilm Magyar CH35 (583.25 MHz)
35. Spectrum TV tudomány, dokumentum Magyar CH36 (591,25 MHz)

36.
SAT 1 (05-23-ig) 
Priváté Gold 
(23-05-ig)

általános/
erotika

Német/Angol CH37 (599,25 MHz)

Bekapcsolási díi (2005.01.01-tól):
25.000.-Ft egy részletben
26.000.-Ft 2 részletben (2 x 13.000.-Ft)
27.000.-Ft 3 részletben (3 x 9.000.-Ft)
A  bekapcso lás i dij 1 T V  készü lék  b e k a p c s o l já l  fog la lja  m acában, m inden további készü lék  rákö tése  lakáson  b e lü l  3 készülékig: 2500.-Ft.

Havi előfizetési dii:
1 csomag 1 290.-Ft (csekkes fizetés esetén)
2 csomag 2.890.-Ft (csekkes fizetés esetén)
3 csomag 4.390.-Ft (csekkes fizetés esetén)

1.190 -Ft (bankszámláról történő fizetés esetén) 
2.790.-Ft (bankszámláról történő fizetés esetén) 
4.290.-Ft (bankszámláról történő fizetés esetén)


