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A z önkormányzat képviselő tes- 
tülete október 22-én kibővített 
ünnepi ülésen emlékezett az 
1956-os forradalom mártírjaira. 
A z általános iskola tanulói Kiss 
lózsefné pedagógus vezetésével 
verssel idézték a forradalom ese
ményeit, majd Kedves Györgyné 
Zilahi Enikő ünnepi beszédét hall
gathatták meg a jelenlévők.

„ Mi volt 56 barátom?
Múlt, ami elmúlt? Egy nép, ami 
elhullt?” -  tette fel a kérdést a 
költő néhány évvel az októberi 
forradalom  leverését követően. 
T isztelt ünneplők!
1956. október 23-ra, a magyar 
nép legfiatalabb nemzeti ünnepé
re emlékszik a napokban az egész 
ország. Vannak, akik nagygyűlést 
szerveznek, felvonuláson vesz
nek részt, m ások m űsort adnak, 
megint m ások gyertyát, mécsest 
gyújtanak a m ártírok emléké
re. És vannak, bizonyára sokan 
vannak még közöttünk olyanok, 
akik egyszerűen csak karjukra 
hajtják fejüket és emlékeznek. 
Emlékeznek a forradalom lendü
letére, m indent elsöprő hevére, a 
szabadság felemelően, édes ízére. 
De emlékeznek a sortüzekre, az 
önkény rém uralm ára, a kitelepí
tések borzalm ára is. Emlékeznek, 
és felteszik a kérdést: Mi volt 56? 
Pedig ők tudják. Ő k igazán 
tudják, mégis m inden év októbe
rében felteszik a kérdést.
Mi volt 56?
Az én korosztályom, a mai negy
venesek számára 1956 sokáig 
homályos történelm i lecke volt. 
Nemigen értettük, tanáraink 
pedig nem igyekeztek az ellen- 
forradalom szó magyarázatával. 
Négy évtized elteltével 1989- 
ben Pozsgay Imre kijelentése, 
bejelentése megdöbbentette az 
egész országot: 1956-ban nép
felkelés volt. Ma m ár tudjuk, 
hogy az ellenforradalom hamis, 
a népfelkelés pedig nem m eg
felelő meghatározás. Hisz 1956. 
októberében forradalom volt 
Magyarországon. Olyan forrada

lom, amit egy elcsigázott, leigá- 
zott, meggyalázott kicsiny ország 
saját népe legszentebb ügyéért, a 
nemzet szabadságáért vívott. 
Negyven évig TILOS volt ünne
pelni. Aztán LEHETETT, ma 
pedig KELL.
M inden év október 23-án újra 
fellobban a láng, hogy felidézze a 
forradalom eseményeit. Azokat a 
napokat, am ikor nem  pusztán a 
tömeg kiáltott, hanem  egy egész 
ország.
Ami 52 évvel ezelőtt október 
23-án történt, példa volt az 
egész világnak és örök dicsőség 
Magyarországnak.
Mi volt 56?
52 évvel ezelőtt, október 23-án 
a magyar nemzet történelm ének 
legdicsőbb napjára ébredt. Egy 
nép, egy forradalmi nép, m eg
unva leigázott, rákényszerített 
rabszolga sorsát, lerázta magáról 
bilincseit és szembefordult vörös 
elnyomóival.
A nemzet ifjúsága, m int hajdan
1848-ban, vezére, zászlóvivője 
lett a kibontakozó forradalom 
nak, a nem zet akaratának. 
Szabadságot akartak! Szabadon 
élni saját országukban. A sza
badság határtalan vágya olyan 
erőt adott nekik, hogy szembe 
m ertek szállni a világ legnagyobb 
hadseregével, a szovjet hadsereg
gel is. Szembeszálltak és győztek. 
Bár győzelmüknek alig két hétig 
örülhettek, mégis dicsőségük a 
legfényesebb csillagként ragyog 
történelm ünk egén. Tisztesség
ből, helytállásból, bátorságból, 
elszántságból, és a hon szereteté- 
ből adtak példát az utókornak.
1849-ben Miklós cár seregei 
segítettek térdre kényszeríteni 
a magyart. A kom m unista párt 
vezetői 1956-ban sem csalódtak 
a szovjetekben. Novem ber 4-én 
a Szovjetunió hadüzenet nélkül 
indított tám adást hazánk ellen. 
Fegyvert fogott a nemzet. Még 
a Vörös Hadsereget is meglepte 
a magyarok ellenállásának ereje. 
De bármilyen hősiesen küz
döttek, a m érhetetlen túlerővel

szemben elvesztették a harcot. A 
szovjet tankokkal együtt vissza
osontak a forradalom ideje alatt 
elmenekült tömeggyilkosok is, és 
megkezdték a tisztogatást.
1956. november 4-ét követően 
Haynau rém uralm át megszégye
nítő rettegés lett úrrá az országon. 
„Bújt az üldözött, s felé kard nyúlt 
barlangjába Szerte nézett, s nem 
leié honját a hazában!” Az előbb 
idézett gondolatot 1823-ban, 
a reform kor hajnalán Kölcsey 
Ferenc fogalmazta a magyarok 
himnuszában. De m inden szava 
igaz volt az októberi forradalmat 
követő rém uralom  idején is.
Mi volt 56?
A politikusoknak pusztán hatal
mi játék, a hétköznapok em beré
nek maga az élet, a sors, a végzet, 
a húsba vágó eleven valóság. Ők 
tudják, mi volt 56.
A földműves, akit az eke szarva 
mellől szólított a tisztesség és 
az anyaföld szeretete a forrada
lom oldalára, s akitől jutalmul 
m inden talpalatnyi földet elvet
tek, ő tudja, mi volt 56.
A fiatal óvónő, aki a hajdúsám soni 
óvoda ablakának sarkában kupo
rogva számlálta a sarkon befor
duló tankokat, és soha el nem 
múló, soha ki nem törölhető féle
lem m arta be magát a zsigereibe. 
Ő  is tudja, mi volt 56.
A tanító, aki nemzeti dalárdát 
szervezett, és őszintén hitt a sza
badság erejében, s abban, hogy 
a zsarnoknak el kell bukni. Akit 
családjával együtt kitelepítettek a 
Hortobágy pusztájába, s akinek 
kilométereket kellett gyalogolni 
gyermekei m indennapi kenyeré
ért, s akihez m inden hajnalban 
bezörgettek, hogy otthon van-e, 
ő tudja, mi volt 56.
De tudja az akkor tízéves kislány 
is, aki édesapjával a fővárosba 
utazott, s a vonat ablakából látta 
a kiégett tankokat, az üszkös 
romokat, s a félelem örök baráz
dát m art emlékezetébe.
Nekünk, az utókornak, vajon mit 
kell tennünk, hogy unokáink is 
tudják majd, m i volt 56. Ne csak 
tudják, de elszánt kötelességgel 
adják is tovább.
M it kell tennünk?
Fel kell vállalnunk, és büszkén 
viselnünk 1956 súlyos, de szív
melengető örökségét.
Meg kell adni a m últnak a tisz
tességet, a jelennek pedig a jövőt, 
hogy méltó utódai lehessünk 
azoknak, akik megálmodták 
nekünk a szabad Magyarorszá
got, s készek voltak küzdeni, 
meghalni érte.
Olyan országot, olyan jövőt kell 
építeni m indenkor, ahol nem 
csak jogállamban, de erkölcsös 
jogállam ban élhetünk.
M it üzen 1956 a 21. század 
em berének?
Azt, hogy a szabadságért, az 
idegen elnyomás ellen harcolni 
nem  pusztán feladat, de hazafias 
kötelesség is.
A NATO, az Európai Unió korá

ban ha az ország lenne veszély
ben, talán nem  m aradnánk 
segítség nélkül, m int 1849-ben és 
mint akkor, 1956-ban.
De ha a magyar lélek független
ségéért kell síkra szállnunk, csak 
m agunkra számíthatunk. A világ 
népeinek tiszteletét és megbecsü
lését csak akkor nyerhetjük el, ha 
önm agunkat is tiszteljük. Ha tisz
tesség, becsület, erkölcs, vallás 
és hit együtt, karöltve harcol a 
tisztességtelenség, becstelenség, 
erkölcstelenség és hazugság ellen. 
Ez 56 üzenet!
M erjük felvállalni, m erjük 
kim ondani és belekiáltani a 
világba! Nem azért, hogy félje
nek tőlünk, hanem  azért, hogy 
tiszteljenek bennünket.
Am ikor először kulcsoljuk imára 
gyermekeink kezét, ne csak Isten 
szeretetére tanítsuk meg őket, 
hanem  arra is, hogy merjenek 
magyarok lenni. Hogy legye
nek büszkék erre a fogyó kicsi 
nemzetre, s azokra, akik 1956 
októberében életüket adták a 
mi jövőnkért, azért hogy szabad 
országban élhessünk.

Lobbanjon fel a forradalom 
lángja, és égjen lelkűnkben 
m inden év októberében. Váljék 
az emlékezés ünneppé, hogy 
visszaadjuk, hogy visszaadhas
suk 1956 hőseinek azt, amit tőlük 
kaptunk: a haza, a nem zet sza
badságát és becsületét. S zeng
jen fülünkbe m inden év október 
23-án Vörösmarty M ihály szava, 
s szólítsa rendületlen hazaszere
tetre a nemzetet.

„Légy híve rendületlenül 
hazádnak oh, magyar!
Ez éltetőd, s ha elbukál 
Hantjával ez takar.

A nagyvilágon e kívül,
Nincsen számodra hely;
Áldjon, vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell!”

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

Tollas Tibor: Túlélők

Legyen csendes az álmuk, 
m ert nem  haltak hiába.
— Letarolt erdő fái — 
úgy fekszenek vigyázzbá.

Földtömte szájuk némán 
kiált időtlen esküt.
Elvetett mag a rögben 
a csontmeztelen testük.

Feldúlt sírjukon mécses ég, 
október tűzvirága, 
a holtak jogán kérdez 
választ m ár m it se várva.

M últunkat elrabolták, 
a sivár jelen hallgat.
Ók élik túl, — a holtak, 
a győztes forradalmat.

Mindenszentek 
ünnepe

Nagyon sok szentje van az Anyaszentegyháznak, és külön ünnep 
van számukra, am ikor együtt tiszteljük őket, és kérjük közbenjárá
sukat. A szentek sem nem  kivételezettek, sem nem emberfelettiek. 
Ugyanúgy születtek, m int m inden ember. Glóriájukat (dicsőségü
ket) nem  a bölcsőben kapták, de azon fáradoztak felnőtt korukban, 
hogy ezt elérjék. Isten dicsőségét keresték az emberek szolgálata 
által. Hiszem a szentek közösségét -  im ádkozzuk a Hiszekegyben. 
Isten megváltott népe vagyunk, és közösségben vagyunk egymás
sal. A szentek (megdicsőült Egyház) velünk a zarándokúton levő 
Egyházzal, m i pedig a szenvedő Egyházzal, a m ár elhunytakkal.
A szentek segítenek m inket, hogy minél jobb em berek legyünk, mi 
pedig segítjük az elhunytakat, hogy eljussanak a mennyei dicső
ségbe.
Kik a szentek? Érdekes emberek, m ert Isten jóságát, szeretetét, 
türelm ét, irgalmát sugározzák az emberekre, em bertársakra.
Egész földi életükben azon fáradoztak, hogy a Főparancsot valóra 
váltsák: Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lel- 
kedből, m inden erődből, szeresd felebarátodat, m int önmagadat! 
Ezt valósították meg, hogy szebb legyen az em beri élet. M int Mécs 
László írja: „A vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld” 
Kérjük szentjeink segítségét, hogy általuk is szebb legyen az éle
tünk és ez a világ!

Tapasztó János 
római katolikus kanonok

KEDVES ZILA HI ENIKŐ: EMLÉK

Szólít egy kép, emlék a múltból.
Olyan, m intha tegnap történt volna. 
Varázs volt nekem, titok és csoda, 
m ikor magához hívott nagymama.

Előkerült a kam ra rejtekéből 
a régi, kopott fedő.
Rajta szétfolyt gyertyacsonkok, 
m ik égtek tavaly, vagy azelőtt.

Új gyertyák kerültek a régiek helyére, 
sercent a gyufa, lobbant a láng.
Titok csendje ült a szobára, 
m ikor eloltottuk a lámpát.

Nézd! Ezt a karcsút anyám ért gyújtottam. 
A vaskos, ez volt az apám.
A vékony korán halt kisfiámé, 
így m agyarázta nagyanyám.

Ültem a csöndben a parányi széken, 
s néztem, hogy kulcsolja kezét.
Nem  m ondta senki, de éreztem én, 
imája száll az ég felé.

Könnycseppet m orzsolt a ráncos tenyér, 
még m a is látom, milyen komoly.
Csak évek múlva tudtam  meg, 
hogy akkor halottak napja volt.

Mi volt '5 6  barátom?
1956. október 23. emlékére
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Tájékoztató
a Hepatitis A okozta vírusfertő
zésről, röviden a Hepatitis A-ról: 
A kórokozó vírus, amelyet a 
beteg és a tünetm entes fertőzött 
személy ürít a székletével.
A fertőzés székletszóródással, 
széklettel szennyezett kéz, tár
gyak, ritkán ezzel szennyezett 
élelmiszer, víz útján terjed.
A lappangási idő: 15-40 nap. A 
fertőzött ember m ár a lappan
gási idő második felében, még a 
tünetek megjelenése előtt fertőz. 
A betegség lázzal, étvágytalan
sággal, gyengeséggel és hasi 
fájdalommal kezdődik. Ezt 
hányás, a has jobb felső részén 
fájdalom, sötét vizelet, világos 
széklet, a szemen és a bőrön 
sárgaság követheti. A tünetek 
2-3 hét múlva megszűnnek, de a 
lábadozás 2-3 hónapig is eltart
hat. Magától gyógyuló betegség, 
lefolyását nem lehet gyógyszeres 
kezeléssel gyorsítani. Idősek és 
egyéb okból májbetegek között 
súlyosabb lefolyású lehet.
A megelőzés lehetőségei:
- általános higiénés rendsza
bályok betartása: rendszeres 
kézmosás; WC-k, árnyékszékek 
és környékük rendszeres fertőt
lenítése, tisztántartása,
- passzív immunizálás (gamma- 
globulin): Hepatitis A elleni 
ellenanyagot is tartalmazó 
szérum, amely védőhatását 2-3 
hónapig fejti ki,
- aktív immunizálás: elölt vírust 
tartalmazó oltóanyag, amely leg
alább 1 évig védettséget biztosít.

TÜDŐSZŰRÉS
Értesítjük a felnőttkorú lakos
ságot, hogy 2008. novem ber 
4-től novem ber 7-ig helyben 
a Dózsa György Művelődési 
Ház udvarában a Kenézy Gyula 
Kórház Rendelőintézet Egész
ségügyi Szolgáltató Kft. tü d ő 
szűrő buszában 18. életévüket 
betöltötték részére ingyenes 
tüdőszűrést végez.
Felhívjuk az érintett korosztály 
figyelmét, hogy saját egészségük 
megőrzése érdekében - külön 
értesítés nélkül - a fenti időszak
ban szűrésre jelenjenek meg!

Polgármesteri Hivatal

TÁJÉKOZTATÁS

Nyíracsád Község Polgármes
tere tájékoztatja a lakosságot, 
hogy a Baptista Szeretetszol
gálat Eu élelmiszersegély prog
ram  keretében 2700 kg lisztet 
és 2700 kg m okkacukrot ado
mányozott a település legrászo
rultabb lakosainak. A term é
szetbeni juttatásban részesülők 
névre szóló értesítést kapnak az 
átvétel időpontjáról.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az önkorm ányzat képviselő-tes- 
tülete szeptember 30-án m egtar
tott ülésén -  korábbi intézmény 
összevonással kapcsolatos d ö n 
tése alapján -  az Észak-Alföldi 
Regionális Közigazgatási Hiva
tal, az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium  Közművelődési 
Főosztálya, valam int szakállam
titkára állásfoglalásának ism erte
tése után - a Ligetalja Könyvtár, 
Közművelődési és Turisztikai 
Központ alapító okiratát alkotta 
meg. Az új intézmény a Közsé

gi Könyvtár, Művelődési Ház és 
Tourinform  Iroda intézmények 
összevonásával jött létre. Az 
intézmény székhelye: Nyíracsád, 
Kassai u. 6. sz. Tevékenységi 
köre: Közművelődési, könyvtári 
tevékenység, művelődési köz
pontok, házak tevékenysége, u ta 
zásszervezés.
Ezt követően elfogadta a Közsé
gi Könyvtár, Művelődési Ház és 
Tourinform  Iroda intézmények 
megszüntető okiratait.
Az új intézmény vezetői állására

kiírt pályázat megjelent az O kta
tási és Kulturális M inisztérium 
hivatalos lapjában, melyre két 
pályázat érkezett az előírt határ
időn belül. A pályázók megfelel
tek a kiírás feltételeinek. Az O kta
tási, Kulturális és Sportbizottság 
előzetesen véleményezte a pályá
zatokat, -  melyet a képviselő-tes- 
tületnek ismertetett,- azok között 
rangsort nem  állított.
A testület a pályázók meghallga
tása után titkos szavazással m eg
hozta döntését, mely érvényes, de

eredm énytelen volt, mivel egyik 
pályázó sem kapta meg a m inő
sített többséget (7 szavazat). Így a 
képviselő-testület 2008. október 
2-tól a Ligetalja Könyvtár, Köz- 
művelődési és Turisztikai Köz
pont vezetői feladatok ellátásával 
Verdes Jánosné m űvelődés szer
vezőt bízta meg az új intézmény 
vezető megbízásáig. A képvise- 
lő-testület új pályázat kiírásáról 
a későbbiekben dönt.
Október 13-án tarto tt rendkívüli 
ülésen döntött a Hajdúhadházi 
Kistérségi Társulás társulási m eg
állapodásának 2011. decem ber 
31-ig történő m eghosszabbítá
sáról, mivel az 2008. október 27-

én lejár. A 2007. évi CLXIX tv. 
rendelkezik a többcélú kistérségi 
társulások támogatásáról, mely 
szerint azok abban az esetben 
vehetik igénybe a támogatásokat, 
ha érvényes társulási m egálla
podással rendelkeznek. Ahhoz, 
hogy a kistérség és a kistérséget 
alkotó települések önkorm ányza
tai a tám ogatást egész évre m eg
kaphassák, szükséges a társulási 
megállapodás érvényességi ide
jének meghosszabbítása.

Nyíracsád, 2008. október 21.

Varga Györgyné sk.
jegyző

Nyíracsádért Emlékérem

Az önkorm ányzat 2000-ben 
alkotott rendeletet kitüntető 
díjak alapításáról és adom ányo
zásáról. A rendelet célja a jövő 
számára m aradandó alkotásért, 
a község művészeti, közokta
tási, közművelődési és egyéb 
szakmai területeken szerzett 
kimagasló érdem ek elismerése. 
A Nyíracsádért Emlékérmet, 
melyet Dorogi János helyi képző
művész alkotott, m inden évben 
az október 23-hoz kapcsolódó 
ünnepi testületi ülésen adja át 
dr.Katona Gyula polgármester. 
Idén hárm an kapták meg a díjat. 
Vereb Csabáné, M udra Mihály, 
Terdik Mihály.

Vereb Csabáné
Az eltelt évtizedek alatt folyama
tosan bekapcsolódott Nyíracsád 
kulturális, irodalmi, művészeti és 
idegenforgalmi életébe. Pedagó
gusként, a rajz szakkör vezetője
ként m ár kicsi korban irányította 
és segítette a művészi hajlamú 
gyerekek rajzkészségének kibon
takozását és fejlődését. A Liget- 
alja-Gúth Idegenforgalmi Egye-

Dorogi Jánosné 24 éve dolgozik 
az idősek szociális otthonában, 
segítő szakmában.
Most nyugdíjba megy. Ebből az 
alkalomból m unkatársai meg
lepetést készítettek számára. 
Köszöntötték a nyugdíjba m enő 
Jucikát. M egkértem, beszéljen a

sülét alapító tagja, előbb titkári, 
majd 1977. június 18-tól elnöki 
funkciót lát el. Tevékenységével 
nemcsak településünk, hanem 
Nyíradony, Nyírmártonfalva, 
Fülöp községek összehangolt 
idegenforgalmi és turisztikai 
látnivalóinak bem utatását szor
galmazta. Élt a pályázati lehető
ségekkel, hogy az említett tele
pülések látnivalói színes kiadvá
nyokban kiajánlhatók legyenek. 
Tevékenysége során a kulturális 
örökség megóvása, a m űem lék
védelem, az idegenforgalom és 
a környezetvédelem összhang
jára törekedett. A Ligetlaja ren 
dezvénysorozat keretében a már 
említett gyermekrajzok verse
nyének szervezője és bonyolítója, 
a főzőverseny szervezője volt. A 
hagyományápoló tevékenység
ben, különösen a vallási hagyo
mányok, a népzenei programok, 
a Betyárdalok Fesztiválja, a 
Betlehemes Találkozó szerve
zésében is aktívan részt vett. Az 
egyesületet térségi, nemzetközi 
rendezvényeken is képviselte, az 
ott szerzett tapasztalatait saját

Nyíracsádi Élet olvasóinak arról, 
hogyan telt el ez a 24 év.
- Az otthon m ár 10 éves volt, 
am ikorén  1981. augusztus 1-jén, 
házigondozóként itt kezdtem dol
gozni. Reggel 8-tól 12 óráig kinn 
voltam az időseknél, mostam, 
sütöttem, főztem, bevásároltam,

egyesületének m unkájában igye
kezett hasznosítani. Nevéhez 
fűződik a falusi turizm us, a szál
láshelyek kialakítása, a fogadó 
családok megnyerése és szakmai 
felkészítésük elősegítése. Az ide
genforgalmi program csom agok 
kidolgozása a turizm us fellen
dítése érdekében térségi turisz
tikai konferencia szervezésében 
nyilvánult meg. Folyamatosan 
képezi magát, igyekszik kapcso
latot tartani a helyi intézmények 
vezetőivel, és aktív részese a ren
dezvények sikeres lebonyolításá
nak. Az egyesület reklámanyaga
it utazási vásárokra, Budapestre, 
Debrecenbe, igyekszik eljuttat
ni, melyhez pályázati tám oga
tásokkal biztosít fedezetet. Az 
ide látogatók részére segítséget 
nyújt a település nevezetessége
inek megismerésében. Vezetése 
alatt a turisztikai egyesület belé
pett az Érmelléki Vidékfejlesz
tési Nonprofit Kft-be, melynek 
elsődleges célja a Ligetalja-Gúth 
Idegenforgalmi Egyesület pályá
zatokon való részvételi lehetősé
gének biztosítása. Lengyel nyelv
tudásával folyamatosan segíti 
az önkorm ányzat nemzetközi 
kapcsolatának fenntartását, leve
lezést folytat, fogadja a csoporto
kat, tolmácsol és program ot szer
vez számukra. A Nyíracsádi Élet 
megjelenése óta Vereb Csabáné 
írásaival, majd szerkesztői tevé
kenységével folyamatosan részt 
vesz az olvasók tájékoztatásában. 
Nyíracsád kulturális, művészeti 
turisztikai és idegenforgalmi éle
tében sokszínűség jellemzi tevé
kenységét.

gyógyszert írattam. Majd délben, 
12 órakor jöttem  a Fehér Akác 
vendéglőbe, ahonnan az ebédet 
szállítottuk akkor. Nagyon sze
rettem  ezt a munkát. 1040 Ft-ot 
kaptam a négy órás állásért és 
700 Ft-ot az ebéd kihordásáért. 
Egy évet dolgoztam így.
- Aztán bekerült az otthonba?
- Akkor, 24 évvel ezelőtt még kb. 
30 fő járt hozzánk, nem  aludtak 
itt, hanem  am ikor megették az 
ebédet hazamentek. M indenki 
hazajárt.
- Mi jelentett Jucika számára ez a 
munka?
- M indig nagyon szerettem a 
m unkám at. Engem is szerettek, 
de én is szerettem a gondozotta
kat is. M ert belegondoltam, hogy 
ha nem halunk meg fiatalon, 
akkor mi is idekerülünk és úgy 
bántam  velük, ahogy majd én is 
szeretném, ha bánnának velem. 
Ez egy nagyon szép munka. A 
főnökeimmel is m indig jól kijöt-

M udra  M ihály
Nyíracsád Község Ö nkorm ány
zata által elfogadott 17/200. 
(XII.14.) ÖR. számú rendeletben 
foglaltak alapján első alkalom 
mal 2006 októberében került 
sor a település vállalkozóinak 
elismerésben való részesítésére. 
A településen a 90-es évek elején 
a rendszerváltozással gazdasági 
munkaközösségek alakulhattak, 
a m agántulajdon kiteljesedé
sének kezdetei voltak ezek az 
évek. Az állami foglalkoztatás 
visszaesett vagy m egszűnt, a 
foglalkoztatások terén elsősor
ban a magánvállalkozásokra 
számíthattunk. Az elsők között 
alapított céget M udra Mihály, aki 
1984-től egyéni vállalkozó, majd 
vállalkozása gazdasági társasággá 
alakult a NYÍRTRANS Kft-ben 
1991-ben. Személye a Kft-n belül 
elsősorban a földm unkagépek
hez kapcsolódik, tevékenysége 
azonban jelentős az általa irányí
tott és foglalkoztatott személyek 
vonatkozásában. Jelenleg is több 
személyt foglalkoztat, példam u
tató munkájával elősegítette a 
település külterületi csapadékvíz 
elvezető csatornáival kapcsola
tos m unkálatok magas színvo
nalú irányítását és végzését. Az 
elismerés egy kicsit biztatás is 
a jövőre nézve, hogy vállaljon 
minél nagyobb szerepet a község 
gazdasági életének fellendítésé
ben, a foglalkoztatásban. Mi, akik 
ide születtünk, itt nőttünk fel és 
itt élünk, dolgozunk, érzelmileg 
is kötődünk községünkhöz, ezért 
még ha nehezebb feltételek m el
lett is, hátrányosabb helyzetben 
kell a vállalkozást fenntartani, 
fejleszteni, mellyel együtt fejlődik 
településünk és term észetesen az 
általa foglalkoztatottak is.

tem. Ilikével, Ildikóval, a m u n 
katársaim m al is m indig egyet
értésben voltunk. Soha, senkivel 
nem  volt vitám. Ami itt történt 
az évek folyamán, az m ind szép 
emlék marad.
- Nem fog hiányozni az, hogy 
m indig gondoskodott valakiről?
- Nehéz lesz leállni, csak m ár az 
egészségem sem a régi.
- Egészség? Remélem, nincs 
semmi komoly baj?
- Ennek a m unkának vannak 
olyan részei, amik cipekedéssel 
járnak, és ha ezt a részét nem 
tudom  teljesíteni, akkor inkább 
elmegyek. Nem  akarom, hogy 
valaki m ásnak kelljen helyettem 
dolgoznia.
- Biztosan voltak emlékezetes 
pillanatai, ez alatt az idő alatt.
- Szomorú, ha valaki meghal. 
Szerencsére nekem csak egy 
ilyen esetem volt, am ikor valaki 
az én szolgálatom idején halt 
meg. M eghatódtam , amikor 
közölni kellett a családdal a rossz 
hírt. Éppen, hogy csak el tudtam  
mondani.

Terdik  M ihály
A mezőgazdasági nagyüze
m ek összeomlását követően a 
m agántulajdon kiteljesedésének 
lehetőségével élt Terdik Mihály, 
am ikor Nyríacsád-Asszonyrész 
településrészen gyümölcsöst, 
majd földterületeket vásárolt, és 
megalapította az Almafa Kft-t. 
Felismerte, hogy m agánvállalko
zása csak úgy lehet eredményes, 
ha folyamatosan fejleszti, gépesí
ti azt. Tevékenysége elsősorban a 
mezőgazdasági kultúrnövények 
term esztésében bontakozott ki. 
Jelentős szerepet vállalt, amikor 
2003-ban a nyíracsádi kisterm e
lők Termelői Értékesítő Szer
vezetét megalakította. Zöldség, 
gyümölcs termesztésével, keres
kedésével foglakozik. H űtőhá
zat épített, hogy a megtermelt 
zöldségfélék tárolását biztosítsa 
a betakarítástól az értékesítésig. 
Jelentős az idény jellegű foglal
koztatás, mely kora tavasztól az év 
végéig ad m unkát az elsősorban 
szakképzetlen nyíracsádi m u n 
kanélkülieknek. Kulturnövények 
termesztése mellett palánták 
nevelésével is foglalkozik, m inő
ségi fajtaválasztásban is segítsé
gére van a hozzá fordulóknak. 
Terdik M ihály anyagi tám ogatá
sával is segíti a község kulturális 
és sportrendezvényeit. Naponta 
kell megküzdenie a természeti 
és gazdasági nehézségekkel. Ha 
nehezebb feltételek mellett is kell 
irányítani vállalkozását, igyek
szik a nyíracsádiak foglalkozta
tását elősegíteni, még ha idény 
jelleggel is, ezzel is jövedelemhez 
ju ttatni a helyi családokat. Tevé
kenységével méltóvá vált arra, 
hogy a község önkorm ányzatá
nak emlékérm ét megkapja.

Varga Györgyné jegyző

- Tervei a nyugdíjas évekre?
- Két unokám  van, Enikő 15 éves, 
M ónika 2 éves. Velük is szeretnék 
több időt tölteni. A gyerekeim is 
m indig figyelmesek, ők is m egér
demlik a szeretetet. Két lányom 
Nyíracsádon él, de még a fiam is, 
aki Budapesten lakik, ő is m indig 
figyelemmel fordul felém. Azt 
akarják, hogy vigyázzak az egész
ségemre.
- Mit kíván azoknak, akik az o tt
honban maradnak?
- A m unkatársaim nak köszönöm 
a meglepetést és ezúton kívánom 
nekik, hogy továbbra is olyan jó 
erőben, jó  egészségben, végezzék 
a munkájukat, m int eddig, hiszen 
a kitartásukra itt m indig szükség 
van. Kívánom, hogy továbbra 
is szívvel, lélekkel, szeretettel 
tegyék a dolgukat, a lakók nagy 
megelégedésére.
A lakóknak pedig jó egészséget, 
hosszú életet kívánok.

Vereb Csabáné

Nyugdíjba menőt köszöntöttek

Nyíracsádi 
Élet

Nyíracsád község 
havonta megjelenő lapja 

Lapalapító: Nyíracsád Község 
Önkormányzata 

4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.
Tel./fax: (52) 206 001 

Szerkeszti: Vereb Csabáné és 
Kedves Györgyné Zilahi Enikő 

Tel./fax: (52) 207 271 
e-mail: ligetalj@freestart.hu 

Készült a Színforrás Kft. 
tördelésével a Kapitális Kft. 
nyomdájában, Debrecenben

mailto:ligetalj@freestart.hu
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Tini Könyvtári Napok Templombúcsú

2008. október 7-12 között O rszá
gos T in i Könyvtári N apok kere
tében a N yíracsádi K önyvtár is 
(m int m inden évben) csatlako
zott programjaival az országos 
rendezvénysorozathoz, amely az 
Inform atikai és Könyvtári Szö
vetség szervezésében, a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával 
valósult meg.
A könyvtárak országszerte figye
lembe veszik a tini korosztály 
sajátosságait, érdeklődési köreit. 
Ezen a héten könyvtári progra
m unk között szerepelt:
- A tinik által kedvelt könyvek
ből, ifjúsági regényekből készí
tettünk könyvkiállítást, melyet 
az ősz színeivel, növényekkel is 
díszítettünk. Érdekessége a kiál
lítási folyamatnak, hogy mihelyt 
kiem eltük a könyveket a szak
rendből, rögtön abból válogattak,

böngésztek a fiatalok.
- Október 7-én ingyenes internet 
használatot h irdettünk az érdek
lődőknek. Sokan vették igénybe 
a szolgáltatást, m ost látszott meg, 
hogy a 6 számítógépünk kevés
nek bizonyult.
- A program ok között szerepelt 
még az ingyenes beiratkozás régi 
és új olvasók részére.
- A Megbocsátás hete keretében 
az olvasók késedelmi díj fizetése 
nélkül hozhatták vissza a lejárt 
határidejű könyveket a megadott 
időpontban.
Összességében az olvasóink meg 
voltak elégedve a program ok
kal. Bízunk benne, hogy jövőre 
több program m al tudjuk várni a 
kedves olvasókat.

Varga Józsefné 
könyvtáros

2008. október 12-én, vasárnap 
került sor a nyíracsádi görög 
katolikus tem plom  búcsújára, 
új esperesünk, Tóth Elek atya 
irányításával. Sajnos ezt az ese
m ényt Mező György atya m ár 
nem  élhette meg.
Pénteken és szombaton lelki 
felkészülés volt a templomban. 
Tarapcsák János nyírmártonfalvi 
paróchus atya segített a gyónta
tásban, Kepics M ihály nyírábrá
nyi paróchus pedig fontos gon
dolatokat adott az ünnepi lelki 
készülethez. Ez a két este olyan 
volt, m int egy belső, lelki taka
rítás.
A búcsú előtt sokan segítettek a 
templom körüli munkálatokban, 
hogy a környezet is tiszta és ren
dezett legyen. De ez a m unka -  a 
templom és tem plom kert csino
sítása - is igazi imádság volt azok 
részéről, akik ebben részt vettek. 
Az ünnep reggelén nagyon szép 
virágkoszorút fontak az asszo
nyok a templom bejárataihoz.
A búcsúi liturgián és körm ene
ten több százan vettek részt. Az 
esperesi kerület 10 papja im ád
kozott velünk a misén. A prédi
kációt Szemán László nyírlugosi 
paróchus m ondta. Más közsé
gekből és városokból is érkeztek 
vendégek, akiket a szertartások

után a helyi közösség tagjai ven
dégeltek meg süteményekkel és 
üdítőkkel. M indenkinek nagyon 
jól esett a figyelmesség. Az egy
háztanács tagjai, a vendégek, a 
papok és családjaik közös ebéden 
vettek részt a görög katolikus 
közösségi házban, ahol az egyház 
életével kapcsolatos kérdések is 
megvitatásra kerültek.
A körm eneten új gyermekzászló
kat is vittek arra vállalkozó gyer
mekek és fiatalok. M int m inden 
évben, m ost is sokan vállalkoz
tak a M ária-képek vitelére is.
A tem plombúcsú tulajdonkép
pen a tem plom  születésnapja. 
199 évvel ezelőtt ezen a napon 
szentelték fel a nyíracsádi görög 
katolikus őseink a fatemplom 
helyébe épült új templomot. Az 
Istenszülő Szűz Mária védelm é
be, oltalmába ajánlották az itteni 
közösséget. Azóta évről-évre 
m egünnepeljük ezt az eseményt. 
-  M ár készülünk a jövő év nagy 
eseményére a 200. „születésnap
ra”.
Az Egyházközség m inden tagja 
nevében köszönjük azt, hogy 
velünk ünnepeltek, s segítették a 
búcsú megrendezését.

Szilágyi Barbara és
Nagy Ildikó Renáta

A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárban 
október elején rendezett könyvtárosi találkozón 

Kövér Gáborné Magdika 
négy évtizedes munkája elismeréseképpen 

vehette át az 
Év Könyvtárosa Díjat.

A megtisztelő kitüntetéshez ezúton is gratulálunk.

Ligataljai ízek, népi játékok, táncház

Őszi term énybem utató , népi 
ételkóstoló, táncház várta  az 
első alkalom m al m egrendezett 
Ligetaljai ízek nap ján  az érdek
lődőket a községben

Bográcsban rotyogó, kem encé
ben, lerben sülő, fövő helyi és 
tájjellegű ételspecialitások illata 
csábította a vendégeket a Ligetal
jai ízek elnevezésű rendezvényre 
október 11-én délután a község
ben. A művelődési ház bejárata 
előtt káposztás lecsó, slambuc, 
paprikás krum pli készült, a cinke, 
a káposztás és tö rt paszuly, a 
puliszka pedig a régi ízek prakti
káit ismerő háziasszonyok kony
hájából érkezett. A művelődési 
ház előterének m inden zuga az 
ősz hangulatát idézte, a település

lakóinak kertjéből mindenféle, 
különleges ízű, alakú, m éretű 
term és került az asztalokra. 
Vetélkedtek
Karvastagságú répa mellett 
emberfejnyi karalábé csücsült 
a kosárban, a mosolygó alma, 
körte mellett helyet kapott az 
öklömnyi dió, a kivi, a füge is. 
Káplár Ferencné kertjéből akkora 
takarm ánytököt hoztak, hogy 
még talicskával is nehéz volt a 
helyére szállítani. A nagyterem 
délután a gyerekeké volt, ahol 
Kovács Ferencné vezetésével jó 
hangulatú, játékos vetélkedő zsi
vaja töltötte be a teret. A gyerekek 
morzsoltak kukoricát, krum plit 
hordtak, zsákban futottak, szőlőt 
ettek bekötött szemmel és ízlé
ses term ényképeket is ragasztot

tak. Bemutatkozott a Marozsán 
Tiborné vezette diákvállalkozás 
is, m elynek keretében a gyerekek 
bőrből, fából készítettek ízléses 
tini ékszereket, de nem  m aradha
to tt el a játszóház és Bűténé Gyar
m ati Andrea arcfestő asztala előtt 
is hosszú sor állt egész délután. 
N épi ételek kóstolója 
Késő délutánra benépesült a 
művelődési ház, a helyieken 
kívül megérkeztek a környező 
települések vendégei is. A szíves 
kínálásnak senki sem tudott 
ellen állni, így nem kellett attól 
félni, hogy egyetlen morzsa, 
falat is m arad az elkészült ételek
ből. Eztán került sor a Virágos 
Nyíracsádért akció nyerteseinek 
jutalmazására, majd az est hátra
lévő részében a nyírlugosi felnőtt 
néptánc csoport nyírségi leány
táncot m utatott be, és színpad
ra lépett a Sörleiné Trencsényi

Emm a és Szabó Lajos vezette 
Akác néptánc csoport is. A helyi 
népdalkör bemutatóját követően 
a Törköly zenekar húzta a talpalá- 
valót a népi játékokat is bemutató 
táncház résztvevői számára.

A Virágos N yíracsádért akció 
díjazottjai: Özv. Káplár Ferencé, 
Katona Jánosné, Nagy Mihályné, 
Kerti József, György Sándorné, 
Rácz János.

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

Mosolyt varázsolni a 
másik ember arcára

Október az idősek hónapja. Ebből az alkalomból idősek napját 
tartottak október 15-én az idősek otthonában, ahol a nyugdíjas 
klub tagjai köszöntötték az o tthon lakóit.
A bensőséges ünnepség Szabó Ildikó köszöntőjével kezdődött, aki 
az otthon vezetője, és egyúttal a nyugdíjas klub irányítója is. 
Ezután m űsor következett, amelyet a klubtagok állítottak össze és 
adtak elő nagy szeretettel. A m űsort az o tthon lakói nagy figye
lemmel, odaadással fogadták. A szép versek, énekek emlékeket 
idéztek fel és bizony könnyeket is csaltak a szemekbe.

Az ünnepségen részt vett Tóth Elek görög katolikus paróchus atya 
és Varga Györgyné jegyző asszony.
Az idős korról szóló m űsor után Elek atya a közösség erejéről 
beszélt, m integy megköszönve az ápolók, gondozók, a m űsoradók 
szolgálatát: A keresztet vinni együtt könnyebb. A közösségben 
a saját gondolatainkról is elterelődik a figyelmünk. Hálát kell 
adnunk azért, hogy vannak körülöttünk, vannak, akik törődnek 
velünk. És törekedjünk arra, hogy minél több mosolyt varázsol
junk a másik em ber számára.
Varga Györgyné köszöntötte az ünnepség résztvevőit, és arra biz
tatta a jelenlévőket, hogy m indig szeretettel forduljanak a körülöt
tük  lévő em berek felé, azok felé, akik segítik őket.
Az idős korral meg kell barátkoznia m inden embernek.
Erről szólt Dr. Ráday Sándor, valam ikor Nyíracsádon gyógyító 
körzeti orvos, az ünnepségen elhangzó verse is.
Az idősek hónapja alkalmából a Nyíracsádi Élet szerkesztősége 

nevében ezúton kívánunk m inden nyíracsádi em bernek egészség
ben, szeretetben eltöltött hosszú életet, vidám időskort.

Vereb Csabáné

Idős em bert becsülj és szeress!
Dr. Ráday Sándor

Amikor csetlik-botlik és csoszog a láb,
A fájó meszes derék sem hajlik alább, 
Am ikor remeg a kéz, csorog a leves,
Idős em bert akkor is becsülj és szeress!

Am ikor bicsaklik a szó, a hang reszketeg, 
Gyengül a szem és kihagy az emlékezet, 
Am ikor a m ondat is m últ támaszt keres, 
Idős em bert akkor is becsülj és szeress!

Am ikor tehetetlen teste rád marad,
És a szükséglet néha szégyenfoltot hagy, 
Am ikor számára m ár az élet terhes,
Idős em bert akkor is becsülj és szeress!

Am ikor utolsót int, hanyatlik a fej,
És a szem csukódik, hogy végleg m enni kell, 
Amikor sóhaj elszáll, s lélek ködbe vesz,
Idős em bert akkor is becsülj és szeress!

Am ikor m egtudod, hogy jövőd ez lehet,
S hogy szeretetet kap, aki maga is szeret, 
Am ikor elfáradsz, kibúvót ne keress,
Idős em bert akkor is becsülj és szeress!
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A napközi két hónapja
■ ■

Ügyes kezek, színes 
programok az oviban

Az Ady Endre Általános Iskola 
napközis munkaközössége 
a tanév m inden hónapjában 
évszakhoz, ünnepekhez, aktuális 
eseményekhez kapcsolódóan 
olyan program okat szervez, 
ahol a gyerekek játékosan 
tájékozódhatnak a minket 
körülvevő világ eseményeiről, 
évfordulóiról, jeles napjairól és 
perszeazünnepekhez kapcsolódó 
szokásokról is. Szeptemberben a 
nyári olimpiához kapcsolódóan 
Olimpiai akadályversenyt
hirdettünk, melynek szervezője 
Kedves György volt. A gyerekek 
előzetesen kiadott anyag alapján 
ismerkedtek az olimpiai ötkarika 
színeinek szimbólumával,

fehér szín a versengő országok 
közötti békét és barátságot 
szimbolizálja.
Az októberi program  az állatok 
világnapjához kapcsolódott, 
szervezője M agyarné Hudácskó 
Szilvia volt. A harm adikosok 
napközis csoportja az aulában 
varázslatos kiállítást szervezett, 
rendezett, melynek főszereplői 
természetesen az állatok voltak. 
A falakon és a paravánokon 
gyermekrajzok voltak láthatóak, 
az egyik asztalon állatokat 
bem utató könyveket állítottak 
ki a gyerekek, a m ásik asztalon 
pedig szebbnél szebb plüss 
állatkákat tekinthettek meg a 
kiállítás látogatói.

az esemény történetével.
Az állomásokon töltöttek ki
totót, volt kirakós játék is, de 
természetesen a legfontosabb a 
mozgás volt. Izgalmas feladatot 
jelentett a hullahopp karika, 
az ugráló kötelezés, a kislabda 
dobás, de nagyon élbezték a 
gyerekeke a kapura rúgást és a 
kapura dobást is.
Az olim piai zászló színei: Az 
olimpiai zászló fehér háttér
öt összefonódó karikával a
közepén: kék, sárga, fekete,
zöld és piros. Ez az ábrázolás 
szimbolikus. Az öt kontinenst 
jelképezi, akiket az olimpiai 
eszme egyesített, amíg a hat szín 
azokból áll össze, melyek m inden 
nemzeti zászlón megjelennek. Az 
Olimpiai Bizottság állásfoglalása 
szerint a földrészek és a karikák 
nincsenek egymáshoz egyenként 
hozzárendelve. Az öt karika 
együttesen képviseli azt az öt 
em ber lakta földrészt (Antarktisz 
nincs köztük), amelyik részt 
vesz a játékokon. Tehát a színek 
és az adott kontinensek között 
nem  vonható szoros kapcsolat, 
ám népszerű magyarázat szerint 
a kék karika Európát, a sárga 
Ázsiát, a fekete Afrikát, a zöld 
Óceániát, a piros pedig az 
amerikai kontinenst jelképezi. A

Az álla tok  világnapjáról:
Eredetileg a vadon élő állatokra 
hívta fel a figyelmet, ma inkább 
a velünk élő állatok szerepe 
dom inál az ünnepen, október 
4-én. Az állatok világnapját 
1931-ben Olaszországban hívták 
életre, a kezdeményezés célja a 
vadon élő állatok pusztulásának 
megfékezése volt. Később a kör 
tágult, m inden állat védelmét fel 
vállalta, a világnapok számának 
szaporodásával azonban egyre 
inkább a velünk élő állatok 
kerültek a középpontba. Október 
4-e Assisi Szent Ferenc halálának 
évfordulója. A rendalapító Szent 
Ferenc az állatok védőszentje volt, 
aki a legenda szerint nemcsak 
értette az állatok nyelvét, 
hanem  beszélgetett is velük. Az 
állatok világnapjának alapelve, 
hogy az állatok boldogabbá 
teszik életünket, segítőtársként 
és barátként gazdagítják 
mindennapjainkat. Az ünnep 
célja, hogy az em ber és az állat 
közötti barátságot erősítse, 
valam int felhívja a figyelmet az 
együttélés fontosságára.

Összeállította: 
Magyarné Hudácskó Szilvia, 

Kedves György

Még javában tart a hátsó épü
letrész korszerűsítése, ami azzal 
a kellemetlenséggel jár együtt, 
hogy a gyermekek még mindig 
nem  a saját csoportjukban 
vannak. Kárpótlásul igyekszünk 
sok olyan szabadidős tevékenysé
get és program ot szervezni, ami 
szórakoztatja és mozgósítja is 
egyben gyermekeinket. Gyönyö
rű napsütésben élvezhették azt a 
játszódélutánt, aminek keretében 
az ügyesebbek ugrálhattak az 
udvaron felállított ugráló várban, 
és utána elektromos kism otorra 
pattanhattak. A kislányok köré
ben m ost is nagyon népszerű 
volt az arcfestés, szebbnél-szebb 
és jobbnál-jobb m otívum okat 
választottak ki m aguknak, amit 
ügyes kezek pillanatok alatt az 
arcukra varázsoltak. Kellemesen 
telt el ez a délután, és amit még 
nagyon szerettek benne, aznap 
aludni sem kellett. 
Nagycsoportosaink Lakatosné 
Karácsony Katalin és Burkus 
M ihályné irányításával őszi beta
karítás alkalmából tengeritörésen 
vettek részt, és kipróbálhatták 
m agukat a m unkában is. M egta
pasztalhatták, hogy a m unka is 
lehet szórakozás, ha öröm mel és 
jókedvűen végzik. Ugyanakkor

felfedezhették az egyes m unka- 
folyamatok nehézségeit is, m ert 
a csövet kihám ozni a csuhából 
nem is olyan egyszerű dolog, de 
szerencsére volt segítség. Az óvó 
nénik szívesen megm utatták, 
hogyan kell ügyesen megtekerni 
a nyakát annak a fránya kukori
cacsőnek és ettől kezdve m inden 
könnyedén ment. Egy csapásra 
letörtek és összehordtak gyereke
ink egy szekérderékra valót.
Alig telt el egy-két nap és máris 
beköszöntek óvodánkba a zene
bohócok, akik fergeteges jóked
vet hoztak magukkal és mosolyt 
varázsoltak m inden egyes arcocs- 
kára. így folytatódik ez a jövőben 
is, m ert novem ber hónapban 
is lesznek helyben zenés m űso
rok, és indul a Vojtina Bábszín
ház bérletes előadássorozata is, 
amelyben kedvenc mesék sze
replői kelnek majd életre. Az 
utazás Debrecenbe önm agában is 
nagyon élvezetes dolog. Remél
jük, hogy miközben mi vidám an 
m úlatjuk az időt, befejeződik a 
felújítás, és még m ielőtt a M iku
lás megérkezne, m indenki visz- 
szaköltözhet a saját csoportjába.

Illés Jánosné
óvodavezető

Utolsó
akadályversenyem

Ez az utolsó év, am it az Ady 
Endre Általános Iskolában 
töltök. Ezzel együtt az idei volt 
az utolsó esti akadályversenyem 
is. Az eredménytől függetlenül 
nagyon jól éreztük magunkat! 
Rengeteget nevettünk. Fél hét 
körül indultunk el. Az első aka
dályt elég könnyen vettük. Itt 
három  hum oros történetet olvas
tunk fel, és kitöltöttünk egy totót 
a szelektív hulladékgyűjtésről és 
a környezetvédésről. Az állatok 
felismerése a m ásodik akadálynál 
kicsit nehezebben ment, de ezt is 
sikeresen leküzdöttük. A harm a
dik feladat az volt, hogy kukori
cacsöveket kellett beledobni egy 
kosárba. Ez nem  nagyon akart

sikerülni. A célba lövés egészen 
jól ment. Az utolsó állomáson 
neveket kellett kitalálni. Itt a fiúk 
lemaradtak, hogy megijesszék 
a m ásik osztályt. Hogy ez sike
rült vagy nem, azt m ind a két fél 
m áshogy m ondja el. Nyolc óra 
körül értünk célba, ahol Kovács 
Ferencné tanár néni várt minket. 
Szinte senkinek nem  volt kedve 
hazamenni, ezért fent m arad
tunk még egy kicsit a Petőfi téren 
beszélgetni. Ez egy nagyon jó 
hangulatú este volt. Lesz m ire 
emlékezni.

Jakab Viktória 8. a

Ismét csatlakoztunk
A község általános iskolája ismét csatlakozott a Magyar Közút 

Kht. által m eghirdetett országos szemétgyűjtő akcióhoz. Október 
13-án délben három  pedagógus, Kiss Józsefné, Mocsok Gyula, 
Szarvák Antal vezetésével közel negyven diák indult el, hogy m eg
tisztítsák a település közútjai melletti területeket, melyek kiemelt 
célpontjai az illegális szemétlerakásnak, valam int a forgalomban 
résztvevők szemetelésének. A Kht. idén is láthatósági mellényt, 
védőkesztyűt biztosított m inden gyereknek, a zsákokba gyűjtött 
szemetet pedig még a nap folyamán elszállították.

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

Énekszó töltötte be 
az iskolát

Zeneszó és dal töltötte be az Ady Endre Általános Iskolát október 
elsején, a zene világnapján. A sokéves hagyománynak megfelelően 
a felső tagozatosok Szabó M ihályné énektanár szervezésében nép
daléneklési versenyen vettek részt az iskola könyvtárában, az alsó 
tagozatosok pedig éneklő délutánt szerveztek. A kisdiákok az iskola 
aulájában gyűltek össze, ahol Kabály Csaba pedagógus gitárjátéká
ra figyelt m indenki. Vidám gyermekdalokat hallgathattak a kicsik, 
majd a bátrabbak be is kapcsolódtak az éneklésbe, Paf, a bűvös 
sárkány dalát pedig m ár m inden gyermek közösen énekelte a zene 
világnapján.
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Beszámoló egy pályázat sikeréről Tolerancia nap Nyíracsádon
Iskolánk három évig volt része
se a Tempus Közalapítvány által 
meghirdetett az Egész életen át 
tartó tanulás program Comenius 
alprogramjának. Ez egy nemzet
közi program volt, melynek kere
tében öt ország, Anglia, Fran
ciaország, Spanyolország, Olasz
ország és Magyarországról a mi 
iskolánk vett részt. A pályázatot 
Illés Gabriella igazgató helyettes 
írta, a munkában pedig alsós 
osztályok vettek részt. Jóma
gam mindvégig részese voltam 
a programnak, társaim voltak 
egy-egy évig Kertiné Ternován 
Erzsébet, ő ri Tiborné és Bródi- 
Bálega Anna. A Tempus Köz- 
alapítvány időről időre szervez 
az ország különböző városaiban 
olyan napokat, melyeken sikeres 
pályázati programokat ismerhe
tünk meg. Ilyen programbemu
tatóra kértek fel bennünket is. 
A rendezvényre október 14-én 
délután került sor Nyíregyházán, 
ahol a régióból gyűltek össze a 
kollégák, akiknek arról tartottam 
tájékoztatót, mi hogyan dolgoz
tunk együtt három éven át, mit 
tettünk a program sikeres meg
valósítása érdekében, hogyan 
vontuk be a gyerekeket, s mind
ebből mit profitáltunk.
Részlet a beszámolóból:
A Comenius program első 
évének feladatai voltak többek 
között zöldséges kert és virágos

kert telepítése és gondozása. A 
partnertalálkozókon egyeztet
tük a vizsgálandó növényeket, 
és a tevékenységeket. Mértük a 
hőmérsékletet, a csapadék meny- 
nyiségét, a szelet, a felhősödést. 
A bab fejlődési szakaszait lépé
senként dokumentáltuk fény
képpel, rajzokkal. Ételrecepteket, 
népmeséket, babonákat, hiedel
meket, népszokásokat gyűjtöt
tünk. A termelt zöldségekből egy 
délutáni iskolai rendezvényen 
piacot hoztunk létre, ahol az aka
dályversenyen gyűjtött talléro
kért a csapat tagjai megehették a 
szépen elkészített nyers ételeket. 
Itt a szülőket is bevontuk a m un
kába.
Elküldtük egymásnak a gyerekek 
órarendjét, napirendjét, táplálko
zási szokásaikról a grafikonokat. 
Minden partneriskolában van 
egy hirdetőtábla, ahova egymás 
munkáit kitesszük, hogy m in
denki láthassa, hogy mit dolgoz
tunk.
A Comenius program második 
évében ellátogattunk egy botani
kus kertbe. Terményekből képe
ket, kompozíciókat készítettünk. 
Amit lehetett elküldtünk egy
másnak, amit nem tudtunk, azt 
lefényképeztük és a partnertalál
kozón bemutattuk.
A mi tanítási módszereinkben 
elterjedőben lévő projekt mód
szert nagyon jól tudtuk alkalmaz

ni, mert egy-egy témát minden 
területen feldolgoztunk, koope
ratív munkában oldottuk meg a 
feladatokat. Ezzel játékos módon 
kompetenciákat is fejlesztettünk 
a gyerekeknél, (pl. kézügyesség, 
térlátás, finommozgás, fantázia, 
esztétikai érzék, logikus gondol
kodás fejlődése.) Ezeket a folya
matokat beépítettük a tananyag
ba, és a tanulókat kivittük az 
iskola falai közül a természetbe. 
Ez a program fejleszti a tájéko
zottságukat, formálja a világ
ról alkotott képüket. Felkelti az 
érdeklődésüket, hogy ismerjék 
meg Európa országait, nyelveit, 
kultúráit. így a másság elfogadása 
is fejlődik a gyermekek lelkében. 
Az együttműködés a fejlesztések 
lehetőségével ez a generáció már 
más szemléletben nőhet fel.
Egyre több kollega vesz részt a 
nyelvtanulási programban is.
A partnertalálkozókon magunk 
is megtapasztalhattuk az élet- 
színvonal közötti különbségeket, 
a klímaváltozásokat, a vendég
szeretetüket, és kóstolhattuk az 
ételeiket. A partnertalálkozóra 
nemcsak a tanárok jutottak el, 
hanem a gyerekek, és a technikai 
dolgozók is. Sok ötletet hoztunk, 
mivel ők más szemmel mást 
láttak, mint mi pedagógusok.

Pósán Ferencné

r

Ásatáson 
jártunk

Nagy meglepetés érte az 5. c 
osztályt az egyik történelem 
órán, amikor osztályfőnökünk 
bejelentette, hogy régészeti 
ásatásra megyünk Józsára. 
Végre elérkezett a várva várt 
nap. Busszal utaztunk az ása
tási helyszínre. A régész, aki 
vezette a munkálatokat, sok 
érdekes dolgot mesélt a lele
tekről, mi pedig szorgalmasan 
jegyzeteltük az információt. 
Találtak avar kori és császár
kori sírokat, kemencéket és 
kutakat. A legizgalmasabb az 
volt, amikor mi magunk is 
kipróbálhattuk a régészkedést. 
Találtunk csontokat, agyag
maradványokat, fogakat. 
Legnagyobb meglepetésünk
re Nagy Levente még emberi 
csontot is talált. Ezeket haza is 
hozhattuk. Nem is gondoltam, 
hogy ilyen érdekes lelőhely 
van Debrecen közelében. 
Nagyon kellemes volt ez a 
délután, nagyon jól éreztük 
magunkat.

Bálega Péter 5. c.

Daruvonulás 
a Hortobágyon

Október 15-én szerdán daru
vonuláson voltunk a Hortobá
gyon. A kiránduláson Pósán 
Ferencné, Őri Tiborné és Bródi- 
Bálega Anna tanító nénik osztá
lyai vettek részt.
Az iskola elől indultunk két 
busszal. A buszon nagyon jól 
éreztük magunkat, sokat nevet
géltünk és beszélgettünk, mégis 
m ár alig vártuk, hogy megér
kezzünk. Amikor leszálltunk a 
buszról, először egy játszótérre 
mentünk, ahol kellemesen elfá
radtunk. Ezután egy darvakról 
szóló filmet vetítettek nekünk.

nemzeti parkot övező mező- 
gazdasági táblákon táplálkoz
nak. Késő délután gyülekeznek 
újra a pusztán, ahonnan naple
mente idején nagy csapatokban 
húznak a hortobágyi halastavak 
irányába, ahol az éjszakát töltik. 
A délutáni szürkületben egyre 
erősebben hallhattuk a tavon 
összegyűlt darvak jellegzetes 
krúgató hangját. A csapathoz 
folyamatosan érkező m ada
rak csatlakoztak. Az ég alján 
még csak hatalmas méhrajnak 
tűntek, ahogy egyre közelebb 
értek, szinte zengett tőlük a

A film nagyon tanúságos volt, 
sok m indent megtudtunk a 
darvak életéről. A filmvetítés 
után kim entünk a pusztába, 
hogy élőben is láthassuk ezeket 
a különleges madarakat. A híres 
daruvonulás a késő őszi naple
menték eseménye, Hortobágy 
egyik leglátványosabb, legér
dekesebb madármozgalma. A 
vonuló darvak nap közben a

határ. Volt lehetőségünk táv
csövén is megnézni a m adara
kat. Megfigyeltük, hogy a közeli 
learatott szántóföldeken sikerrel 
kutattak élelem után. Amikor 
besötétedett, elindultunk haza. 
Az eget betöltő hatalmas daru
csapatok látványa felejthetetlen 
élményt nyújtott számunkra.

Csordás Kitti 3. c.

Szeptember 30-án a Mozgás- 
korlátozottak Hajdú-Bihar 
Megyei Egyesülete Tolerancia 
napot szervezett a Nyíracsádi 
Ady Endre Általános Iskolá
ban. Dánné Molnár Erzsébet a 
nyíracsádi mozgáskorlátozottak 
csoportjának vezetője közvetí
tett. Hogyan fogadnák a gyer
mekek egy ilyen nap szervezé
sét? - tette fel a kérdést. Hogyan 
vélekednek erről a pedagógu
sok? Iskolánkba járnak speciális 
szükségletekkel élő gyermekek. 
Úgy tanulnak, mint mások, úgy 
kell helytállniuk, mint a többi
eknek. A tanárok féltő szere
tettel segítik őket, mint a többi 
gyermeket is. És ez mindenki 
számára természetes. Amikor az 
iskolában elhangzott a hirdetés, 
hogy harmincadikán egy külön - 
leges nap lesz, sokan érdeklőd
tek. Részt kívántak venni rajta. 
Kíváncsian várták, mi történik 
majd e napon, mitől lesz külön
leges. Tolerancia napot tarto t
tunk, éppen azért, hogy még 
se legyen különleges az, amiről 
szól. Arról, hogy megismerjük a 
mozgássérült, a siket vagy a vak 
ember életét, érzéseit, viszonyát 
a többiekhez. Hogyan élnek, a 
napi tennivalókkal hogyan bir
kóznak meg.
Vendégeink érkeztek - mozgás- 
sérült, siket, vak - akik maguk
ról beszéltek, bemutatták m in
dennapjaikat.
A hatodikos gyermekek egész
ségtant tanulnak ebben a fél
évben. A tananyagban szó esik 
az egészséges életről, a károsító 
szerekről, és a rejtőzködő veszé
lyekről az egészség megőrzésé
vel kapcsolatos világnapokról. 
Szó esik az emberek együttélé
séről. Ezt a tananyagkörnyezetet 
ez a nap teljessé teszi.
A gyermekek izgalommal 
készültek. Látták hogy az egyik 
terem ablakaira sötétséget biz
tosító függönyök kerülnek. De 
nehéz eligazodni a sötétben, 
még az ismert tanteremben is!
A tornateremben akadálypálya 
fogadta őket. Kovács Zoltán és 
Dánné Molnár Erzsébet vezé
nyelte le a kerekes kocsik kipró
bálását. Komoly feladat kerekes 
székkel közlekedni, hát még a 
félkezessel!
Kötél Mária közvetlen tájé
koztatójában a gyermekekhez 
szólva, pontosan és keményen 
fogalmazott, a valóságról a 
sérült ember nehézségeiről. És a 
gyerekek csendben, figyelmesen 
hallgatták. Nagy Sándor a vakok 
életét segítő eszközöket mutatta 
be a gyermekeknek, brai írással

Tanulás:
A siketek jelbeszéddel beszél
nek, megértettük, mit akarnak 
mondani (J)
Ha látsz valakit, akinél fehér 
bot van akkor ő látósérült. De 
ha segíteni akarok, akkor be 
kell mutatkozni neki, és utána 
ki kell tenni a könyökömet, 
hogy megfogja és mögöttem 
menjen, hogy érezze azt, hogy 
merre haladunk. Nem egyszerű 
tolókocsival közlekedni. Elő
ször elhülyéskedtük, letettük 
a lábunkat stb. De aztán rájöt
tünk, hogy kell menni vele.
A jelbeszéd nagyon érdekes 
volt, mert szinte olyan, m intha 
csak játszásból el kéne m uto
gatni valamit. (D) A vak bácsi 
olyan érdekességeket mutatott 
be, hogy nem emberi. (J)

Átélés:
Számomra is nagyon sok látni
való volt és sohasem felejtem el. 
(K) Most m ár segítek mindig 
nekik. (G) Nagyon szépen 
köszönjük, hogy átélhettük ezt 
a napot. (V)
Engem megdöbbentett, hogy 
ezeknek az embereknek meny
nyire nehéz boldogulniuk, De 
nem annyira nehéz mindez, ha 
más emberek segítik. (G)

(A) Ha jól belegondolok az én 
gondjaim az övék mellett eltör
pülnek. Attól, hogy ők sérültek 
ugyanolyan életet élhetnek, 
mint mi. Szerencsére ma már 
sok készülék, tárgy segíti az 
életüket. Például tolószék, hal
lókészülék, vagy művégtagok. 
(P) Nekem az a nap egy jó nap 
volt, mert átélhettem, ami nekik 
mindennapos. (T)

És jövőre?
Hosszabb legyen az előadás, 
és mindenki ki tudja próbálni 
a kerekes széket! Egész napos 
legyen a tolerancia napja! (A)
És lehet-e felnőttként valamit 
hozzátenni?
Segítőkészség, megértés, tole
rancia. Elgondolkodtató, hogy 
a gyermekeket ennyire meg
érintették a látottak, hallottak, 
tapasztaltak. Az itt megjelent, 
fogyatékkal élő emberekből 
egész idő alatt sugárzott a derű, 
a humor, a közvetlenség. Tanul
hatott ebből felnőtt is, gyermek 
is egyaránt.

Emberi nap volt.

Vereb Csaba

Tanulság, ahogy a gyerekek 
látják:
Mivel nagy volt az érdeklő
dés a tolókocsi iránt, ezért 
nagy volt a tolakodás, akkor 
is nagy élmény volt. (Ga) Ha 
látok valakit, akinél van fehér 
bot, akkor ő látássérült. De ha 
segíteni akarok neki, akkor be 
kell mutatkozni neki, utána ki 
kell tenni a könyökömet, hogy 
megfogja és mögöttem menjen, 
hogy érezze azt, hogy fel, le, 
balra, jobbra megyünk-e? Most 
már segítek mindig nekik. (Gá) 
Én m ár tudom, hogy mivel jár 
ez, mert a papám is mozgássé
rült. Én szoktam neki segíte
ni, amit csak kér. De ő más, a 
papám, mert ő tud vele menni, 
vagyis a műlábával és dolgoz
ni. (I) Engemet megdöbben
tett, hogy a sérült embereknek 
mennyire nehéz boldogulni. 
Mi m indent kell megtanulniuk. 
A siketeknek rengeteg kézjelet 
kell megtanulni, a vakoknak a 
fehér bottal való közlekedést, a 
mozgássérültnek sem könnyű a 
tolószékével. De nem annyira 
nehéz mindez, ha az emberek 
segítik, biztatják. (G)
Szerintem ez egy jó nap volt 
arra, hogy sérült és nem sérült 
jobban megismerje egymást.

olvasott, pénzt számolt, centi
méterrel mért, beszélt m inden
napjairól. Mosoni Krisztina és 
Boros Katalin párbeszédet foly
tattak a gyermekcsoportokkal: 
a siketek jelelését, jelbeszédét 
mutatták be. Három osztály, 
három helyszínen, aztán csere. 
Jelelés, akadálypálya, sötétített 
tanterem.

No és a reakciók?
Mindennél többet m ond a gyer
mekek „leveleiből” vett néhány 
idézet, melyet barátjuknak írtak 
e napról: A mondatok lehet 
olykor suták, de amit m on
dani akarnak azok nagyon is 
kifejezőek.
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H I R D E T E S
Ady Endre u. 25. szám alatti 
ház kerttel eladó. Érdeklődni:
52/207-333.

Kodály Zoltán 18. szám alatti ház 
eladó. Érdeklődni lehet: 207-266.

Kossuth utcán kétszintes össz
kom fortos két generációnak is 
alkalmas rendezett ház, kicsi

kerttel
3440

eladó. Érd: 06-30-286-

Rákóczi u. 102. sz. alatt régi 
típusú ház különálló kerttel 
eladó. Érdeklődni: 206-175

Akác széldeszka (hulló) eladó. 
Szállítás m egoldható. Érdeklőd
ni: Tel: 06/70-33-11-883

Nyíracsád Nefelejcs Presszó
ba pultost keresünk. Érd.: 06- 
20/914-6262

Ü lőgarnitúra 10 részes (8+2 kis
aszta l) eladó. É rdek lődn i: Kiss 
József, Széchényi u. 11. Tel: 206- 
050

Alumínium, rozsdamentes 
anyagok hegesztését és 
lakatosipari munkákat 

vállalunk.
Tel: 06-30-407-0780, 

06-70-507-30-76

V A R C A  A U T Ó S Z E R V IZ
N yíradony Debreceni u. /az Kurópa parkkal szem ben/

Tel.: (16 52/203-098, 06 52/593-025,
06 30/9552-325, 06 30/5049-804, 06 30/684-0176

SzultfáltatibimiL
Biztosítási ügy intézés 
Biztositáskötés 
Kai bejelentés 
Helyszíni karl'elvételezés 
Teljes körű kárügy intézés

Ő sz i A keio: 
Ingyenes
- fényszóró beállítás
- fagy állómérés

S érü lt gép járm ű  elszállítása  
A utószerelés

Kassai u. 51. szám alatti m egosztható építési telek 6430 m 2 eladó. 
Új földben egy nagy hold szántó, kaszáló eladó.

Tavasz u. 5000 m 2 földterület, köves út mellett eladó.
Ady Endre 22. szám alatti összkom fortos lakóház, nyári konyha, 

gazdasági épületek, 8000 négyszögöl telken eladó. 
Érdeklődni: 06-20/578-7047. Megegyezés szerint!

Meg akarja védeni vagyonát villámcsapás, 
vihar és egyéb természeti katasztrófákkal 

szemben? Félti értékeit idegen behatolóktól? 
Kössön lakásbiztosítást kedvező feltételekkel!

Ne felejtse! 2008. november 1-től van a 
gépjármű-felelősség biztosítás váltási 

lehetősége!
Hívjon és megkeresem Önnek tizenkét biztosító 

társaság közül a legjobb ajánlatot.
Több jármű esetén akár flotta kedvezmény!

Növelje megtakarítását 30% állami 
támogatással! 

Takarékoskodjon, és pótolja a lakásvásárláshoz 
szükséges önerőt 

FONDAMENTA LAKÁIKAMZAVAL!

Hitelügyintézés 8 bank közül Önnek a 
legelőnyösebb ajánlatot nyújtónál (építési, új- 

és használt lakásvásárlási, szabad
felhasználású) teljeskörű ügyintézéssel. 
Akár életbiztosítással vagy Fundamenta 

lakáskasszával kombináltan is.

Hívia 30/381-6982 telefonszámot!

Labdarúgók őszi sikere

O któber hónapban került sor 
a Labdarúgó D iákolim pia őszi 
fordulóira. A területi versenyek
nek m inden évben Vámospércs 
ad otthont. N yíracsád általános 
iskolás u tánpótlás labdarúgói 
két korcsoporttal vettek részt 
a küzdelem ben. A felkészülés
re m indössze másfél hónapunk 
volt, ezért volt rá példa, hogy a 
heti edzésnap m ellett szom baton 
is k im entünk  a községi pályára és 
más edzésnapot is be kellett ik tat
nunk. A harm adik  korcsoportos 
focisták október 15-én léptek 
pályára Újléta, Bagamér, Fülöp, 
Ábrány és Vámospércs csapatai
val. A fiúk példás küzdelem ben, 
az edzői utasítások betartásával 
vereség nélkül szerezték meg az 
első helyezést. A tavaszi fordulót 
15-2-es gólkülönbséggel várják 
az első helyről.
A negyedik korcsoportosok egy 
héttel később já tszottak körm ér
kőzéseket az előbbi települések

csapataival. A fiúknak a negyedik 
helyezést sikerült megszerezni. 
Még sem m i sincs veszve, hisz a 
m érkőzéseket tavasszal folytat
juk, s a két eredm ény összesítése 
dönti el a továbbjutást.
A 3. k o rcso p o rt labdarúgó i: 
Balogh Tivadar, Balogh Vilmos, 
G yurina János, H orváth Dávid, 
Lakatos Tibor, M agyar Tamás, 
M ilák Gyula, Nagy József,
O láh Roland, Pálóczi Zsolt, 
Rózsa N orbert,
A 4. k o rcsoport labdarúgó i:
Asztalos Ferenc, Bilda János, 
Frida György, Gugg Krisztián, 
G yurina János, Hutóczki Zoltán, 
Lakatos Tibor, M agyar Tamás, 
M ilák Gyula, M ilák László, 
Pálóczi Zsolt, Puskás Csaba, 
Rostás Im re, Rostás Roland, 
Török M iklós

Kedves György 
edző

Szőlős édességek
Szőlős muffin

Hozzávalók:
10 dkg teljes kiőrlésű liszt, 6 dkg liszt, 1,5 teáskanál sütőpor,
2 evőkanál m argarin, 1 evőkanál cukor, 2 tojás, 1 csom ag vaníliás 
cukor, Vi teáskanál fahéj, 1,5 dl tej, 15 dkg kis szem ű szőlő

Elkészítés:
A sütőt előm elegítjük 190 °C-ra, a m uffinsütőt kivajazzuk, vagy 
m uffinpapírral kibéleljük.
A lisztet elkeverjük a sütőporral. H abosra keverjük a m argarint, a 
cukrot, a tojást, a vaníliás cukrot, a fahéjat és a tejet. H ozzáadjuk a 
lisztet és a lisztben m egforgatott szőlőt, jól elkeverjük.
A tésztát a form ákba kanalazzuk, és 20-25 percig sütjük.

Joghurtos szőlőtorta______________________

Hozzávalók:
30 dkg darált háztartási keksz, 3 evőkanál porcukor, 7 dkg m argarin, 2 
evőkanál rum , 1 evőkanál kakaópor, tej, 4 dl natú r joghurt, 4 evőkanál 
porcukor, 40 dkg piros szőlő, 1 tasak zselatinpor, a zselatin feloldásához 
1 dl tej

E lkészítés:
A darált háztartási kekszet a porcukorral együtt szórjuk keverőedény
be, adjuk hozzá a m argarint, a rum ot, a kakaóport, és annyi tejet, hogy 
könnyen gyúrható tésztam asszát kapjunk. C som agoljuk folpackba, 
tegyük a hűtőbe, hogy kicsit m egderm edjen. A tésztát kekszmorzsával 
m egszórt nyújtólapon nyújtsuk akkorára, hogy ki tud junk  bélelni vele egy négyszögletes, folpackkal 
beterített form át, m ajd ism ét tegyük a hűtőbe. A joghurto t a porcukorral keverjük sim ára, szórjuk bele 
a hosszában félbevágott, kim agozott szőlőszemeket. A zselatint öntsük a forró tejbe, húzzuk le a tűzről, 
addig kevergessük, míg teljesen feloldódik, m ajd gyors m ozdulatokkal keverjük a szőlős joghurthoz. 
Ö ntsük a keksztésztával kibélelt tortaform ába és 2-3 óráig hagyjuk a hűtőben derm edni. A m ikor telje
sen m egderm edt, borítsuk  ki a form ából, húzzuk le róla a folpackot, és forró vízbe m árto tt késsel vágjuk 
ujjnyi vastag szeletekre.

Gyűjtötte: Vereb Csabáné

G épjárm ű átvizsgálás  
O lajcsere, o la jérték esítés  

G épjárm ű  átíratás  
M otord iagnosztika  

K örnyezetvédelm i felü lv izsgá la t (zöld  kárty a) 
M űszaki v izsgáztatás és v izsgára való  felkészítés  

L ézeres futóm ű beállítás  
Fényszóró beállítás  

M inden típusú  gépkocsi k arosszériajavítása  
G ép járm űfén yezés

:f bz egyszerűtől a z  egyedi

S zere te tte t várun^mincfenfiit 
meg nyűt iizCetünkJje.

ló v á  66i szofgáítatásain^
- Jlíl^aími cso^ro^
- (EÍo száCas cserepes 

(és seíyem) virágot^
- JQsztaCi-fafi kom pozíciók
- Sefyemvirág cso/^ro/^
- ‘Evefó és egynyári virágod
-  'Koszorúig sírcsofjrof^

Címünk: Nyíracsád, Sport u. 30. 
Megrendelések helyben 

vagy az alábbi telefonszámon: 
30/854'66'87

mindenl m egm lósítunk.
'Bemutató termékek megtekinthetők: 

flyiracsád, Sport út 3 0 .
További infomiációk telefonon: O Ő /3 O Q Ó 7  4 Q 4 /  

(T.hbrdn János kőfaragó


