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Az első osztályosok névsora 
2008/2009-es tanév

l .a  osztály
Tanítóik: Koleszár Tímea, S

1. Danku levente
2. Erdei Noémi
3. Erdei Richárd
4. Fedor Evelin
5. Géczi Zsolt
6. Gugg Kinga
7. Gugg Zsanett
8. Kapusi M árton
9. Kiss Viktória
10. Küzmös Barbara
11. Lakatos József
12. M adarasi Gergő
13. Máté Ferenc
14. M enyhért Judit
15. Pálóczi Gergő
16. Sándor Bence
17. Somogyi Ákos
18. Verdes Gábor
19. Vizi Ákos

1. b osztály
Tanítóik: Gnáj Ferencné, Szabóné Lóczi Erika

1. Csontos Fanni
2. Farkas Judit
3. Horváth László
4. Juhos Richárd
5. Kerülő Dóra
6. Konyári Paulina Réka
7. Kosztin Enikő
8. Kovács Raj m und
9. Kövér Soma Gábor
10. Papp Zsolt
11. Seres Fédra
12. Sinka Viktória
13. Szabó Alexandra
14. Szlávik Nándor
15. Szűcs Levente
16. Török Dóra
17. Virág Fruzsina
18. Virág Viktória
19. Zilahi Dávid

1. c osztály
Tanítójuk: Czirjákné Szabó Katalin

1. Csehely Bence
2. Erdei Dávid
3. György Fruzsina
4. Jakab Lilla
5. Király Zoltán
6. Lukács Levente
7. Marozsán Liliána
8. Rácz Tamás
9. Rézműves Róza
10. Simon Attila
11. Szőrös Alex
12. Terdik Nikolett
13. Tóth Ferenc
14. Tóth Nikolett
15. Törős Csilla
16. Váraljai Virág
17. Verdes Erik
18. Verdes Márk
19. Veres Vivien

Az osztályok napközis tanítói: Tóth Elekné és Nagy János

Nyíracsádi delegáció 
Naleczówban

Önkorm ányzati delegáció látogatott a lengyelországi Naleczowba 
augusztusban a testvérváros polgárm esterének meghívására. A 
nyíracsádi delegációt dr. Katona Gyula polgárm ester vezette, tagjai 
voltak: Veres Istvánné és Kerti János önkorm ányzati képviselők, és 
Illés Gabriella igazgató helyettes, tolmács.
Nyíracsád és Naleczów 15 éve áll testvérvárosi kapcsolatban. A m os
tani találkozón az együttm űködés továbbfejlesztése, diák és ifjúsági 
csoportok cseréje, valam int a két település intézményei közötti kap
csolatok fejlesztése volt a tárgyalások témája.
A delegáció egyúttal részt vett a Naleczówban rendezett Belcanto 
fesztiválon, mely az ország egyik legszínvonalasabb operett-hangver
senye.

■ ■

Az Okoiskola cím elnyeréséért
M int arról m ár júniusi szám unkban beszámoltunk, iskolánk, az Ady Endre Általános Iskola Katonáné 
Katona Erzsébet és dr. Ö rdögh M iklósné vezetésével sikeresen pályázott az Ökoiskola cím elnyerésére. Az 
Ökoiskola cím azon iskolák m unkájának legmagasabb szintű állami elismerése, melyek iskolafejlesztési, 
pedagógiai munkája kiemelkedően magas színvonalon képviseli a környezeti nevelés, a fenntarthatóság 
pedagógiája értékeit.
Idén szeptemberben indult az a tanév, melytől számítva három  éven belül kell teljesíteni a kritériumokat. 
Néhány, a vállalt feladatok közül: az iskola m inden tanév m unkatervében tervez az ökoiskola arculatához 
kapcsolódó program okat. Az iskola környezet- és természetvédő, ill. egyéb az ökoiskola célok m egvalósu
lását elősegítő táborokat szervez, nálunk ilyen például az erdei iskola. Az évenkénti szemétszedő akciókkal 
aktívan részt veszünk a faluszépítésben, a palackzsugorítási akciókkal, az elemgyűjtő konténerrel pedig 
aktívan járu lunk hozzá a műanyag hulladék újrahasznosításához, a veszélyes hulladék biztonságos táro
lásához, gyűjtéséhez. A víz napjától a Föld napjáig terjedő egy hónapban rendezvénysorozattal hívjuk fel 
m indenki figyelmét környezetünk védelmére. Ennek leglátványosabb napjai a Kék és a zöld nap, amikor 
diákok és pedagógusok a víz és a Föld színeibe öltözve szállnak síkra a környezetvédelem mellett. Az iskola 
belső kom munikációs csatornái, az iskolaújság, iskolarádió, faliújság, tükrözik az ökoiskolai célokat, azok 
teljesítéséről folyamatosan beszámolnak. A Nyíracsádi Élet olvasóit is folyamatosan tájékoztatjuk m un
kánkról, hogy három  év m úlva remélhetőleg együtt örülhessünk a cím elnyerésének.

Janikovszky 
Éva: Velem 

mindig történik 
valami (részlet)

Az első napon még nem kell 
iskolába járni, csak éppen 
odamenni. Azt tudtam  volna 
egyedül is, mégis m indenki 
elkísért. Az iskolaudvarba 
nekem volt a legjobb helyem, 
m ert én az első sorban ültem, 
pedig nem is vettem előre 
jegyet. Az első sorból nagyon 
jól lehetett látni m indent, 
amit énekeltek, meg szaval
tak, és azt is, amit az igazgató 
bácsi beszélt. Csak azért kel
lett hátra fordulnom, hogy azt 
is lássam, amit m ögöttem a 
nagyobb gyerekek beszélnek. 
Az igazgató bácsi úgy örült 
nekünk, elsősöknek, hogy 
csuda, és azt mondta, hogy 
majd mi megostromoljuk, 
és bevesszük a tudás várát. 
Kár, hogy nem szólt előbb az 
igazgató bácsi, hogy ennyire 
vár minket, m ert én ráértem 
nyáron, és jöhettem  volna 
hamarabb is. Akárhogy figyel
tem az igazgató bácsira, nem 
láttam, hogy a tanév m ikor 
nyílt meg, pedig előtte még 
szólt is, hogy m ost fogja m eg
nyitni. Az ünnepély után kap
tunk ajándékba sok ceruzát és 
színes papírt, meg egy tanító 
nénit, aki azt m ondta, hogy ő 
lesz a mi m ásodik anyukánk. 
Féltem, hogy az én anyukám 
nem örül neki, hogy ezentúl 
ketten lesznek, de mégis örült, 
m ert azt m ondta, hogy egye
dül úgysem bír velem.

Kedves Györgyné Z ilahi Enikő

Minden első osztályosnak jó tanulást és boldog iskolai éveket kíván 
a Nyíracsádi Élet szerkesztősége.
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FELHÍVÁS
• A Hajdú-Bihar Megyei 
Temetkezési Vállalat által tör
tént feljegyzés alapján a jegyző, 
névre szóló felhívást küldött ki 
a köztemetőben lévő gondo
zatlan sírok hozzátartozóinak. 
Ezúton is felhívjuk mindazok 
figyelmét, akiknek elhunytja a 
helyi köztemetőben nyugszik, 
hogy a sírok gyomtalanításáról 
haladéktalanul gondoskodjon.

• Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy közérdekű bejelentéseiket 
írásban vagy személyesen a 
Polgármesteri Hivatal jegyzőjé
nél tehetik meg.

• Az őszi, várható csapadékos 
időjárásra tekintettel felhívjuk 
az ingatlantulajdonosok figyel
mét, hogy a csapadékvíz elveze
tő- és szikkasztó árkok gyomta
lanításáról gondoskodjanak.

Polgármesteri Hivatal

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az önkormányzat képviselő-tes- 
tülete június havi rendes ülésén 
beszámolót vitatott meg a helyi 
adóigazgatási feladatok ellátásá
ról. Megállapította, hogy a gép
járműadó, magánszemélyek kom 
munális adója, helyi iparűzési adó, 
a talajterhelési díj, az idegen hely
ről kimutatott tartozások előírása, 
beszedése, esetenként végrehajtá
sa jelentős az önkormányzat helyi 
bevétele szempontjából.
Az idegen helyről kimutatott 
tartozások többsége a Berettyó 
Vízgazdálkodási Társulatnál, az 
AKSD szolgáltatónál, víziközmű 
társulatnál keletkezett. A törvény- 
tisztelő adózók többsége kötele
zettségének igyekszik m aradékta
lanul eleget tenni, minden év m ár
cius 15. és szeptember 15. napjáig 
pótlékmentesen teljesíthető. A 
felsőfokú végzettségű adóigazga
tásban több éves gyakorlattal ren
delkező köztisztviselők munkáju
kat kapcsolt munkakörben látják 
el, ami azt jelenti, hogy két fő a 
mezőgazdasági igazgatási, hagya

téki, szabálysértési, földügyekkel 
kapcsolatos elsőfokú hatósági 
tevékenységet is ellát.

Módosította a szociális igazgatás
ról és szociális ellátásról szóló ren
deletét, mely a szociális étkeztetés, 
a házi segítségnyújtás és az intéz
ményi térítési díjakat tartalmazza. 
A rendelet a hivatal hirdetőtáblá
ján olvasható.

Döntött a testület a Többcélú Kis
térségi Társuláson belül Nyíradony 
székhellyel 2009. január 1-jétől 
a házi segítségnyújtási feladatok 
ellátásáról.

Áttekintette az önkormányzat 
által önként vállalt feladatokat, 
melynek további vállalása a költ
ségvetési koncepció készítésekor 
napirendre kell, hogy kerüljön, 
tekintettel az egyre szűkülő költ
ségvetési forrásokra.

Döntött a testület a Dózsa György 
Művelődési Ház, a Községi Könyv

tár, a Tourinform Iroda önkor
mányzati intézmények átszerve
zéséről. Szervezettségében egy 
intézményvezetői irányítással ter
vezi működtetni a jövőben.

Ülésének további részében egyedi 
ügyekben hozott döntést, így pél 
dául a bankjegykiadó automata a 
közeljövőben a Petőfi tér 3. sz alól 
a Petőfi tér 8. sz. alá a Polgármes
teri Hivatal Kolozsvári utcára néző 
oldalán kerül beépítésre.

A csapadékvíz befogadására a 
Rákóczi u. 58. sz. alatt ingatlant 
vásárolt az önkormányzat, melyen 
a zárt csatorna kiépítésére a 2009. 
évi belvíz elvezetésre kiírt pályáza
ton elnyerhető támogatásból lehet 
költségvetési fedezetet biztosítani.

A képviselő-testület Kövér 
Gábornét a Községi Könyvtár 
vezetőjét 2008. július 1. napjával az 
intézményvezetői feladatok ellátá
sa alól felmentette, 38 évi színvo
nalas közművelődési munkájáért

köszönetét fejezte ki. A képviselő- 
testület Varga Józsefné könyvtá
rost bízta meg a vezetői feladatok 
ellátásával, az új összevont intéz
mény vezető megbízásáig.

Soron következő rendes ülését 
szeptember 18-án tartotta a kép
viselő testület, melyen a települé
si önkormányzat és intézményei 
első félévi gazdálkodás helyzeté
ről adott tájékoztatást Dr. Katona 
Gyula polgármester. A költségve
tés bevételi főösszeg 792.862 eFt, 
(melyből a módosított szerződés 
szerint 60 mFt folyószámlahitel). 
Kiadási főösszegét ugyancsak 
792.862 eFt-ra módosította.
Az önkormányzat intézményei 
folyamatosan működtek. Az első 
félévi önkormányzati bevételek 
egy-egy szakfeladaton a tervezet
ten alul maradtak, melyeknek oka 
a későbbi befizetések. Az összeg 
már a háromnegyed éves tájékoz
tatóban is módosulhat.

Elbírálta a testület a művészeti- és 
sportösztöndíj pályázati felhívásra 
beérkezett pályázatokat. Az érin
tettek a határozatot megkapják.

2009. évben is csatlakozik a felső- 
oktatási intézmények hátrányos 
helyzetű hallgatóinak támogatási 
rendszerében való bekapcsolódá
sul. A pályázati felhívás a Polgár- 
mesteri Hivatal hirdetőtábláján 
olvasható.

Tájékozódott a képviselő-testület 
a településen működő civil szer
vezetek tevékenységéről (Sport, 
Nyíracsád - Őr, Lendület, Ligetalja 
Egyesületek) A testület köszönetét 
fejezte ki végzett munkájukért.

Elfogadta az alpolgármester 
választás óta végzett munkájáról 
szóló beszámolóját.

Az önkormányzat elkészíttette 
esélyegyenlőségi és intézkedési 
tervét, mely tartalmazza a tele
pülés oktatási intézményeinek 
(óvoda, iskola) intézkedési tervét 
is. Az érdeklődők (az anyag nagy 
terjedelmére való tekintettel) a 
Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél 
tekinthetik meg.
Nyíracsád, 2008. szeptember 22.

Varga Györgyné 
jegyző

TÜDŐSZŰRÉS
Értesítjük a felnőttkorú lakos
ságot, hogy 2008. november 
4-től november 7-ig helyben 
a Dózsa György Művelődési 
Ház udvarában a Kenézy Gyula 
Kórház Rendelőintézet Egész
ségügyi Szolgáltató Kft. tüdő
szűrő buszában 18. életévüket 
betöltötték részére ingyenes 
tüdőszürést végez.

Felhívjuk az érintett korosztály 
figyelmét, hogy saját egészsé
gük megőrzése érdekében - 
külön értesítés nélkül - a fenti 
időszakban szűrésre jelenjenek 
meg!

Polgármesteri H ivatal

Tájékoztató
Nyíracsádon a mozgáskorlá
tozottak részére ortopéd cipő 
igénylésére van lehetőség, 
melyet helyben ír fel az ortopéd 
szakorvos és a megrendelés is 
helyben történik. Egy évben 
csak egyszer vehető igénybe. 
Érdeklődni: a mozgáskorláto
zottak fogadóóráján, Dánné 
Molnár Erzsébetnél, kedden és 
csütörtökön 8-12 óráig.
A mozgáskorlátozottak foga
dóórájának helye: Görög Kato
likus Közösségi Ház középső 
épülete.

Korszerűbb, jobb körülmények az óvodában
Az óvoda korszerűsítési m unká
latai a kivitelezőnek és csapatá
nak köszönhetően jó ütem ben 
haladnak. Célunk a kor köve
telményeinek megfelelő, ugyan
akkor otthonos és barátságos 
körülm ények megteremtése úgy, 
hogy akár kerekesszékkel köz
lekedő mozgássérült gyermek 
óvodai nevelését is meg tudjuk 
oldani, ha arra szükség van.

Az első fázisban megvalósult a 
főbejárat akadálymentesítése, 3 
bejárati ajtó, valam int belső ajtók 
cseréje 2 gyerm ekm osdóban a 
teljes szerelvény, burkolat és tar
tozékcsere, 3 csoportszobában 
parketta csiszolása, lakkozása, 
ajtó-ablak és falfestése. Az élel
mezésvezetői és a vezetői iroda 
bővítése, ablak cseréje, megújult 
a padlóburkolatuk is. A gyer

meköltözők helyiségei és a folyo
sók egységesen kellemes, meleg 
tónusú padlólapokkal vannak 
burkolva és a falak egyhangú 
fehér színének hagyományát is 
m egtörtük egy kis krémszínnel. 
A takarítást és a bútorok vissza
helyezését folyamatosan végzik 
az intézmény dolgozói. Szeptem
ber 22-én m ár birtokba veszik 
a gyermekek a felújított épület

részt és egyúttal elkezdődnek a 
hátsó épületrész belső felújítási 
munkálatai. Szeretném az ú jon 
nan felvett gyermekek szüleinek 
figyelmét felhívni arra, hogy az 
új gyermekek beszoktatása is 
m egkezdődik szeptember 29. 
-én  /hétfőn/. Ettől kezdődően 
m ár jöhetnek óvodába, de a tö r
vényi rendelkezésnek megfelelő
en, m inden újonnan felvett gyer

m ektől orvosi igazolást kérünk 
arról, hogy a gyermek közösség
be jöhet. Szeretném még tovább
ra is a kedves szülők türelm ét és 
megértését kérni ahhoz, hogy 
gyermekeik végleges helyükre 
csak a felújítás befejezése után 
kerülhetnek.

Illés lánosné
óvodavezető
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Őszi lomtalanítás
Értesítjük a lakosságot, hogy Nyíracsádon az A.K.S.D Kft az esedékes 
őszi lomtalanítást 2008. október 30-31-án végzi, reggel 6-tól du. 14 
óráig.
A lom talanítás menete:
2008. október 30-án a hulladékot az 1. körzetben gyűjtik. / A
Kassai-Dózsa-Sport u. vonalától délre eső terület, ahol egyébként a 
szemétgyűjtés időpontja a hétfői nap/
2008. október 31-én a hulladékot az 2. körzetben gyűjtik. / A
Kassai-Dózsa-Sport u. vonalától északra eső terület, ahol egyébként a 
szemétgyűjtés időpontja a keddi nap/

K ihelyezhető hulladékok: Az ingatlanokban keletkező olyan szilárd 
hulladék, melyek nem helyezhetőek el a kukákban, illetve a rendszeres 
hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, nagyobb 
kartondobozok, rongy bezsákolva.. .stb.)

Nem helyezhető ki: kom m unális hulladék, építési törmelék, gépjár
m űgumi, akkum ulátorok, veszélyes hulladéknak m inősülő anyagok, 
vegyszerek és m inden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszé
lyezteti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét!

A hulladékok elhelyezése: A lomtalanítási hulladékot a szedési útvo
nalon (lakóingatlanok előtt) úgy kell elhelyezni, hogy az a begyűjtő 
gépjármüvei m egközelíthető legyen. A kihelyezett hulladék nem aka
dályozhatja a gyalogos- és gépjárműforgalmat. Az apróbb, kisméretű 
hulladékot bekötözött zsákokban kell kihelyezni. A hulladékok kihe
lyezésének időpontja: a lomtalanítási nap legkésőbb reggel 6 óráig, de 
lehetőség szerint előző nap este.

Összeállította: Vereb Csabáné

Nyíracsádi
Élet

Nyíracsád község 

havonta m egjelenő lapja 

Lapalapító: Nyíracsád Község 

Ö nkorm ányzata 

4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.

Tel./fax: (52) 206 001 

Szerkeszti: Vereb Csabáné és 

Kedves Györgyné Zilahi Enikő 

Tel./fax: (52) 207 271 

e-m ail: ligetalj@ freestart.hu 

Készült a Színforrás Kft. 

tördelésével a Kapitális Kft. 

nyom dájában, Debrecenben

mailto:ligetalj@freestart.hu
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Tanévnyitó munkaértekezlet
2008. augusztus 28.

A nyíracsádi önkorm ányzat 
nevében Dr. Katona Gyula pol
gármester tanévnyitó m un
kaértekezletre hívta az Ady 
Endre Általános Iskola és a 
Napköziotthonos Óvoda jelenleg 
aktív és az idén nyugdíjba vonult 
dolgozóit.
A pedagógusokat és a dolgozó
kat Vereb Csaba iskolaigazgató 
köszöntötte. Majd Dr. Katona 
Gyula ünnepi köszöntője követ
kezett. A pohárköszöntőt Illés 
Jánosné óvodavezető m ondta. A 
munkaértekezlet állófogadással 
fejeződött be.

Dr. Katona Gyula ünnepi köszön
tője:

Az önkorm ányzat nevében tisz
telettel és szeretettel köszöntőm 
az Ady Endre Általános Iskola és 
a Napköziotthonos Óvoda dol
gozóit, közalkalmazottainkat!

Év végén, pedagógusnap környé
kén találkozunk hasonló körben, 
azonban az idén június elején 
erre nem volt lehetőség, ezért 
beszéltük meg az iskola és óvoda 
vezetésével közösen, hogy tanév
kezdés előtt m unkaebédre hívjuk 
meg a dolgozókat. Most alkalom 
van arra is, hogy néhány szót 
szóljak községünkről, az önkor
mányzatról, az intézményeket 
érintő fejlesztésekről.
Közel két év telt el a választá
sok óta, a község státuszában 
azóta változás nem történt. 
Talán ismert, hogy célul tűztük 
ki a városi rang elnyerését. Ezt 
azonban jelenlegi jogszabály
ok nem teszik lehetővé. Város
sá válás feltétele a nagyközségi 
rang, nagyközség viszont csak 
5000 lélekszám feletti település 
lehet. Ebben az ügyen az Alkot
m ánybírósághoz is fordultunk, 
a változtatási lehetőség viszont 
a Parlamentnél van. Szép dolog 
lenne a városi cím, de vélemé
nyem szerint legfontosabb a 
városi körülmények biztosítása. 
Bátran merem  m ondani, hogy 
községünkben m indazok a szol
gáltatások adottak, melyek egy

kisvárosra jellemzőek. Kiépültek 
a vonalas infrastrukturális léte
sítmények, ugyanakkor a hum án 
szolgáltatások feltételei is jó szín
vonalúak.
Legnagyobb gondunk Nyíra
csádon a helyben történő foglal
koztatás, azon belül is elsősorban 
a nők foglalkoztatásának m eg
oldása. Ennek érdekében is, a 
Kossuth u. 23. sz. alatti iskolában 
szeptember 1-jétől m egszűnik a 
tanítás, és az épületet m eghirdet
tük  m unkahely teremtés céljára. 
Vannak érdeklődők, de a döntés 
meghozatalát illetően türelm es
nek kell lennünk.

Tisztelt Hallgatóság!

Az elmúlt választási ciklusban 
közel 2 milliárd, azaz 2000 millió 
összértékű fejlesztés történt. 
M indezt azért hangsúlyozom, 
m ert a település, a falu értékét 
növeli az infrastruktúra jobb 
kiépültsége, így a fiatalok szá
m ára kedvezőbbek a letelepülési 
lehetőségek.
A képviselő-testület 2007 tava
szán gazdasági program ot foga
dott el e választási ciklusra, azaz 
2010 évig bezárólag. Progra
m unkban számos olyan beru
házás szerepelt, illetve szerepel, 
melyek esetében szám ítottunk 
uniós források elnyerésére. Ezen 
belül a legfontosabb lett volna a 
Szociális O tthon építése, mely 66 
fő részére nyújtott volna elhelye
zési lehetőséget. Úgy tűnik, hogy 
a finanszírozás változása, - ebből 
adódóan az igények - nem  indo
kolják ilyen nagyságrendű intéz
mény megvalósítását.
Előre láthatóan ebben a ciklusban 
mintegy 300 millió forintos fej
lesztést valósítunk meg. Mindez 
adódik abból, hogy m ár m egtör
tént a szennyvízhálózat csaknem 
teljes kiépítése, viszonylag jó  álla
potúak útjaink és intézményeink 
körében is a felújítások részben 
befejeződtek.
Tájékoztatom a tisztelt jelenlévő
ket, hogy önkorm ányzatunknak 
két hosszú távú fejlesztési hitele 
van, melyet a szennyvízhálózat

I és II. üteméhez vettünk fel. 
Ennek összege m integy 80 millió 
forint és az utolsó törlesztést 
majd 2017-ben kell teljesíteni. 
Az önkorm ányzat folyószámla 
hitellel is rendelkezik, melyből 30 
millió forint a felhasznált összeg, 
viszont az adóbevétel idején ez 
csökken, télen viszont a fűtés, 
világítás költségeikor emelkedik. 
A községben egyébként 4180 az 
állandó lakosok száma, lényeges 
csökkenés nem  tapasztalható az 
elmúlt évtized adatait figyelembe 
véve sem.
A 2007-2010 közötti évekre első 
helyen szerepeltettük az orvosi 
rendelő rekonstrukcióját, mely 
ez év tavaszára m egtörtént. 2008. 
január 1-jétől az orvosi ügyelet 
m űködtetését Nyírábrány egész
ségügyi szolgálatán keresztül 
látjuk el. Az elmúlt több m int fél 
év alatt az ügyelet működésére 
panasz nem  érkezett. M indezt 
azért jegyzem meg, m ert voltak 
olyanok, akik az ügyelet áthelye
zéséből politikai tőkét kívántak 
kovácsolni, nem  számolva azzal, 
hogy a központi orvosi ügyelet 
feltételeit önállóan Nyíracsád 
m ár nem  tudta teljesíteni.
Régóta húzódik a szabadidő 
park, futballpálya kialakítása. 
2007 tavaszán pályázati pénzből 
kezdtük el a nagyméretű lab
darúgó pályát futókörrel együtt 
megépíteni. Augusztus elején 
átadtuk a pályát a hozzá tartozó 
öltözővel együtt. A sportolók, a 
fiatalok öröm mel vették birtokba 
a létesítményeket, és a szakembe
rek részéről is dicséretet kapunk 
a pálya minőségére, a környezet 
és az öltöző kialakítására vonat
kozóan. Ez év őszén pályázati 
pénzből megépítjük a kerítést 
több m int 800 m éter hosszon 
kapukkal együtt. A „Csonkás” 
Szabadidő Központban 2009 
tavaszára elkészül egy színpad 
fedett ülőhelyekkel, melynek 
eredm ényeképpen számos sza
badidős rendezvény m egtartha
tó lesz a község és Asszonyrész 
közötti területen. Későbbiekben 
tervezünk egy kilátót a Nyírerdő 
Rt. tulajdonát képező erdőben

és szeretnénk majd teniszpályát 
építeni, kempingezésre alkalmas 
faházakat telepíteni. 
M egkezdődött az óvoda belső 
felújítása, akadálymentesíté
se mintegy 20 millió forintos 
költséggel. A közalkalmazottak, 
szülők és nem utolsó sorban a 
gyermekek nagy öröm ére m eg
újulnak a vizesblokkok, új bur
kolatot kapnak a folyosók, és 
teljes egészében belső festésre is 
sor kerül.
Csatlakozni kívánunk a korm ány 
által m eghirdetett program hoz, 
mely lehetőséget terem t az óvoda 
bővítésére és ez által - óvoda-böl
csőde integrált intézményt hoz
nánk létre. Erre azokon a tele
püléseken van lehetőség, am e
lyek egyébként nem  kötelesek 
bölcsődét m űködtetni, (10000 
lélekszám alatti) vagy a gyerme
kek száma nem  teszi lehetővé 
külön-külön bölcsőde és óvoda 
működtetését.
Természetesen továbbra is keres
sük a pályázati lehetőségeket az 
iskolai konyha rekonstrukciója 
érdekében. Több elképzelés van 
a felújításra, remélhetőleg az 
iskolavezetéssel egyeztetve m eg
találjuk a legjobb megoldást. A 
jövőt illetően így elképzelhető az 
iskolai és óvodai konyha össze
vonása is.
A Polgármesteri Hivatal és az 
iskola vezetés együttműködése 
eredményeként számítástechni
kai eszközöket nyertünk el 30 
millió forint értékben, melyről 
az Igazgató Úr az alakuló ülésen 
m ár tájékoztatta a pedagóguso
kat. A beszerzésekre valószínű, 
hogy még az idén december 31- 
ig sor kerül.
Keressük a megoldást egy kor
szerűbb fogorvosi rendelő kiala
kítására, lehetőséget is látok arra, 
hogy ebben a ciklusban legké
sőbb 2010 őszéig ez megvalósul
jon.
Nem kívánok most foglalkozni 
azokkal a fejlesztési tervekkel, 
melyek tovább javítják a köz
ségben élők kom fort érzetét, így 
a még meglévő földutak szilárd 
burkolattal történő ellátását, 
járdák, kerékpárutak építését, 
a ravatalozó rekonstrukcióját, 
illetve a szennyvízhálózat továb
bi bővítését a Tavasz utcán.
Az Önkorm ányzat számára

fontos a tanyán élő lakosok köz
érzete. Ebben az évben turiszti
kai célra felújítjuk a Buzitán lévő 
szolgálati lakást, valam int tervez
zük 2009. évre a tanya központ
jának rendezését is. Ez hátteret is 
jelentene Nyíracsád és környéke 
turisztikai fejlesztéséhez. 
Továbbra is napirenden szerepel 
a régi községháza előtti tér átépí
tése, szabadidős hely kialakítása, 
kulturált időtöltés végett.
Ism ert a jelenlévők előtt, hogy 
a képviselő-testület összevont 
három  intézményt és október 
elejétől a Dózsa György Művelő
dési Ház, a Községi Könyvtár, és a 
Tourinform  Iroda egy intézmény 
keretében fog m űködni „Liget
alja” Könyvtár Közművelődési 
és Turisztikai Központ néven. 
Az összevonás a hatékonyabb 
működés, létszámgazdálkodás és 
rendezvényszervezés érdekében 
történt.

Tisztelt Közalkalmazottak!

Fontosnak tartom  a Görög Kato
likus Közösségi Ház fenntartását 
és m űködtetését, remélem, hogy 
nonprofit gazdasági társaság 
keretében hosszú távon szolgál
ja majd az itteni vallásos és nem 
vallásos lakosokat, családokat, 
fiatalokat, és egyúttal a község 
múltjának, értékeinek hosszútá
von is m egőrzője lesz.

Kedves Jelenlévők!

Egy rövid összefoglalóval kíván
tam  tájékoztatást adni az önkor
mányzat és intézményei helyzeté

ről, rövidebb - hosszabb távú cél
kitűzésekről. Térségi vonatkozás
ban továbbra is fontosnak tartom  
az összekötő utak kiépítését, így 
a Nyírmártonfalva - M artinka, 
Buzita - Vámospércs közötti szi
lárd burkolat megvalósítását, a 
48-as főút teljes rekonstrukcióját, 
valamint a Zsuzsi kisvasút nyom 
vonalának átépítését és m ajda
ni meghosszabbítását legalább 
Nyíracsádig.
Nem szóltam m ost a civil szer
vezetekről, melyek elsősorban 
a község értelmiségére épül
nek, és számos lehetőségük van 
Nyíracsád közéletének, közhan
gulatának alakítására, de ugyan
olyan fontos számom ra a hagyo
mány, az értékmegőrzés is. 
Nyíracsádnak továbbra is három  
településsel van testvérváro
si kapcsolata. A lengyelországi 
Naleczow város vezetése kinyil
vánította együttműködési szán
dékát jövőre vonatkozólag is, 
m int ahogy ugyan ez vonatkozik 
a szlovákiai Buzita településre és 
az erdélyi (romániai) Adamos 
(Küküllő-Dombó) községre is.

Eredményekben gazdag oktatási 
évet kívánok a tanároknak, az 
óvónőknek, a technikai dolgo
zóknak és a diákoknak! 
Köszönöm a meghallgatást és 
kérem, hogy érezzék magukat jól 
rendezvényünkön.

Nyíracsád, 2008. augusztus 28.

Dr. Katona G yula sk. 
polgárm ester

Lovasíjász világtalálkozó
A családommal és a debreceni Bodnár Törzzsel (melynek én is tagja 
vagyok) elm entünk június elején Kaposmérőre.
Kassai Lajos birtokán, a Völgyben volt a találkozó, am ire 12 ország
ból jöttek el harcostársaink. Körülbelül 100 íjász és 50 ló. A sátrunk a 
ju rták  között állt. A törzsek és a kánságok megalakulásuk szerint csa
tarendben álltak fel. M inden csoport készült egy rövid bemutatóval. 
Ez eltartott 3 órán át. Majd lovasíjász esküvőn vettünk részt a jurtánál 
és az oltárnál. Szörényi Levente adott össze két magyar és egy osztrák 
párt. Este szilaj dobosokat hallgattunk.
Büszke vagyok, hogy Kassai Lajosnak, a m esternek az én törzsem 
bem utatója nagyon tetszett.
Úgy voltunk mi ott együtt, m int az ősmagyarok. Ezt nagyon jó  volt 
megtapasztalni.

Koleszár Á rpád  -  5.a

Reggeli edzés

névre szóló em léklapot és aján
dékot kapott. Nagy m eglepetés 
volt nekünk, hogy a felkészülé
si hét alatt, a tanulók alig tudták 
tü rtőztetn i kíváncsiságukat, alig 
várták  hogy kiderüljön, milyen 
jutalom ban fognak részesülni. 
Ezúton szeretném  megköszönni 
a 6. évfolyam osztályfőnökeinek 
a segítségét, azt, hogy felkészítet
ték a diákokat erre a délelőttre. 
Valam int köszönöm  a tám oga
tást a Tourinform  Iroda vezető
jének Dr. Gordán M ariannak, és 
a m u n k atá rsam n ak , H udácskó 
Zsuzsának.

Varga Józsefné 
mb. könyvtárvezető

A 6. évfolyam vetélkedője
a Vécsey- kúriában

Ebben az évben Nyíracsádon 4. 
alkalommal került m egrendezés
re a hagyom ányos helytörténeti 
vetélkedő, az Európa-szerte nép
szerű Kulturális Örökség Napjá
nak keretében.
A 2008. év közpon ti tém ája  az 
„Újjászületés” -  A reneszánsz éve 
cím et kapta. E nnek a napnak  a 
vezérgondolata, hogy m egism er
jük  szűkebb és tágabb környeze
tünk  kulturális értékeit, ez ösz
tönöz m inket arra, hogy azokat 
fenntartsuk és megőrizzük.
2008. szeptem ber 20-án 10 órai 
kezdettel a Vécsey -  kúria  épü
letében, a Községi Könyvtár és a 
Tourinform  Iroda közösen szer
vezte meg a vetélkedőt a 6. évfo
lyam számára. A csapatoknak 30 
tesztkérdést kellett megoldaniuk, 
amelyek Nyíracsád nevezetessé
geiről, intézményeiről, művészeti 
alkotásairól szóltak, kiegészülve 
az idei reneszánsz program soro
zat kérdéseivel.

A gyerekek szorgalm asan lá to 
g a t t á k  a k ö n y v t á r a t ,  h o g y  
m in é l  tö b b e t  m e g tu d ja n a k  
N yíracsádról. A felkészüléskor 
rendelkezésükre állt a Nyíracsád 
története és néprajza cím ű nagy
monográfia, a kismonográfia és a 
Nyíracsádi Élet c. lap beköttetett 
számai is.
Gratulálunk a gyerekeknek, m in
denk i k isebb-nagyobb  sikerrel 
szépen teljesített. M inden tanuló

Gratulálunk
M oczok Gyuláné, az Ady 
Endre Általános Iskola 
nyugdíjas m agyartanára 
elismerő oklevelet kapott 
a Bendegúz Gyermek- 
és Ifjúsági A kadém iá
tól elkötelezett és kiváló 
tehetséggondozó m unká
jáért. Évike évtizedeken 
keresztül készítette fel 
tehetséges tanítványait 
a különböző anyanyelvi 
versenyekre, a Bendegúz 
levelező versenyen pedig 
m inden évben kiváló
an szerepeltek diákjai. 
Az oklevelet M oczok 
Gyuláné, a Tehetséggon
dozás Bronzdiplomás 
Nagykövete nevére állí
tották ki.

Kedves Györgyné Zilahi Enikő
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Presbiteri Konferencia 
a Nyíracsádi Református 

Egyházközségben
A Hajdúvidéki Református 
Egyházmegye Keleti Kisköré
hez tartozó reform átus egy
házközségek lelkipásztorai, 
gondnokai, presbiterei számára 
konferenciát tarto ttunk 2008. 
szeptember 13-án, szom ba
ton délelőtt 9 órai kezdettel a 
Nyíracsádi Református Müem- 
léktemplomban. Az együttlé- 
tünket megtisztelte jelenlétével 
Dr. Katona Gyula nyíracsád 
polgármestere.
A konferenciát istentisztelettel 
kezdtük, melyen Igét hirdetett 
Lovász Krisztián hajdúsámsoni 
református lelkipásztor. Hang
súlyozta a Bírák könyve 1,14- 
14. alapján, hogy nagyon fontos 
a mi szám unkra is, hogy forrá
sok álljanak rendelkezésünkre, 
melyekből merítve eredm énye
sen végezhetjük szolgálatainkat 
reform átus anyaszentegyhá- 
zunkban, a ránk bízott gyüleke
zetekben Isten dicsőségére és a 
körülöttünk élő emberek javára 
és boldogulására.
Ezt követően a bibliaismeret 
köréből hangzottak el előadá
sok Ács Ferencné nyírábrányi 
Nagy Botondné Ács Erzsébet 
nyíradonyi, Pázmány József 
nyírmártonfalvai, Lovász Krisz
tián hajdúsám soni református

lelkipásztorok szolgálatával.
Ács Ferenc és felesége Ács 
Ferencné lelkipásztorok több, 
m int húsz éve helyettes lelkész
ként szolgálnak a nyíracsádi 
reform átus gyülekezetben. 
Ez idő alatt lett felújítva Dr 
Katona Gyula polgárm ester ú r 
lelkes, odaadó támogatásával a 
700 éves műemlék reform átus 
templom, melyben évszázadok 
óta hangzik - m a is - a Jézus 
Krisztusról szóló evangélium.
A konferencia résztvevőit Ács 
Ferencné lelkipásztor köszön
tötte, külön is kifejezve köszö
netét Dr Katona Gyula polgár- 
mester úrnak, hogy meghívá
sunkra eljött erre a kiemelkedő 
alkalomra, és annak idején 
fáradságot nem kímélve sokat 
segített m űemlék tem plom unk 
külső-belső restaurálásában. 
Az előadásokat énekek tették 
még élénkebbé. Legközelebbi 
konferenciánkat ez év novem 
berében Vámospércsen tartjuk, 
ha isten éltet bennünket.
Ezután átvonultunk a gyüleke
zeti házba, ahol gazdagon terí
tett asztallal várták a nyíracsádi 
testvérek a résztvevőket. A 
szeretet-vendéglátás, áldásos 
baráti, testvéri beszélgetések 
közepette zajlott.

Füle Lajos: Presbiterek c. versével hadd zárjam beszámolómat:

Kinek a lelke vágyik a fényre, 
Kinek kenyere az Úr igéje,
És kenyérből másnak is szel
- az presbiter.

Kinek van szeme a más bajára, 
Kinek van füle a más jajára,
S tennivalóit így méri fel
- az presbiter.

Ki másnak vermét sohasem ássa, 
Aki keresztjét nem teszi másra,
S a mások terhét így veszi fel
- az presbiter.

Ki könyörögni sohase restell,
Ki úgy van ott a gyülekezetben, 
Mint aki szolgál, mert van mivel
- az presbiter

Kinek a templom kegyelem háza, 
Otthon van benne maga s családja, 
Bár mindenütt az Úrra figyel
- az presbiter.

Aki hitét örömmel megvallja,
Mint presbiter, mégha nem is rangja, 
Mert kedves élet isten előtt,
Ki megáldja, megszenteli Öt.

„Soli Dió glória!” „Egyedül Istené legyen a dicsőség!”

Ács Ferenc 
ref.lelkipásztor

Szent Kereszt felmagasztalása 
búcsú volt a római templomban

Szeptember 13-án, szombaton 
került sor a nyíracsádi római 
katolikus templombúcsú meg
tartására. A templom a Szent 
Kereszt felmagasztalására lett fel
szentelve, ezért tartották a búcsút 
ezen a napon.
A tem plombúcsú alkalmá
ból a liturgiát Sárközi Balázs 
nyíradonyi esperes celebrál
ta. Prédikációval szolgált Tóth 
Elek nyíracsádi görög katolikus 
parochus atya. A misén szolgá
latot teljesítettek: M olnár József 
plébános Nyírbéltekről, Pető 
István kisegítő lelkipásztor Fülöp- 
ről, és Tapasztó János kanonok 
atya. A búcsúi körm enet elhaladt 
a görög katolikus tem plom  előtt 
is, az őszi m unkák és a szombati 
nap ellenére mégis szép számmal 
jelen lévő római és görög katoli
kus hívek nagy örömére.

Tájékoztatjuk a római katolikus 
híveket, hogy a kanonok úr távol

léte idejében hétköznapokon 
esténként nem  lesznek misék 
a római tem plomban. Vasár
nap a szokott időben, negyed 
11-kor lesz az igeliturgia. Bosák 
N ándor püspök atya megbízá
sából Katona Zoltán, felavatott 
akolitus helyettesíti szolgálatával 
a kanonok urat.
Az akolitus, teológiai tanulm á
nyai alapján a következő felada
tok ellátására kaphat megbízást: 
közösség építésre, igeliturgia 
vezetésére, igehirdetésre, áldoz- 
tatásra.
Gyóntatás, úrfelmutatás, szentsé
gi áldás a kanonok úr visszatérté
ig a róm aiaknál nem lesz, mivel 
ezeket a feladatokat, csak felszen
telt gyóntató pap végezheti.

Mielőbbi gyógyulást kívánunk 
Tapasztó János kanonok úrnak!

Vereb Csabáné

HALAADAS
2008. szeptember 7.

A baptista gyülekezetben m inden 
évben m egtartjuk HÁLAADÓ- 
napunkat, hálát adunk Istennek 
az év során m egtapasztalt áldá
sokért.
Erre az ünnepségre hívunk 
vendég lelkipásztort, szolgáló 
csoporttal együtt. Ebben az évben 
Érmihályfalva lelkipásztora, Gál 
Győző testvér és a Harm ónia fér
fikar volt vendégünk.
Ünneplő gyülekezetünket m eg
tisztelte jelenlétével Dr. Katona 
Gyula polgárm ester úr.
Ebből az alkalombólé m eghí
vunk családtagokat, rokono
kat, ismerősöket. Hívogatunk 
a környező települések bap
tista gyülekezeteiből, így ven
dégek érkeztek Romániából: 
Érmihályfalva, Asszonyvására; 
Debrecenből, Vámospércsről, 
Hajdúsámsonból, Újlétáról, 
Bagamérból, Álmosdról, Nyír- 
mártonfalváról, Tamásipusztáról. 
Ezen a hálaadó napon kb. 50 fő 
dicsőítette együtt az Urat délelőtt 
10 órától, és délután 2 órától.
A helyi gyülekezet m inden 
ünneplőt szeretetvendégségre 
hívott, gyönyörű napsütésben, 
az udvaron megterített asztalok
hoz, ahol a finom ebéd közben 
(gulyásleves, töltöttkáposzta, 
sütemény, üdítőital, kávé) beszél
getésre és a Romániából érkezett 
vendégekkel való ismerkedésre 
volt lehetőség.

HÁLAADÁS -  délelőtt 
Jegyzet az igehirdetésből:
„HÁLA LEGYEN AZ ISTEN
NEK
KIMONDHATATLAN AJÁN
DÉKÁÉRT!” 2Kor.9:15 
Zsúfolásig megtelt az imaház. 
Hálaadásra gyűltünk össze. Nem 
is tudjuk felsorolni az összes 
hálaokot. Hálásak lehetünk az 
életünkért, családunkért, egész
ségünkért, értelm ünkért, képes
ségünkért, a nap fényéért, azért, 
hogy itt lehetünk.
A hálaadás nem velünk született 
dolog és nem lehet valakit hála
adásra kényszeríteni.
Hálás az lehet, aki megism er
te Isten Ajándékát. Isten az ő 
tulajdon Fiának nem  kedvezett, 
hanem  értünk odaadta.
Pál apostol azt mondja:
„Hála legyen az Istennek 
kim ondhatatlan ajándékáért!”

Isten ajándéka Jézus Krisztus. 
Nincs m ás név, és nem  is adatik, 
aki által üdvözülhetünk, csak 
Jézus Krisztus. Ha az Ő váltság- 
halálát nem tettük magunkévá, 
nem  tudunk hálásak lenni.
• Hálásnak kell lenni a Jézus 
Krisztusban nyert békességért, ő 
m ondja:”...az  én békességemet 
adom nek tek ...”
• A bűnbocsánatért kell hálát 
adni. A bűn választ el m inket 
Istentől, és Isten haragszik a 
bűnre. Jézus Krisztus azért jött, 
hogy bűneinket elvegye, hogy 
felszabadítson a bűn hatalma 
alól. Isten kitárt karokkal és sze
retettel vár haza m inden bűnöst, 
m ert szeret!
• Jézus Krisztus örök életet hozott 
Isten ajándékaként. Neved fel 
van írva az Élet könyvébe, és 
azért m indenki szívből hálát tud 
adni. Isten akarata az, hogy aki 
az ő Fiának áldozatát elfogadta és 
magáévá tette, örök élete legyen. 
Tudsz-e hálát adni azért, hogy 
Jézus Krisztus a bűneidet felvit
te a Keresztfára, és szabad vagy? 
Ism erd meg Isten ajándékát, ha 
még nem  ismered! Általa m iénk 
a bűnbocsánat, az üdvösség, ezért 
öröm  és hála van a szívünkben.

HÁLAADÁS -  délután
„ ...o ltá rt épített Noé az I
Ú rnak...”
„... az Úr megérezte a kedves illa
to t...”
A megszabadult em ber tud 
igazán hálás lenni. Isten elfogad
ja, örül az önkéntes, tiszta szív
ből jövő áldozatnak, és megérzi a 
kedves illatot.
Noénak így szólt az „ígéret”:
„Amíg csak föld lesz, nem  szűnik 
meg a vetés és az aratás, a hideg és 
a meleg, a nyár és a tél, a nappal 
és az éjszaka” 1 Móz. 8:22 
Az Úr Jézus azt m ondta: azért 
jöttem , hogy életük legyen és 
bővelkedjenek.
Isten azért adott nekünk, hogy 
mi is adjunk, adjuk tovább a lelki 
áldásokat!
Ö rüljünk annak, amit Isten 
nekünk adott, osszuk meg 
másokkal!
Isten töltsön be szeretetével, hogy 
hálás szívvel szolgáljuk Őt!

Lejegyezte: 
M oczokné Vasvári Edit

A Nyugdíjas Klubról röviden
A rövid nyári pihenő után feltöltődve, vidám  hangulatban a szerdai 
napokat újra együtt töltik a Nyugdíjas Klub tagjai.
Szeptemberben m ár előadással vártuk a Nyugdíjasok Megyei Képvi
seletének volt elnökét Papp M ihálynét, a görög katolikus Tóth Elek 
parókus atyát, és meglátogattuk a debreceni Gyógyfürdőt, ahol egy 
teljes nap telt el kiadós beszélgetéssel, pihenéssel és kacagással.
A következő hónapokra rendezvények látogatását, kisebb összejöve
telek szervezését, színházlátogatást tervezünk.
A klubhoz való csatlakozás nyugdíjasoknak bárm ikor lehetséges. 
Szívesen várjuk azoknak a nyugdíjasoknak a jelentkezését, akik akár 
ötleteikkel, akár csak a jelenlétükkel szeretnének egy vidám  nyugdí
jas társasághoz tartozni.
Program jainkat a Görög Katolikus Közösségi Házban (Kossuth u. 5.) 
m inden szerdán 10.30 - tó i tartjuk. Szeretettel várjuk a régi és az új 
klubtagokat!

A  Nyugdíjas Klub tagjai

Istenszülő oltalma búcsú lesz 
a görög katolikus templomban

Október 12-én a görög katolikus tem plom ban tartják az Istenszülő 
oltalma templombúcsút.
A búcsúi szent misét az esperesi kerület papjai m utatják be. A szent 
beszédet Szemán László nyírlugosi parochus tartja. A szentmise kez
dete: 11 óra.
A tem plom búcsú előtti két este 10-én és 11-én este 5 órától rekollekció 
lesz a tem plomban, gyónási lehetőséggel.
A búcsú alkalmából, a nagy ünnepekhez hasonlóan, sok községünk
ből elszármazott látogatja meg családjával Nyíracsádon lakó rokonait, 
és vesz részt a búcsúi körm enetben.

Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Terek

2008 szeptember 2-án Halmai G áborné a parlam ent Európai integrá
ciós albizottságának a tagja, Tolna megyei országgyűlési képviselő tar
tott ism ertetőt az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT) lét
rehozására és szolgáltatásainak kialakítására kiírt pályázatról.
A pályázati ism ertetetőnek Nyíracsád adott helyet a Dózsa György 
Művelődési Ház nagytermében.
Az érdeklődés nagy volt, a térség önkorm ányzataitól kb. 50 fő vett 
részt az ismertetőn.
A pályázat kiírója a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési M inisztéri
um
Közösségi té r k ia lak ítására  lehe te tt pályázni, fu n kció jukat vesz
tett épületek in frastruk turális m egújítására, m űszaki korszerűsíté
sére olyan településen, ahol építm ény hiányában egy épületben kell 
m űködnie a postának, egészségháznak, könyvtárnak vagy valamilyen 
vállalkozásnak (bolt, műhely, iroda stb.).
A nyíracsádi önkorm ányzat képviselői is jelen voltak az ism erteteté
sen, de mivel a pályázati kiírás nem  vonatkozott Nyíracsádra, ezért 
a mi településünk sajnos nem  élhetett az igényelhető 200 000 eurós 
támogatással.

Vereb Csabáné

Lovas-tábor ismét a Dél-Alföldön
A tavalyi jó hangulat és oktatás 

után idén nyáron is a dél-alföl- 
di Lovasudvarban táboroztam  
Hódmezővásárhelyen. Ez július 
20-30-ig, tíz napig tartott.
Nagyon jó társaság gyűlt össze, 

főleg Szolnok környékéről, de 
volt két budapesti, egy szerbiai és 
két szlovákiai gyerek is. Összesen 
22-en voltunk. Nagyon élveztük 
az esténkénti beszélgetéseket, 
amikbe az oktatók is szívesen 
csatlakoztak.

M inden nap reggel 8 órakor le 
kellett ápolnunk a lovakat, és 
utána m ehettünk reggelizni. A 
lovasok 4 osztályra voltak osztva 
tudásszinttől függően. Én az első
ben lovagoltam. Reggel 0 9 :00-tól 
12: 00-ig, és délután 15: 00-tól 
18: 00-ig tartott a lovaglás, vagy 
lovas torna (más nevén voltige). 
Ez azt takarja, hogy a ló hátán 
végezünk különböző gyakorla
tokat egyedül, vagy egyszerre 
többen is. M inden nap hideget

reggeliztünk, a tízórai joghurt 
volt, az ebédet rendelték, uzson
nára pedig dinnyét kaptunk. A 
vacsora m inden nap más volt. 
(PL: hamburger, spagetti, szalon
na, am it mi sütöttünk) Az idei 
oktatás annyiban különbözött a 
tavalyitól, hogy kevesebb volt a 
voltige, viszont aki tudott ugra
tott is. Emellett szinte m inden 
nap kim entünk egy fél kilom éte
res terepre.

Szombaton kirándulni szeret

tünk  volna m enni lovas kocsival 
Mártélyra, de a kocsi 100 méter 
után defektet kapott, így ezt 
vasárnapra kellett halasztani.
Egy gyönyörű helyre vittek el 
m inket a Tisza partjára.
Szerdán egy bemutató-lovaglás- 

sal zártuk a tábort. Senkinek nem  
volt kedve hazam enni, és szinte 
sírva búcsúztunk egymástól és a 
kedvenc lovainktól. Nagyon jól 
éreztem  magam, és szerintem 
nagyon jó tíz napot töltöttünk el 
együtt.

Jakab V iktória 8. a
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Erdély varázsa
Idén nyáron egy csodálatos uta
zásra nyílt lehetőségem, amivel 
éltem is. Ez egy olyan utazás 
volt, amelyen hajdúböször
ményi diákok jó tanulmányi 
eredm ényükért vehettek részt. 
Engem a Hajdúböszörm ényi 
Bartók Béla Zene- és Művészeti 
Iskolában elért eredm ényei
m ért válogattak be a 25 diák
ból álló csapatba. Augusztus 
negyedikén hét órakor indult 
a buszunk Böszörményből 
Gyergyószárhegyre. Nagyon 
hosszú és fárasztó utazás várt 
ránk. Szárhegy kb. 500 km- 
re fekszik az ártándi átkelőtől. 
Gyergyószárhegy a Gyergyói- 
m edencében található, melyet 
a negyedkorban kiemelkedett 
vulkanikus vonulatok zárnak 
közre. A m edence központja 
Gyergyószentmiklós. Szállást 
az alkotóház kettő, három  illet
ve négyágyas szobáiban biz
tosítottak vendéglátóink szá
m unkra. M ondanom  sem kell, 
a kilátás gyönyörű volt. Akár
m erre néztem m indenütt a 
Kárpátok vonulataiba ütközött 
a tekintetem. M ásnap ellátogat
tunk a Lázár -kastélyba, am e
lyet a XV. század végén kezd
tek el építeni. A kastély Erdély, 
Moldova, és Havasalföld kap
csolatainak fontos helye volt. 
Itt nevelkedett Bethlen Gábor, 
Erdély későbbi fejedelme. Szár
hegytől nem messze található a 
gyergyóditrói neogótikus kato
likus templom, amely a falu 
m éretéhez képest meglepően 
m onum entális méretű. Elláto
gattunk még a Tatár-dom bhoz 
is, amiről kiderült, hogy földje 
nem  is csatában elesett tatá
rokat rejt maga alatt, hanem  
moldvai rom ánokat. A harm a
dik napon a Gyilkos-tavat és a 
Békási-szorost tekintettük meg. 
Augusztus hetedikén a szállá
sunkon tartott kézműves napon 
vehettünk részt, amelyen készí
tettünk elszakíthatatlan sámán 
kötelet, verecseltünk és szőt
tünk. Pénteken Csíksomlyóra, 
a nevezetes zarándokhelyre 
utaztunk, ahol m egnéztük a

csíksomlyói tem plomot és fel
m ásztunk arra a helyre, ahon
nan a búcsúkat közvetítik. Ezt 
a helyet az itteniek nyeregnek 
nevezik, alakja miatt. Ezek után 
tovább utaztunk a Szent Anna- 
tóhoz, ahol fürödni is lehetett 
volna, de mi nem  tettük. Szom
baton Gyergyószentmiklósra 
m entünk, ahol többek között 
egy örm ény tem plom ot is 
m egnéztünk. A rom án görög 
katolikus tem plom ban még 
könnyező M ária-képet is lát
hattunk. Vasárnap ferences 
szentmisén voltunk, a délutá
ni program unk pedig táncház 
volt. Hétfőn a parajdi sóbánya 
egészséges levegőjét élvezhet
tük, aztán pedig Korondra 
m entünk vásárolni. Este a szer
vezők tábortűzzel kedveskedtek 
nekünk. Augusztus tizenkette
dikén pedig hazaindultak. 
Nagyon szerencsésnek m ond
hatom  magam többszörö
sen is. Egyrészt azért, m ert 
a tábor után még egy hetet 
eltölthettem  a Kolozsvár és 
Bánfihunyad között fekvő 
Magyargyerőm onostoron, a 
rokonaim nál. Másrészt pedig 
azért, m ert ez alatt a két hét 
alatt, amit Erdélyben töltöttem 
el, olyan emberekkel voltam 
körülvéve, akik magyarabbak 
sok anyaországban élő h o n 
fitársunknál, akikről vendég
szeretetből és hagyományőr
zésből példát vehetnek bárhol 
a világon. Hiába Romániában 
élnek, mégis igazabban, mély
ről gyökerező érzéssel mondják 
magukra azt, hogy „magyar 
vagyok”. Ezzel m indenkit ösz
tönözni szeretnék arra, hogy 
őrizzük meg identitásun
kat, ápoljuk hagyományain
kat és szokásainkat. Ha ezek 
elvesznek, akkor m ár senki 
sem m ondhatja magára azt, 
hogy „magyar vagyok” m ert a 
magyar em ber csak múltjával, 
hagyományaival együtt lehet 
igazán a nem zet fia.

Király D alm a  
g im n á ziu m i tanuló

Túravendégek
Nyíracsádon

Augusztus végén hét vidám 
ember, hat hölgy és egy úr érke
zett községünkbe Nagykanizsá
ról. Azért utazták át az országot, 
hogy teljesítsék a falunkat is 
átszelő Alföldi Kék Túra egyik 
szakaszát. A hét vidám túrázó 
gyalogosan járta  be az útvonal 
egyes szakaszait, a nap végén 
pedig úgy érkeztek vissza szál
láshelyükre, a görög katolikus 
szolgáltató házba, m intha nem 
is húsz kilométeres gyalogtúrán 
lennének túl. Nyoma sem volt 
rajtuk a fáradtságnak, még a 
telefon csengő hangjára is táncra 
perdült egyikük, pedig a kis 
csapat legfiatalabb tagja 52 éves, 
legidősebb tagja pedig túl van a 
nyolcvanon. A túrázók vezetője, 
a 83 éves Szűcs Rozália fiatalo
kat megszégyenítő frissességgel 
kezdte rövid ismertetőjét. Ter
mészetbaráti egyesületünk 1961. 
m árcius 15-én alakult 15 fővel, 
m a 63-an vagyunk. Negyedéves 
terv alapján m űködünk, egy -és  
többnapos gyalogos teljesítmény 
-és idénytúrákat szervezünk. 
Az Alföldi Kék Túra utolsó sza
kaszának bejárásával nyolc nap 
alatt 164 kilom étert teszünk meg. 
Először járjuk végig ezt az utat, 
m ár nagyon kíváncsiak voltunk 
az Alföld varázsára. Az erdő, a 
fenyvesek, az akácosok árnyékot 
adnak, a m adarak éneket, a ter
mészet pedig nyugalmat -  fogal

mazott Rózsika néni, aki azt is 
megjegyezte, bizony a turista 
jelzések sok helyen hiányosak 
voltak, így sokszor több száz 
m étert is meg kellett tenniük 
egy-egy kereszteződésnél, m ire 
megtalálták a helyes irányt. Egyik 
településről a másikra autóval 
mennek, ott aztán bakancsot 
húznak és irány a természet. Azt 
mesélték, azért szeretik a túrákat, 
m ert nagyon jó  a társaság, kelle
mes a légkör, nevezetes történel
mi helyeket járhatnak be, a ter
mészet nyugalmánál pedig jobb 
stresszoldót el sem tudnak kép
zelni. - Nyíracsád, Debrecen kör
nyékén rengeteg élményt gyűjtöt
tünk, még a Zsuzsi vonat is m eg
állt, am ikor integettünk nekik 
az erdő közepén. Sok kedves 
emberrel találkoztunk, ide biz
tosan szívesen térünk vissza leg
közelebb is -  fogalmazott Készéi 
Zsóka nyugdíjas testnevelő, akit 
a kő, a fa teljesen elvarázsol, egy 
fenyves erdőben pedig órákig tud 
gyönyörködni. Ezt tette nálunk 
is. A túracsapat tagjai voltak: 
Szűcs Rozália, Készéi Zsóka, 
Antalics Dezsőné, Vidák Márta, 
Orbán Ilona, Kissné Véges Iboly
ka és Kiss Lajos. Nyíracsádon dr. 
Gordán M ariann a Tourinform 
Iroda vezetője kalauzolta őket.

Kedves Györgyné Z ilahi Enikő

Titkok és praktikák 
egy kivifa körül

Nemes Józsefet és feleségét 
Annuskát m indenki ismeri a 
faluban. Azt is látja az arra járó, 
hogy portájuk rendezett, takaros, 
kertjük, házuk eleje gondosan 
ápolt növényekkel van tele. Azt 
azonban m ár kevesen tudják, 
miféle kincseket rejt a kis kert. A 
tucatnyi, tavasztól őszig friss gyü
mölcsöt adó kert fái között van 
egy parányi m editerrán sziget, 
vagyis három  kivifa és két fügefa 
is. Az előbbi 50-60 darab zöld 
húsú, zamatos gyümölccsel aján
dékozta meg a gondos gazdákat, 
de a füge is szépen term ett. Nem 
volt ez persze m indig így, hisz a 
kivi három  éven keresztül nem 
akart term ést hozni. Annuska 
megfejtette a titkot, orvosolta a 
bajt, s m a m ár ismét fürtökben 
lóg a gyümölcs a fán. -  15 évvel 
ezelőtt egy kertészeti katalógus
ból rendeltem  két term ő és egy 
pozró csemetét. Nagyon kíváncsi 
voltam, vajon sikerül-e fát nevelni 
belőlük -  kezdte meséjét A nnus
ka, m ajd így folytatta: - Elültet-

Virágok közt éli életét
Az Asszonyrészen élő Káplár Ferencné Ilonka néni nem  esett kétség
be, amikor kertjébe a közeli erdőből feljöttek az őzek, s megdézsmál
ták a céklát. A beérett borsó helye sem m aradt parlagon, az üresen 
árválkodó ágyásokba a megannyi zöldség közé virágot ültetett. Nem 
valamiféle nyugdíjas hóbort ez, Ilonka néninek így természetes. A 
takaros kis porta  m inden szegletében virágok pom páznak. A ház m el
letti kukorica táblánál őszrózsák állnak sorfalat, a kerítés előtt dáliák, 
kardvirágok fogadják a vendéget. Az udvar a kert ezerszínű, megannyi 
fajtájú virágtól díszük. -  A virágok szeretete gyermekkoromban kez
dődött. Akkoriban a kiskertben m inden talpalatnyi föld kellett a vete- 
ménynek, nem  nagyon ju tott hely másnak. Egyszer ültettem  néhány 
tő virágot, édesanyám meg kihúzgálta valamennyit. Nagyon sokáig 
sirattam. Akkor megfogadtam, ha egyszer saját házam lesz, a kert, az 
udvar tele lesz virággal. Így is lett. A virágokat mindig akkor ültettem, 
ha esett az eső, m ert csak akkor értem rá. M ióta nyugdíjas vagyok, 
meg szinte m inden időm et közöttük töltöm. Ha keresnek, s nem 
vagyok a házban, biztosra vehetik, hogy a virágok közt m egtalálnak 
-  meséli lelkesen. Ilonka néni ősszel megszedi a magokat, összegyűjti 
a gumókat. Nagyon vigyáz rájuk, télen a füstölőben tárolja valameny- 
nyit, gyakran pléddel védi az erős fagyok ellen. -  A fél falut el tudnám  
látni virágmaggal, de nem  szeretnek bajlódni ilyesmivel az emberek.

Pedig a virágok meghálálják a törődést. Rengeteg m unka van velük 
kora tavasztól késő őszig: a magok elvetése, az ültetés, gyomlálás, 
locsolás, no meg a becézgetés is fontos. Ha kimegyek közéjük, szinte 
kacagnak rám  -  m ondja Ilonka néni, aki úgy beszél rajongásig szere
tett virágairól, m intha unokái lennének valamennyien. Az Asszony
rész tanyatelepülés szélén álló kis porta  előtt gyakran megállnak az 
arra járó idegenek, hogy megcsodálják a virágtengert, a helyiek pedig 
gyakran kérnek belőle, ha m ennek a temetőbe, de akkor is, ha csak 
az asztalt szeretnék díszíteni Ilonka néni kedvenceivel. -  A virágok 
kitöltik az életemet, közöttük nem  tudok elfáradni. Nagyon szeretek 
itt élni, a gyermekeim, unokáim  is gyakran ellátogatnak hozzám, akik 
közelben laknak, szinte napi vendégek. Ok is érzik, hogy a béke szigete 
az a kis kert.
Ilonka néni virágai mellett az unokáira a legbüszkébb, akik éppen 
tizenegyen vannak. Ballagásra, névnapra, születésnapra m indegyik
nek jut egy-egy csokor a nagyi virágai közül. Ilonka néni pedig reméli, 
hogy valamennyi unokája esküvőjén is az ő virágaiból készíthetik 
majd az asztaldíszeket.
Jó egészséget kívánunk mindehhez.

Kedves G yörgyné Z ilahi Enikő

tűk a csemetéket, melyek szépen 
m egindultak a fejlődésben, nem 
győztünk gyönyörködni bennük. 
Egyszer aztán észrevettem, a 
porzó fácska lem aradt a fejlődés
ben, elnyomta a közelében lévő 
cseresznyefa. Három  évig nem 
is hozott virágot, de azért hajtott. 
Nem akartam  belenyugodni, 
hogy itt ez a szép fa, a term ő ontja 
a virágot, de nincs, ami beporoz
za. Egyszer aztán eszembe jutott 
a megoldás. Tudomásom ra jutott, 
hogy Mező esperes úr kertjében 
szépen virágzik egy porzó kivifa. 
Elmentem, s kértem  néhány virá
got. Óvatosan üvegbe helyeztem 
őket, majd hazahoztam. Ha a 
szél, vagy a rovarok nem  tudták 
elvégezni m unkájukat, elvé
geztem én helyettük. A porzó 
virágot odavittem a term őhöz, a 
két virág arcát összeérintettem, 
m intha csak megcsókolnák egy
mást. így tettem a többi virág
gal is, aztán vártam. Hihetetlen 
nagy élmény volt, am ikor az első 
így, vagyis tulajdonképpen m es

terségesen m egporzott év után 
megjelentek az első term ések 
a fán. Három  éve ezzel a m ód
szerrel, saját kezűleg porzom  be 
a fát. Ha kimegy a cseresznyefa, 
bízom benne, hogy m egerősödik 
a porzó fája és újra hoz virágot is, 
hogy a természet maga végezhes
se tovább a dolgát -  magyarázta 
Annuska olyan lelkesedéssel és 
odaadással, hogy szinte tapinta
ni lehetett a levegőben a növény 
iránti végtelen szeretetet. A nnus
ka szerint egyáltalán nem igényes 
a kivifa. Erős hajtást hoz, nyáron 
zöldmetszést kell alkalmazni, 
hasonlóan a szőlőhöz. Szereti a 
vizet és a napfényt. Am ikor fiatal 
csemete volt, a gondos háziasz- 
szony telente használt abrosszal 
bugyolálta be a törzsét a fagy 
ellen. A fa szárai erősen tartják az 
érett gyüm ölcsö
ket, nem  engedik 
idő előtt lehullani.
A nnuska szerint az 
őszi időjárásra kell 
nagyon figyelni , s 
az első fagy előtt 
leszedni a gyü
mölcsöket. Télen 
hűvös kamrában 
nagyszerűen eláll, 
s egész tavaszig

friss marad. A praktikáknak ezzel 
azonban még nincs vége, A nnus
ka újabb titkot árul el. -  Télen, 
ha kivit enni tám ad kedvünk 
négy-öt szemet beleteszek egy 
nagy üvegbe egy két illatos alma 
társaságában, s lezárom néhány 
napra. A két gyümölcs aromája 
úgy keveredik össze, hogy valami 
hihetetlenül különleges ízvilággal 
ajándékozza meg a fogyasztót 
-  m ondta Annuska, aki joggal 
büszke arra, hogy nemcsak Mező 
esperes úr, de még a püspök úr 
is kóstolta a különleges, Nem es
féle, saját porzású, kivit. Annuska 
csak azt sajnálja, hogy nem adhat 
m inden ismerősének a maga 
dédelgette ízes gyümölcsből.

Kedves G yörgyné Zilahi Enikő
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VARGA A U T Ó SZ E R V IZ
N yíradonv Debreceni u. /az Európa parkkal szem ben/

Tel.: 06 52/203-098,06 52/593-025,
06 30/9552-325, 06 30/5049-804,06 30/684-0176

Szó IgáJ tatása in k :
B iztosítási ügyintézés:

B iztosításkö tés 
K árbeje len tés 

Helyszíni k á rfe lv é te lezés 
T e lje s  körű kárügyin tézés

Sérült gépjárm ű elszállítása  
Autószerelés  

G épjárm ű átvizsgálás  
O lajcsere, olajértékesítés  

G épjárm ű átíratás  
M otordiagnosztika  

K örnyezetvédelm i felülvizsgálat (zöld kártya) 
M űszaki vizsgáztatás és vizsgára való felkészítés  

Lézeres futóm ű beállítás

Autó- és gumiszerviz,
Nyírábrány, József A. u. 53. sz.

Személygépkocsik, kistehergépkocsik javítása, 
műszaki vizsgára felkészítés, 

vizsgáztatás, alkatrészbiztosítással, 
rövid határidővel, kedvező áron.

Soron kívül

KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT

BENZIN DIESEL

üzemű gépkocsikra,
3500 kg feletti össztömegű tehergépkocsikra is!

Használt és új gumiabroncsok értékesítése, 
vásárlás esetén díjmentes gumiszerelés, 

kerékcentírozás, defekt- és egyéb gumijavítások.

Tisztelettel várjuk ügyfeleinket! 

Műhely:
Nyírábrány, József A. u. 53. sz.

Telefon:
(06-52) 208-345 
(06-30) 97-75-600 
(06-30) 42-97-983

G É P JÁ R M Ű  V E Z E T Ő I T A N F O L Y A M  !!!

Kategóriák: -Állati erővel vontatott járm ű  
- M oped, M otorkerékpár  

- Szem élygépkocsi 
Teherautó + Nehéz pótkocsi 

- Autóbusz
KKZDKTK: Folyam atosan, jelentkezőktől függően. 

Helye: Petőfi téri oktatóterem .
Az elméleti oktatás igény szerint Debrecenben is lehetséges! 

Tankönyvet és CD-t m inden jelentkező kap.

Érdeklődni: Bálega G ábor szakoktatónál 
Telefon :06-20-457-1694

H I R D E T É S
Ady Endre u. 25. szám alatti Rákóczi u. 102. sz. alatt régi
ház kerttel eladó. Érdeklődni: típusú ház különálló kerttel 
57/707-333

eladó. Érdeklődni: 206-175

Bálega János, Széchen 
szám alatti lakosnak 
utcán 520 négyszögöl te 
kúttal, 220 és 380 ipari 
eladó. Érdeklődni: 206-

yi u. 35.
az Erdei Akác széldeszka (hulló) eladó.

lek, fúrott Szállítás megoldható. Érdeklőd-
árammal ni. Tel. 06/70-33-11 -883 
884.

:>r Presszóba fiatal pultos 

felveszek.Telefonszám: 06- 

-68-774

x, , . Mám Nytracsad toteren 80 n r  -es gáz
fűtéses tetőtéri lakás sürgősen lányt 
eladó! Érdeklődni: este 206-159 30-33

Almás édességek
K ókuszos, a lm ás sü tem ény

Hozzávalók:
15 dkg margarin, 2-3 evőkanál zsem
lemorzsa, 2 vagy 3 db alma, 1 dl tej, 
2 csapott mokkáskanál sütőpor, 1 
bögre liszt, 10 dkg kókuszresze
lék, 3 db tojás, 18 dkg kristálycukor 
A forma kikenéséhez: margarin.

Elkészítés:
A margarint a cukorral habosra keverjük, ezután a tojásokat 
egyenként hozzáadva tovább habosítjuk. A lisztet, a sütőport, majd 
a tejet belekeverjük a margarinos krémbe. Ezután a felkockázott 
almát keverjük a tésztához. Ízlés szerint az almát a tésztába keverés 
előtt megforgathatjuk fahéjban is. A formát kikenjük margarinnal, 
meghintjük zsemlemorzsával, beleöntjük a tésztát. Előmelegített 
sütőben 175 fokon kb. 40 percig sütjük!

Almás, vaníliás pudingos szelet

Hozzávalók:
2 csomag háztartási keksz, 1 kg alma, 
1 csomag vaníliás puding, hideg víz, 
vagy tej a pudinghoz, cukor, pici őrölt 
fahéj, egy tábla tortabevonó, vaj, vagy 
margarin

Elkészítés 1:
A meghámozott és magházától megtisztított almát feldaraboljuk, 
majd 6 evőkanál cukorral, kicsi fahéjjal sűrűre főzzük. A vaníliás 
pudingport elkeverjük a 3 dl hideg vízzel, hozzáadjuk az almához, 
és jó sűrűre összefőzzük. Az egyik csomag kekszet a tepsi aljára 
szorosan egymás mellé lerakjuk, ráöntjük az almakrémet. A még 
forró krémre rárakjuk a másik csomag kekszet, majd, ha kihűlt, a 
tetejére margarinnal felmelegített tortabevonót öntünk. Egy napot 
állni hagyjuk, másnap szeleteljük.

Elkészítés 2:
Az almát lereszeljük, 5 dkg vajon, 4 evőkanál cukorral, és pici 
őrölt fahéjjal megdinszteljük. A keksz felét a tepsi aljára lerakjuk, 
majd rárakjuk a párolt almát. Közben a vanília pudingot szoká
sos módon, 5dl tejjel és 3 kanál cukorral megfőzzük, és az almára 
öntjük. A tetejére jön a keksz másik fele és a tortabevonó. Másnap 
szeleteljük.

Gyűjtötte: Vereb Csabáné

Mezőgazdálkodással 
foglalkozók figyelem!

Cégünk Hollandiába szervez utat,

használt mezőgazdasági gépek 
beszerzésére.

Jöjjön el személyesen és válassza ki saját maga 
mezőgazdasági gépét.

0652/207-000, 0670/3311883 

Napraforgó termelők figyelem!
Megkezdtük az étkezési /csíkos/napraforgó 

felvásárlását Nyíracsádon. Azonnali készpénzfizetés, 
napi áron, szelelőgép biztosítása.

Ötvenhatan köszöntötték
Augusztus utolsó szombatján egy nyíracsádi család ötvenhat tagja 
népesítette be a művelődési ház nagytermét. Özvegy Papp Jánosné 
Hegedűs Júlia, Juliska néni hat gyermeke, vejei, menyei, tizenkét 
unkája, húsz dédunokája gyűlt össze, hogy köszöntsék az édesanyát, 
nagymamát, dédit nyolcvanadik születésnapja alkalmából. Születés
napot minden családban ünnepelnek, sütnek, főznek, együtt készül a 
család a nagy napra. Juliska néninek azonban meglepetésnek szánták a 
születésnapi partit. Meglepetésben persze nem volt hiány. Juliska néni 
így mesélte élményét. -  Az unokám, aki kisbabát vár, megkért, hogy 
kísérjem be Debrecenbe ultrahangos vizsgálatra. Kicsit furcsállottam, 
hogy szombaton délben kell menni, de beültem az autóba. Amikor 
bekanyarodott a művelődési ház udvarára, azt hittem rossz tréfát 
akarnak űzni velem. Mikor kiszálltam a kocsiból már úgy reszketett 
a szívem, mintha ki akarna ugrani a helyéről. Nagyon meglepődtem, 
amikor együtt láttam a családot, amikor láttam, ők is mennyire örül
tek. Csak azt nem tudom még ma sem elképzelni, hogyan tudták ezt 
titokban tartani, még Pest mellől is hazajött a fiam, de arról sem szól
tak előre egy szót sem -  mesélte Juliska néni, aki még az ebéd után is 
nehezen birkózott meg könnyeivel, de akit minden váratlan izgalo
mért kárpótolt a család tisztelete, megbecsülése és végtelen szeretete. 
Juliska néni megígérte, a századik születésnapján is meghív majd egy 
családi fotóra. Adja Isten, hogy így legyen!

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

Ligetaljai ízek- Nyíracsádi 
Őszi Terménybemutató

2008. október 11-én, szombaton 15 órától 
a művelődési házban

Program  előzetes

15 órától -  Őszi Terménybemutató- Nyíracsádon termett 
terményekből
Ligetaljai ízek -  idei termésből őszi ételek főzése 
bográcsban
Az ősz jegyében - játékos családi vetélkedő -  
Benevezés: október 5-ig: a művelődési ház 
irodájában, az iskolában Kovács Ferencné 
tanárnőnél és a Tourinform Irodában 
Játszóház, arcfestés

17 órától -  Ízelítő a Ligetalja ízeiből népi ételkóstoló helyi
specialitásokból
Őszi bőrápolási tanácsadás, kozmetikai bemutató 
és vásár
Őszi könyvvásár

18 órától -  Hagyományőrző népi játékok, néptánc és
néphagyomány bemutatók 
Táncház, kísér a Törköly zenekar 

Kiegészítő program: őszi „Csere-Bere”

A programhoz kapcsolódó felhívások
Ha a gyerek vagy ön megunta, kinőtte vagy csak egyszerűen nem 
tudja tárolni, jöjjön és cserélje el (vagy adja el bolhapiacon) régi, 
de jó  állapotban lévő ruháját, játékát, könyvét (múlt évi kötelező 
irodalmat), CD-tstb.
Csere helyszíne: művelődési ház klubterme.

Figyelem!
Várjuk a terménybemutatóra a különleges formájú, nagyságú, 
vagy színű terményeket (burgonya, káposzta, tök, alma stb.) 
melyet a kiállítás idejére rendelkezésünkre bocsátanának.

Várjuk azoknak a jelentkezését, akik részt szeretnének venni a 
Ligetaljai ízek -  idei termésből őszi ételek főzésében, vagyis a bog
rácsozásban.

Diósné Kozm a Erzsébet

Kényszóró beállítás 
M inden típusú gépkocsi karosszériajavítása  

G épjárm űfényezés

Fiatalok FIGYELEM!!!
Közkívánatra ism ét diszkó lesz Nyíracsádon  

a m űvelődési házban!!

Október 24-én pénteken,
Laser Dance Action, m eglepetés sztárvendéggel és 

italakcióval! Gyere, bulizz velünk!
Hozd a haverodat is!


