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0NKORMÁNYZATI HÍREK
Az Önkormányzat képviselő-testülete 
az elmúlt év utolsó hónapjában két 
ülést is tartott.
December 14-én megtartott ülésén 
előterjesztést vitatott meg a 2007. évi 
költségvetési koncepcióról, melyet 
előzetesen valamennyi bizottság meg
tárgyalt. A bizottságok véleményének 
figyelembe vételével a képviselő-tes- 
tület meghatározta a költségvetés 
előkészítése során figyelembe veendő 
szempontokat:
• A kötelező önkormányzati felada
tokat ellátó intézményei működési 
feltételeinek biztosítása a bevételek és 
kiadások reális számbavételével.
• összevont háziorvosi ügyelet azonos 
telephellyel történő működtetése 
2007. január 1-jétől , az önkormány
zati támogatás összege 180.- Ft/fő/hó 
+ rendelőnkénti fenntartására évente
572.000.- Ft
• Szennyvíz beruházás I. üteméhez fel
vett hosszú lejáratú hitel 2007. évben 
esedékes törlesztő részletének visszafi
zetése, kamatának megfizetése.
• Szakmai többletfeladatok végrehaj
tását pénzügyi lehetőségtől függően 
kell tervezni, vizsgálni szükséges a 
feladatok költségkímélő megvalósít
hatóságát.
• Az áremelkedések hatásának ellen- 
tételezésére a dologi kiadások infláció 
mértékének megfelelő emelése tervez
hető.
• A folyamatban lévő beruházások 
befejezését saját forrásból, központi 
támogatásból, és hitelből kell biztosí
tani. Saját forrás biztosításához fel kell 
mérni az értékesíthető ingatlanokat.
• Új beruházás, felújítás felhalmozási

forrásból indítható, kiegészítve pályá
zatokon elnyert támogatással.
• Az önként vállalt feladatok felül
vizsgálata szükséges.
• Szennyvízberuházás II. ütemében 
érdekeltek támogatása 2007-2008. 
évben.
• Az intézmény vezetők részéről
2007. évre gazdálkodási terv készí
tése a takarékosság figyelembe véte
lével, különösen a létszám és bérgaz
dálkodásra.
• A felnőtt intézményi és hivatali 
továbbtanuló dolgozók tandíj tám o
gatásának felülvizsgálata.
Az elfogadott irányelvek alapján a 
költségvetés tervezésekor az intéz
ményvezetőkkel megbeszélést tartott 
a polgármester annak érdekében, 
hogy az intézmények zavartalan 
működéséhez minél takarékosabban 
lehessen a kiadásokat megtervezni. 
Fontos szempont volt a működéshez 
szükséges létszám felülvizsgálata. 
Felhatalmazást adott a polgármester
nek 2007. évi költségvetési gazdál
kodás folyamatosságának biztosítása 
érdekében.
A helyi iparűzési adóról szóló rende
letét m ódosította, mely szerint 2007. 
január 1. napjától az adó mértéke 
folyamatos iparűzési tevékenységnél 
az adó alap 1,2 %-a, az ideiglenes 
jellegű iparűzési tevékenység esetén 
napi 1.000.- Ft.
A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásról szóló rendeletét m ódosí
totta és egységes szerkezetbe foglalva 
kihirdetésre került a Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtábláján. Az ellátás
ban részesülők az intézményveze

tő útján a változásokról értesítést 
kaptak. Módosult a méltányossági 
közgyógyellátásra való jogosultság 
megállapításának feltétele, mivel az 
önkormányzat költségvetése nem 
teszi lehetővé a személyenként közel
50.000.- Ft társadalombiztosítás 
részére történő kifizetését. Szociá
lisan rászorult személy, az akinek 
a családjában az egy főre jutó jöve
delem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj m indenkori legkisebb ösz- 
szegének - 2007. január 1-február 
15-ig: 26.800.- Ft, 2007. február 15.- 
től: 27.130.- Ft - 150 %-át, egyedül
álló esetén annak 200 %-át, feltéve ha 
havi rendszeres gyógyító ellátás költ
ségének mértéke az öregségi nyugdíj 
m indenkori legkisebb összegének a 
25 %-át meghaladja.
Az Alapszolgáltatási és Bentlakást 
Nyújtó Szociális Központ számítógé
pes adminisztrációjának megkönnyí
tése érdekében pályázatot nyújtott be 
a Települési önkorm ányzatok Orszá
gos Szövetségéhez, melyhez saját 
erőként 214.680.- Ft kötelezettséget 
vállalt 2007. évi költségvetése terhére. 
Idő közben a pályázat kedvező elbí
rálást nyert és a saját forrás erejéig 
támogatásban részesült.
Pályázatot nyújtott be az Ö nkor
mányzat a Szociális Központ aka
dálymentesítésére, - tervezett m un
kálatok összköltsége 6.000.000.- Ft 
-  300.000.- Ft saját forrást biztosít. A 
pályázat elbírálása folyamatban van.

A Képviselő-testület elfogadta
2007. évi üléstervét.

Február 22. (csütörtök)

ANYAKÖNYVI HÍREK
2006 m árcius-decem ber hónapban Házasságkötések 2006 m árcius- 2. H alálozások 2006 m árcius
született gyerm ekek névsora

1. Kiss Máté 2006. 03. 05.
2. Kókai Szebasztián 2006. 03. 10.
3. Szigel Nikolett 2006. 03. 13.
4. Kovács Patrik 2006. 03. 18.
5. Baranyi Mirella 2006. 03. 22.
6. Szabó Anna 2006. 03. 30.
7. Gugg Boglárka 2006. 04. 05.
8. Konyári Kristóf 2006. 04. 12.
9. Mizsei Piroska Mónika

2006. 05. 13.
10. Terdik Sándor 2006. 05. 18.
11. Kerti Benedek 2006. 06. 11.
12. Dankó Emília 2006. 07. 06.
13. Jakab Fanni 2006. 07. 19.
14. Horváth Ramóna Virág

2006. 09. 02.
15. Maczó Béla 2006. 09. 06.
16. Gulyás Evelin Virág

2006. 09. 07.
17. Kerti M artin 2006. 09. 10.
18. Kanalas Natália 2006.09.21.
19. Maczó István 2006. 10. 03.
20. Maczó Patrik 2006. 10. 03.
21. Maczó Boldizsár Béla

2006. 10. 11.
22. Bálega Demeter 2006. 10. 14.
23. Nagy Dániel 2006. 10. 27.
24. Czap Mercédesz 2006. 10. 29.
25. Kís-Bicskei Zalán 2006. 10. 30.
26. Mikáczó Réka 2006. 11. 15.
27. Simon Ábel 2006. 11.21.
28. Milák Ramóna 2006. 11. 24.
29. Lakatos János 2006. 11.25.
30. Ternován Szabolcs 2006. 11. 29.
31. Lakatos Roland 2006. 12. 10.
32. Bálega Fanni 2006. 12. 20.
33. Szlávik Péter 2006. 12. 20.
34. Krekk Petra 2006. 12.30.

decem ber

3. Nagy Zsolt -  Lakatos Szilvia

2006. 04. 29.

4. Karászi István Attila -  Derzsi 

Ibolya 2006. 05. 06.

5. Kerti Tamás -  Török Szilvia

2006. 05. 06.

6. Magyar Gábor -  Hudácskó 

Szilvia 2006. 06. 03.

7. Molnár Sándor -  Simondán 

Ilona 2006. 06. 24.

8. Rácz Csaba -  Karászi Edina

2006. 07.21.

9. Szász Tibor -  Nagy Bernadett

2006. 08. 05.

10. Mászlai János -  Vasvári

Anikó 2006. 08. 12.

11. Lantos Zoltán László -  

Reszler Krisztina 2006. 08. 18.

12. Bodolai Péter János -

Magyar Tünde 2006. 08. 26.

13. Terdik Sándor -

Balogh Natasa 2006. 08.

14. Nagy Lajos -  Molnár 

Julianna 2006. 09. 08.

15. Patalenszki Ferenc -  Nagy 

Julianna 2006. 09. 16.

16. Lakatos Tibor -  Horváth 

Katalin 2006. 10. 07.

17. Milák Róbert -  Balogh 

Erzsébet 2006. 12.28.

decem ber

1. Bálega Ferenc 2006. 03. 04.
2. Kerti György 2006. 03. 10.
3. Czuper Józsefné Ratku Anikó

2006. 03. 12.
4. Horváth Béláné Lakatos

Mária 2006. 03. 14.
5. Szávó József 2006. 03. 16.
6. Tréfán László 2006. 03. 28.
7. Horváth Gyuláné Budai Mária

2006. 04. 02.
8. Varga Jánosné Pintye Julianna

2006. 04. 09.
9. Konyári Sándor 2006.04.15.
10. Rózsa Mátyás Árpád

2006. 04. 15.
11. Miklós Sándorné Katona 

Erzsébet 2006. 04. 20.
12. Simon Ferencné Simon 

Borbála 2006. 04. 22.
13. Konyári János 2006. 05. 17.
14. Maczó Gézáné Kiss Jolán

2006. 05. 20.
15. Koszorús János 2006. 05. 22.
16. Pápai Ferenc 2006. 05. 25.
17. Bisztrán Józsefné Keczán 
Erzsébet 2006. 05. 29.
18. Újfalusi Mihályné Litván 
Margit 2006. 05. 29.
19. Bencsik György 2006. 06. 04.
20. Katona Ferenc 2006. 06. 08.
21. Barió György 2006. 06. 10.
22. Zilahi József 2006. 06. 15.
23. Bilák Mihályné Mikáczó 

Borbála 2006.07.01.
24. Oláh Miklósné Szlifka 

Julianna 2006. 07. 20.

Polgármesteri jelentés a lejárt határ
idejű képviselő-testületi határozatok
ról, a két ülés között hozott fontosabb 
önkormányzati döntésekről.
Előadó: Dr. Katona Gyula polgár- 
mester
1. Előterjesztés az Önkormányzat és 
intézményei 2007. évi költségvetés
ének elfogadására.
Előterjesztő: Dr. Katona Gyula pol
gármester
Készíti: Lukács Józsefné gazdáik, 
főmunkatárs.
Tárgyalja: Valamennyi bizottság
2. Előterjesztés az Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának és intéz
ményeinek 2007. évi belső ellenőrzési 
tervéről.
Előterjesztő: Dr. Katona Gyula pol
gármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
3. Előterjesztés a köztisztviselőkkel 
szemben teljesítménykövetelmények 
alapját képező 2007. évi célok meg
határozásához.
Előterjesztő: Dr. Katona Gyula pol
gármester
4. Előterjesztés Nyíracsád község
2007. évi közművelődési és idegen- 
forgalmi rendezvényeire.
Előterjesztő: Vereb Csaba Okt.Kult. 
Biz. elnöke
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottság

Nyíracsád, 2007. február 13.

Varga György né sk.
jegyző

ÖKUMENIKUS IMAHET
Megnyílni a szeretet felé

25. Szilágyi Mihályné Litvák 
Margit 2006. 07. 23.

26. Szabó Györgyné Drencsák 
Erzsébet 2006. 07. 30.

27. Haller György 2006. 08. 12.
28. Török Jánosné Konyári 

Margot 2006.08. 15.
29. Magyar Istvánné Kosztin 

Mária 2006.08.21.
30. Újfalusi Mihály 2006.08.21.
31. Török József 2006. 08. 30.
32. Berki Péterné Haller
Erzsébet 2006. 09. 25.
33. Puskás János 2006. 10. 12.
34. Rácz József 2006. 10. 13.
35. Kökényesi János 2006. 10. 14.
36. Bródi János 2006. 10. 17.
37. Katona Lászlóné Csoborkó 

Ilona 2006.11.02.
38. Dorogi Jánosné Patalenszki 

Veronika 2006.11.09.
39. Kosztin Imre 2006. 11. 09.
40. Matil Józsefné Szász Julianna

2006. 11. 12.
41. Ducár János 2006. 11. 13.
42. Koszorús Jánosn Borsi 

Erzsébet 2006. 11. 19.
43. Pintye Jánosné Pénzes Irén

2006. 11.21.
44. Mászlai János 2006. 12. 04.
45. Patalenszki János

2006. 12. 06.
46. Meszesán Ferencné Szemán 

Erzsébet 2006. 12. 06.
47. Kuczora Lajos 2006. 12. 09.
48. Antal Sándor 2006. 12. 11.
49. Marozsán János 2006. 12. 24.
50. Borsi Jánosné Dorogi Mária

2006. 12. 26.

Január 22-28-ig zajlott Nyíracsádon 
a m inden év elején megrendezésre 
kerülő ökumenikus imahét. Három 
keresztyén közösség kapcsolódott 
be az igehallgatásba, imádko
zásba és adott helyet a hat közös 
istentiszteletnek: a református, a 
görög katolikus és a baptista. Egész 
héten nagy érdeklődéssel fogadta 
Nyíracsád keresztyén népe az isten
tiszteleteket.

Az idei imahét két témát állított 
egymás mellé, ez két meghívás 
m ind az egyházaknak, m ind az 
egyes embereknek: törekedjenek a 
keresztény egységre és imádkozza
nak érte, valamint fogjanak össze az 
emberi szenvedésre adandó vála
szokban. Ez a két terület szervesen 
összetartozik. M indkettő Krisztus 
testének gyógyítására vonatkozik, 
ezért választottak egy gyógyítási 
történetet az idei imahétre. A Márk 
evangéliuma 7:31-37 arról szól, 
hogy Jézus hogyan gyógyított meg 
egy embert, aki süket volt és nem 
tudott rendesen beszélni sem. Jézus 
kivezette a férfit a tömegből, hogy 
egyedül rá tudjon figyelni. Ujjait 
az ember fülébe tette, majd ujj ára 
köpve megérintette a nyelvét, és így 
szólt: „Effata” azaz nyílj meg!
Az itt elhangzó evangélium az élet 
sokféle területére érvényes. Mint 
más evangéliumi tudósításokban, 
úgy ebben a gyógyítási történet
ben is Jézusnak a szenvedésre és 
a szükségre válaszoló, együttérző 
szeretetéről hallunk. Isten irgal
m ának jó bizonyítéka ez. Az ember 
hallásának és a beszédkészségének 
helyreállításával Jézus megmutatja 
Isten hatalmát és azt a vágyát, hogy 
az em bert teljességre vezesse. Hal
lásának helyreállítása képessé teszi 
az em bert arra, hogy meghallja a 
jézusi evangéliumot. Beszédkész
ségének helyreállítása pedig lehető
vé teszi, hogy elmondja másoknak 
is mindazt, amit látott és hallott.
Az imahét tém ájának előkészítése 
m inden évben egy konkrét helyi 
közösségben történik, amelyet 
nemzetközi szinten elfogadnak, 
hogy aztán világszerte szétosszák, 
és újra eljusson helyi szintre. A téma 
megfogalmazója idén a Dél-Afrikai 
Köztársaság egyik városa, Umlazi 
keresztyén közössége volt. Olyan 
emberek élnek itt, akik különösen 
nagy szenvedéseken mentek keresz
tül. Umlazit még a fehér bőrűek 
korm ánya hozta létre a többségé
ben fekete népesség lakóhelyéül 
szolgáló gettóként. A rasszizmus, 
a munkanélküliség és a szegénység 
öröksége folyamatosan félelmetes

kihívásokat támaszt a nép számára, 
akik még m indig iskolák, egész
ségügyi intézmények és megfelelő 
lakások hiányával küszködnek. A 
jelenlegi legnagyobb probléma, 
amivel az embereknek szembe kell 
nézniük ezeken a területeken, az az 
AIDS. Becslések szerint a lakosság 
50 %-a fertőzött Umlaziban!
Értük is imádkozott a több fele- 
kezetből összesereglett közösség 
Nyíracsád templomaiban. Az első 
három  nap helyszíne a református 
műemléktemplom volt. Hétfőn 
Sinka Csaba, vámospércsi baptis
ta lelkipásztor hirdette az igét, aki 
jelenleg ügyintéző a nyíracsádi 
baptista gyülekezetben. Krisztus 
különleges személye volt a téma, 
aki jelen volt m ár a világ teremté
sekor is, ma pedig részt akar venni 
a megrom lott világ újjáteremtésé- 
ben. Kedden Ács Ferencné refor
mátus lelkész beszélt a Szentlélek 
vigasztaló, erősítő munkájáról. 
Ács Ferenc lelkész szerdai szolgá
latában az egymásért és Krisztu
sért vállalt szenvedés fontosságát 
hangsúlyozta. Csütörtökön a görög 
katolikus templom adott helyet ösz- 
szegyülekezésünknek. Sinka Csaba 
szolgálata arról szólt, hogy ebben 
az időben, ami a diákok számára 
a vizsgaidőszak, Isten is vizsgáztat 
m inket, hogy tudjuk-e szeretni őt 
és embertársainkat. Pénteken Mező 
György esperes Krisztus követésé
re biztatta a hallgatókat. Szombat 
este pedig Krisztus kereszthalálról 
emlékeztünk meg Ács Ferenc lel
kész szolgálata nyomán.
A lelkészek és a település vezetői 
m inden istentisztelet után rövid 
beszélgetésre hátra maradtak. Csü
törtökön pedig m inden igehallgató 
meghívást kapott egy kis szere- 
tetvendégségre a görög katolikus 
egyház újjáépített iskolaépüle
tében.
Ezeken a tartalm as estéken báto
rodott, erősödött Isten Igéje által 
m indenki, aki részt vett az isten
tiszteleteken. Megtanultuk, hogy 
csak Krisztus segítségével és az 
egyházak összefogásával tudunk 
segíteni itt Nyíracsádon is a lelki 
szükségek enyhítésében, a jó hír 
meghirdetésében. Azt, hogy igazán 
m egtanultuk-e, amit hallottunk, azt 
majd ez a 2007-es esztendő dönti 
el. M indenesetre az, hogy közösen 
kezdhettük ezt az évet, erős bizta
tást adott.

Sinka Csaba 
baptista lelkipásztor 

Vámospércs
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HIRDETMÉNY
T iszántúli K örnyezetvédelm i, 
T erm észetvédelm i és Vízügyi 
Felügyelőség
Értesítem az érintett ügyfeleket 
- a létesítm ény hatásterü le tén  
lévő in g a tlan o k  tu la jd o n o sa 
it, v a lam in t az in g a tlan -n y il
vántartásba bejegyzett jogsze
rű használó it -, hogya Hajdú- 
Bihar Megyei Önkorm ányzatok 
V ízm ű Z rt.  e lk é sz íte tte  és a 
T iszán tú li K örnyezetvédelm i, 
T erm észetvédelm i és Vízügyi 
Felügyelőségre b en y ú jto tta  a 
N yíracsád  telepü lési szen n y 
víztisztítójának teljes körű kör
nyeze tv éd e lm i fe lü lv izsg á la 
táró l készült d o k u m en tác ió t, 
így a telep  környezetvédelm i 
működési engedélyezési eljárá
sa m egindult.
A lé te s í tm é n y  v é le lm e z e t t  
h a tá s te rü le te :  a te le p  k ö rü l 
néhány 100 m.
T á jé k o z ta to m  to v á b b á  az  
é r in te ttek e t, hogy  N yíracsád  
Község Önkorm ányzatának 
P o lg á rm e s te r i  H iv a ta lá b a n  
Petőfi tér 8 ügyfélfogadási idő 
alatt az ügyre vonatkozó te r 
veket,. térképeket egyéb doku
m entum okat megtekinthetik. 
Továbbá, a Tiszántúli Környe
zetvédelm i, Term észetvédelm i 
és V ízü g y i F e lü g y e lő sé g e n  
(4025  D e b rec e n , H a tv an  u.
16., II. e. 209. szobában , tel.: 
52-51 1-046) ügyfél fo g a d á 
si időben (Hétfő: 8-12; Szerda: 
8 -12; 14-16; Péntek: 8 -12) - 
am ennyiben ügyfélstátuszukat 
igazolják - az ügyben keletke
zett iratokba betekinthetnek és 
az azokban foglaltakra nyilat
kozatot tehetnek.

Debrecen, 2007. január 22.

Nagy Márton 
Hatósági igazgatóhelyettes

EGESZSEGUGYI SZ0LGALTAT0I TAJEK0ZTAT0
a 2007. feb ru á r 15-től bevezetésre kerülő v iz itd íj és kórházi napidíjja l kapcsolatos tudnivalókról

Alkalmakként 300 forintos vizit- 
dij fizetése mellett igénybe vehető 
szolgáltatások:
- Háziorvosi ellátás
- Fogászati ellátás
- Járóbeteg - szakellátás
- Járóbeteg -  szakellátás kereté
ben nyújtott orvosi rehabilitációs 
ellátás

Emelt összegű 600 forintos vizit
díjat kell alkalmanként fizetni: 
Am ennyiben az ellátást a bizto
sított:

Saját kezdeményezésére a 
háziorvosi rendelőn kívül veszi 
igénybe
- Saját kezdeményezésére nem 
annál a háziorvosnál veszi igény
be, aki területi ellátásra kötele
zett, illetve akihez bejelentkezett
- Nem annál a járóbeteg-szakel
látónál veszi igénybe, m int ahová 
a beutalója szól
- A csak beutalóval igénybevehető 
járóbeteg-szakellátást beutaló 
nélkül veszi igénybe

Ha a biztosított ügyeleti ellátást 
veszi igénybe, és azt nem  indo
kolja sürgős szükség a vizitdíj 
összege 1000 forint alkalmak
ként.

Naponként 300 forintos kórházi 
napidíj mellett igénybe vehető 
szolgáltatások:
- Orvosi beutalás alapján az aktív 
és krónikus fekvőbeteg szakellá
tások ide értve a rehabilitációs 
fekvőbeteg szakellátást is.

Nem kell tovább fizetni, ha a biz
tosított adott naptári évben m ár 
20 napi kórházi napidíjat megfi
zetett.
Am ennyiben a biztosított igazol
ja, hogy adott évben 20 napidíj 
megfizetését az azon felül befize
tett napidíj értékét a szolgáltató 
visszafizeti a biztosított részére.

Vizitdíj illetve napidíj megfize
tése nélkül igénybevehető ellá
tások:
Alanyi jogon m entesülnek a 18 
év aluliak.
Az életkor alapján fennálló m en
tesség megállapítása tekintetében 
a biztosított felvételének napja a 
meghatározó.
Am ennyiben a biztosított a 18. 
életévét a fekvőbeteg-gyógyin
tézeti ellátás igénybevétele alatt 
tölti be, nem  kell a benntartózko- 
dása alatt a fennm aradó napokra 
napidíjat fizetnie.

Nem kell vizitdíjat fizetni
- tartós orvosi kezelés,
Nem kell vizitdíjat vagy kórházi 
napidíjat fizetni
- kötelező járványügyi intézke
dés
- katasztrófa-egészségügyi ellátás,
- népegészségügyi célú, célzott 
szűrővizsgálat,
- terhesgondozás, szülés, szü
lészeti ellátás és gyermekágyas 
anya gondozása

- sürgősségi vagy kötelező gyógy
kezelés,
- ha az ellátás kórházi elhelyezés
re, vagy a terhelt elm eállapotának 
pszichiátriai fekvőbeteg-gyógy
intézetben történő megfigyelé
sére irányuló, bírói döntés miatt 
szükséges
- az ellátás igénybevétele során a 
biztosított elhalálozott,
- a hajléktalanok ellátására szer
ződött háziorvosnál és az általa 
kiállított beutaló alapján bármely 
más egészségügyi szolgáltatónál 
veszi igénybe.
- ha ugyanazon szolgáltatónál 
egy nap több járóbeteg-szakellá- 
tást vesz igénybe, a vizitdíjat csak 
egyszer kell megfizetni.

Nem  számít külön alkalomnak, 
ezért nem  kezelésenként kell 
fizetni
- injekciós, infúziós kúráért,
- kötözésért
- gyógytorna kezelés
- fizikotherápiás kezelés 
am ennyiben azt nem az orvos 
végzi.

A finanszírozási szerződéssel 
rendelkező egészségügyi szolgál
tató közrem űködője ugyanazon 
egészségügyi szolgáltatónak 
minősül.

Tartós orvosi kezelés
- Rosszindulatú daganatos m eg
betegedésekben szenvedő bete
gek oki és tüneti kezelése
- Vesebetegek dialízis kezelése és 
az azzal összefüggő vizsgálatok
- A véralvadás rendszerének 
veleszületett betegségeiben szen
vedők ellátása
- Véradással összefüggő vizsgá
latok
- Cukorbetegség kezelése
- Szerv-és szövetátültetésre várók, 
valam int szerv- és szövetátülteté
sen átesettek gondozása
- HÍV fertőzés és AIDS betegség 
kezelése
- Szkizofrénia, szkizoaffektív 
pszichózis, súlyos depresszió, 
súlyos bipoláris szindróm a kór
képek kezelése.

Nem kell vizitdíjat fizetni, napi
díjat fizetni azokért az ellátáso
kért, melyek költsége nem az E. 
Alapot terheli.
A vizitdíjat a szolgáltatás igény- 
bevétele előtt kell befizetni.

Aktív fekvőbeteg-szakellátás 
igénybevétele esetén a kórházi 
napidíjat a fekvőbeteg-gyógyin
tézetből történő elbocsátáskor 
kell beszedni. Ez a szabály vonat
kozik a nappali kórházi, az egy
napos sebészeti és a kúraszerű 
ellátás igénybevételénél is.

Sürgősségi ellátást nyújtó m u n 
kahelyeken ( ügyelet, sürgősségi 
fogadóhelyen, sürgősségi osztá
lyon, illetve soron kívüli ellátási 
igény esetében ) a vizitdíjat és a 
kórházi napidíjat az ellátás igény

bevételét követően kell beszedni, 
amennyiben a sürgős szükség 
nem áll fenn.

Amennyiben az orvosi vizsgálat 
olyan kórképet állapít meg, amely 
a sürgős szükség kategóriájába 
tartozik, de a beteg m ár fizetett, a 
szolgáltatónak vizitdíj visszatérí
tési kötelezettsége keletkezik.

A szolgáltató saját szabályzatai
ban határozza meg:
1.A befizetés módját
2.Az egyéb készpénz helyettesítő 
m ódszerek alkalmazását
- a vizitbérlet kiadásáról az egész
ségügyi szolgáltató egyénileg 
dönt, vagy szerződést köt egy 
adott jogi személy által kibocsá
to tt vizitbérlet elfogadásáról,
- autom atán keresztül
- egészségpénztári kártyával,
- készpénz-helyettesítő eszközzel 
A szolgáltató mentesül külön 
bizonylatadási kötelezettsége 
alól, amennyiben a vizitdíj illet
ve a napidíj befizetésére auto
mata igénybevételével történik, 
feltéve, ha az alkalmazott eszköz 
a jogszabályban meghatározott 
feltételeknek megfelelő tartalm ú 
bizonylat két példányban történő 
kiállítását elvégzi.

A vizitbérlet kiadása esetén a 
bérlethez csatolt tájékoztatón 
szerepelnie kell azon egészség- 
ügyi tájékoztatónak, ahol a bérlet 
felhasználható, valamint arról, 
hogy a bérletet csak az azon fel
tüntetett biztosított veheti igény
be. A bérlet kitöltés előtt másra 
átruházható.

A bérleten legkésőbb az első fel- 
használásig fel kell tüntetni:
- az igénybevehető ellátások 
típusait (háziorvosi és fogászati 
alapellátás, járóbeteg-szakellátás, 
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás)
- a bérlet értékét
- az egyedi azonosító számot,amit 
a róla kiállított számla / nyugta is 
tartalm az
- a jogosult nevét és TÁJ számát

Automata alkalmazása esetén 
lehetőség van az általa kiadott 
bizonylat kézzel történő kitölté
sére, illetve amennyiben a szol
gáltató informatikai felkészült
sége engedi egy kapcsolati kód 
segítségével a központi adat- 
rendszerből a szükséges adatok 
lekérdezésére. Amennyiben a 
számla/nyugta adási kötelezett
ség tartalm i követelményeinek az 
autom ata nem  felel meg, úgy az 
autom atikus bizonylat alapján a 
számla/nyugta kiadásáról a szol
gáltatónak kell gondoskodnia.

3. Az egészségügyi szolgáltató 
szabályzatában m entesítheti az 
általa nyújtott ellátásokért fize
tendő vizitdíj, illetőleg kórházi 
napidíj fizetésének kötelezettsé
gének alól az általa munkavégzés
re irányuló jogviszony keretében

-  ide nem  értve a megbízási jog
viszony keretében -  foglalkozta
tott dolgozót. A vizitdíj m entes
ség körét és tartalm át a szolgálta
tó szabályzatában rögzíti.

A finanszírozott egészségügyi 
szolgáltató kötelezettségei:
- a biztosítottak az ellátás igény- 
bevételét megelőzően a díjfizetési 
kötelezettségről, annak lehetsé
ges, helyben alkalmazott, m ódja
iról tájékoztatni,
- a vizitdíjat, illetőleg a kórházi 
napidíjat beszedni,
- a vizitdíjjal és kórházi napidíjjal 
kapcsolatos adatszolgáltatási és 
jelenléti kötelezettségét az egész
ségbiztosító felé teljesíteni.

Az egészségügyi szolgálta
tó  jól látható helyre köteles 
kifüggeszteni a díjfizetési kötele
zettségről szóló tájékoztatót,

Amennyiben a biztosított az ellá
tás igénybevételének megkezdé
sekor nem fizeti be a vizitdíjat, az 
egészségügyi szolgáltató szóban 
tájékoztatja, hogy az ellátás nem 
vehető az Egészségbiztosítási 
Alap terhére igénybe.

A szolgáltatónak biztosítania kell 
a személyi- és tárgyi feltételeket 
ahhoz, hogy a vizitdíj 
készpénzben, a szolgáltató telep
helyén illetve telephelyein, az 
általa m eghatározott pon to
kon, m ódon befizethető, illetve 
beszedhető legyen.

A vizitdíjról, a kórházi napidíjról 
kiállított nyugta, illetve számla 
tartalm azza legalább
a) annak megjelölését, hogy az 
adott bizonylat számlának vagy 
nyugtának m inősül,
b) az egészségügyi szolgáltató 
megnevezését, címét,
c) az egészségügyi szolgálta
tást igénybevevő nevét és TÁJ 
számát,
d) megfizetett összeget,
e) a befizetés alábbi jogcím ének 
megjelölését: a háziorvosi vizitdíj 
( ideértve a fogorvosi alapellá
tásért fizetett vizitdíjat ), vagy 
szakorvosi vizitdíj, vagy kórházi 
napidíj,
f) a fizetés módját,
g) a teljesítés időpontját,
h) a számla, illetve nyugta sor
számát.

A szolgáltató tájékoztatójában 
kifüggeszteni köteles:
- a fizetendő vizitdíj illetve kór
házi napidíj mértékét
- a részleges térítési díj és a 
kizárólag térítési díj mellett 
igénybevehető ellátások díjait
- a fizetési helyét
- a fizetés általa elfogadott m ód
jait
- az általa elfogadott vizitbérlet 
fajtáinak felsorolását
- tájékoztatást, hogy a vizitdíjat 
az adott napon először igény
bevett ellátás kezdetéig meg kell

fizetni, kivéve, ha sürgősségi ellá
tásról kiderül, hogy indokolatla
nul kérték.
- a napidíjat az elbocsátáskor kell 
megfizetni
- az igénybe nem  vett ellátásért 
fizetett vizitdíj, illetve az igazol
tan több napidíj, illetve a törvé
nyi mentesség ellenére beszedett 
vizitdíj illetve napidíj visszafize
tésének m ódját
- am ennyiben egy épületben 
több egészségügyi szolgáltató is 
m űködik az egyes szolgáltatók 
által nyújtott ellátások körét és 
helyét
- a vizitdíjat m inden alakalommal 
be kell fizetni a biztosítottnak. 
Am ennyiben biztosított külön a 
háziorvosi alapellátás ( beleértve 
a fogászati alapellátás ) és külön a 
járóbeteg-szakellátás ( beleértve 
a fogászati-szakellátást ) terüle
tén 20-20 alkalommal nem  emelt 
összegű vizitdíjat fizetett a 21.a- 
lkalomtól a jogszabályi feltételek 
szerint igényelheti azt vissza az 
illetékes jegyzőtől. ( Ez a jog nem 
érinti a szolgáltató jogosulatlanul 
beszedett vizitdíj visszatérítési 
kötelezettségét

A szolgáltatót kom penzáció illeti 
meg, ha az ellátás igénybevéte
lekor a biztosított a 18. életévét 
nem  töltötte be.

A beszedett vizitdíj és a kórházi 
napidíj az egészségügyi szolgálta
tó  saját bevételét képezi és Egész
ségbiztosítási Alapból történő 
tám ogatásának minősül.

Az egészségbiztosító ellenőrzi, 
hogy az egészségügyi szolgálta
tó a vizitdíj és a kórházi napidíj 
beszedésével kapcsolatos, vala
m int az elszámolási nyilatkozat
tal kapcsolatos kötelezettségeit 
teljesíti-e.

A szolgáltató adatszolgáltatási 
kötelezettsége
A szolgáltató az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítá
si Alapból történő finanszírozá
sának részletes szabályairól szóló 
43/1999.(111.3.) Korm. Rendelet
- 6/A. mellékletében m eghatáro
zott ambuláns adatlap
- 6/B melléklet fogorvosi am bu
láns napló
- a 15. mellékletben m eghatáro
zott CT, MRI jelentés,
- a 20. melléklet a háziorvosi 
betegforgalmi tevékenység téte
les jelentés tartalm a kiegészül 
a vizitdíj illetve a vizitdíj fizetés 
jelentési kötelezettséggel,
- a 14. melléklet „Adatlap kór
házi ( osztályos) ápolási esetről” 
tartalm a a napidíj fizetés jelentési 
kötelezettséggel.

H-B Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztár Db. D arabos u. 9-11.

Szász János és 
felesége Szász Irén

február 10-én tartották 
50-ik házassági évfordulójukat. 

Ebből az alkalomból köszöntötték 
őket, gyermekeik, unokáik és a 

rokonok.

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a nyíracsádi nyugdí
jasokat, hogy a Nyíracsádi N yugdí
jas Klub tagjaival m inden szerdán 
10 órakor találkozunk az új Közös
ségi Házban (Kossuth u. 5-7.). 
Szeretettel várjuk a csatlakozni 
vágyó új tagokat!

N yíracsádi N yugdíjas K lub  tagjai

Kosárfonó tanfolyam
Balogh Károly nádudvari kosárfonó népi iparművész kosárfonó tanfolyamot indít 

Nyíracsádon, az új Közösségi Házban (Kossuth u. 5-7.).
A kurzus 8 alkalmat foglal magába, alkalmanként 4 órás elfoglaltsággal.

A tanfolyam ideje alatt a kerek kínáló kosártól a bevásárlókosárig m inden alkalommal 
egy-egy tárgy készül, amit az elkészítője hazavihet.

A tanfolyam tervezett kezdési ideje: 2007. m árcius 2.
A részvételi díj: 20.000.- Ft/fő, amely tartalm azza az oktatás m inden költségét és az alapanyagot. 

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Szabó Ildikó (Idősek O tthona) 206-409

Ajánlja adója 1%-át 

a fiatalok egyesületének, 

a Lendület Egyesületnek. 

Adószám: 

18567506 - 1-09

Katona György és 
Kerti Julianna

január 28-án ünnepelték az 
50-ik házassági évfordulójukat.

Az aranylakodalomhoz 
gratulálnak nekik gyermekeik 

és unokáik.

Nyíracsádi Élet
Nyíracsád község havonta megjelenő lapja 

l.apalapító:
Nyíracsád Község Önkormányzata 

4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.
Tel./fax: (52) 206 ()01 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság Főszerkesztő: 
Vereb Csabáné 

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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SZÜLŐI 
MUNKAKÖZÖSSÉG

Az Ady Endre Általános Iskola 
vezetősége 2007.január 08-án 
összevont szülői értekezletet 
tartott az iskola aulájába.

Köszönjük a szép számban 
megjelent szülőknek a részvé
telüket és ezúton szeretnénk a 
távolmaradt szülőket tájékoztat
ni a szülői értekezleten elhang
zottakról.
Vereb Csaba igazgató úr a 
köszöntő után elmondta, hogy 
a 2006-2007-es tanévben az 
Iskolaszék és a Szülői Munka 
Közösség vezetőségét újra 
választották. A régi vezetőségi 
tagok Nyika Jánosné és Grézné 
Fekete Erzsébet gyerekei bal
lagása miatt, átadták a stafétát 
az itt tanuló gyerekek szülei
nek, köszönjük munkájukat. 
Az osztályokat képviselő szülők 
megválasztották az új vezetőségi 
tagokat, Barnáné Szabó Emma, 
Banczalovszki Jánosné, és 
Magyar Zoltánná személyében, 
akik ezúton is köszönik a szülők 
megelőlegezett bizalmát.
Az igazgató úr egy vers szava

ival megerősítette bennünk, a 
helyes gyereknevelés lehetősé
gét, irányvonalát:
„Ha egy gyermek biztonságban 
él, m egtanulja, hogy bízzon 
m agában és a többiekben,,
A továbbiakban a szülők felada
tait, lehetőségeit ecsetelte, hogy 
kölcsönös együttműködéssel, 
hogyan lehetséges egy ember- 
léptékű, gyermekközpontú isko
lában, harmonikus személyiségű 
gyermekeket oktatni, nevelni. 
Beszélt a szülő és az iskola kap

csolódási lehetőségeiről:
- a szülő, m int a nevelési-tanulá- 
si folyamat segítője (szellemi és 
társadalmi munka, tárgyi tám o
gatás, pénzadomány)
- a szülő, m int a nevelési-oktatá- 
si folyamat szereplője
A szülők közössége kiemelten 
figyelemmel kíséri a gyermek
jogok érvényesülését, a pedagó
gia munka eredményességét és 
észrevételeikről tájékoztatják a 
nevelőtestületet és a fenntartót. 
Az iskolai nevelés céljait az 
alábbi értékek köré csoportosí
tottuk:
- korszerű tudás
- kommunikációkészség
- kulturált magatartás
- testi-lelki egészség
- nemzettudat
A továbbiakban szó esett az 
ÜTRAVALÓ programról, az 
Ady kupáról, bővülő külföldi 
kapcsolatokról, az Iskolarádió
ról és az Iskolaújságról, az isko
lai könyvtárról.
Az idei iskolabál nem lesz meg
tartva, de jövőre reméljük, hogy 
minél többen találkozhatunk.

Az Iskolaszék és a Szülői M un
kaközösség szívesen tolmácsol 
az iskola vezetése és a pedagó
gusai felé m inden, olyan szülői 
észrevételt, melyek gyermeke
ink m indennapi iskolai tevé
kenységét, fejlődését pozitívan 
befolyásolják.

„ Nem könnyű a világot megértem. 
Tőlünk tanulja mi rossz, mi nemes, 
Ne bírája légy, hisz a felnőtt sem 
tökéletes.”

Banczalovszki Jánosné 
Barnáné Szabó Emma 

Magyar Zoltánná

A z Iskolaszék és a 
Szülői Munkaközösség 

vezetőségi tagjai

Február 2-án tartották az iskolások farsangi bálját a Dózsa György 
Művelődési Házban.
A gyerekek nagyon sok változatos és ötletes csoportos és egyéni 
jelmezzel vettek részt a farsangi felvonuláson.
A zsűri az egyéni versenyzők közül első hellyel díjazta a gésát, 
m ásodik lett a nindzsa és harm adik a kom mandós.
A csoportos díjak közül a zsűri szerint a legjobb csoport volt a 
törpék, m ásodik lett a hercegnők csoportja és harm adik a honfog

laló magyarok.
És díjat kapott a táncos 
lányok csoportja is.

' - / .  A színes felvonulás után a
*** farsangi disco következett,
*  a  j  ^  és estig szórakoztak a gye-

I m l ' r R '  rekek.

m

A Magyar Kultúra Napja
Verseink, dalaink

A Magyar Kultúra Napja alkal
m ából Nyíracsádon január 22- 
én a nem régiben átadott Görög 
Katolikus Közösségi Házban 
ünnepélyes megemlékezésen 
vehettünk részt.
Vereb Csaba a Kulturális Bizott
ság elnöke köszöntőjében 
kiemelte, hogy m inden nem ze
déknek újra kell gondolnia az 
értékrendeket, az elmúlt korok 
értékeit meg kell becsülnünk. Az 
1989-től évente megrendezésre 
kerülő Magyar Kultúra Napja jó 
alkalom erre. Korunkban fontos 
feladatunk, hogy meg tudjuk

különböztetni a valódi érékeket 
az álkulturális termékektől.
Az ünnepi m űsor keretében 
Kedves Györgyné Zilahi Enikő 
és Kedves György tanárházaspár 
saját verseit illetve szerzeménye
it adta elő. M űsoruk nagy sikert 
aratott egy korábbi iskolai össze
jövetelen. (Erről m ár a Nyíracsádi 
Élet olvasói is értesülhettek előző 
számunkban.) Előadásm ód
jukban a végtelen szerénység 
és egyszerűség nyilvánult meg. 
Egyszerű szavak, verssorok, dal
lamok, melyek szépséggel, nyu
galommal, harmóniával töltötték 
el a hallgatóságot. Torokszoron
gató, szívdobogtató, könnyeket

csalogató volt a versek és a dalok 
által kifejezett élmények, érzé
sek hatása. A szürke téli napokat 
fényesebbé, melegebbé tették ők 
nekünk abban a néhány percben. 
Az élményt m agunkkal vihet
tük  otthonunkba, m unkánkba, 
kapcsolatainkba. Talán ezáltal 
könnyebb jobban élnünk, szeret
nünk. Ezt jelentheti nekünk, XXI. 
századi em bereknek a művészet. 
Köszönetét m ondhatunk a szer
vezőknek a vendéglátásért és az 
ötletért, hogy a Kedves házaspár 
megajándékozzon minket!

Koleszár Tímea

KEDVES ZILA HI ENIKŐ

IN M EMÓRIÁM ADY ENDRE

Az Értől indult el, 
s az Óceánig meg sem állt.
85 éve halott Ady Endre,
Utókor! Köszöntsd a költőóriást!

M ire hívja fel a figyelmet e nap? 
Hogy mi, magyarok, nyíracsádiak 
tudjuk értékelni, megbecsülni 
azt, am ink van, országosan és 
helyileg.
Érezzük fontosságát a k ezünk
ben  lévő értékeknek  m indaddig, 
amíg el nem  veszítjük azokat. 
Nem  biztos, hogy csak a pénzen, 
sokszor inkább , fáradozáson, 
odafigyelésen múlik.
A rra kell odafigyelni, ami éppen 
itt és m ost történik!
M egtalálni és jó  értelem ben 
m enedzselni a községben az 
értékteremtő, értékvédő em bere
ket: A citerást, a táncost, a m űvé
szeket, népművészeket, a makett 
készítőt, régi népdalt ismerőt, 
a Nyíracsád tantárgyat szívből 
tanítót, az öreg házzal rendelke
zőt, a nagyszülői padlás értékeit 
őrzőt, ha még van ilyen.
A kultúra nemzedékről nem ze
dékre hagyományozódik, és csak

akkor képes a fönnm aradásra, ha 
m inden nemzedék talál benne 
válaszokat a saját kérdéseire. 
Ezért m inden életerős nemzedék 
újrafogalmazza a hagyományt a 
maga igényei szerint. Pontosab
ban szólva: az a nemzedék bizo
nyul életerősnek, amelyik képes 
és hajlandó erre az újrafogalma
zásra.
A kultúrának nincs egységesen 
elfogadott m eghatározása, igen 
sokféle van forgalomban, definí
ciói közül csak négyet idézek:
• Jurij Lotmant, aki szerint a kul
túra egyenlő a nem  genetikus 
inform ációval. Tehát ami nem 
automatikus, am iért m inden
kinek személy szerint meg kell 
küzdenie: a kultúra lényegének, 
értékének felismerésétől és hát 
beépítésétől a m indennapjaiba, 
ha úgy tetszik a személyiségébe
• Erdei Ferencet, aki szerin t a 
k u ltú ra  azon eljárások összessé

ge, am elyek elviselhetővé teszik 
az életet. Nem kell m agyaráz
nunk, de értelm eznünk igen.
• Hegelt, aki szerin t a k u ltú ra  
az em bernek  az a képessége, 
amellyel az egyest alá tu d ja  ren 
deln i az általánosnak.
• És végül (m ert van benne 
valami végső igazság) Sir Roy 
Shaw-t, aki szerint ha valaki 
valam it tesz, az m ár kultúra.
De a kultúra fogalmába egyaránt 
beletartozik az em ber által meg
form ált tárgy, a társas közösség, 
az intézmény, a szokás, a nyelv, 
a szim bólum ok rendszere, az 
érték, a hír, az ismeret, a tudás, az 
esztétikum, a hit, a vallás.
Mi m ást is kívánhatnánk a kul

túra születésnapján: Isten éltesse 
a magyar kultúrát!

Vereb Csaba

A magyar Ugar űzte őt nyugatra, 
új idők szele repítette haza, 
buja életet élt Párizsban, 
de m indig magyar föld volt az otthona.

Új időknek új dalaival 
meghökkentette a m aradandóság városát, 
csatát vívott Váradon és Pesten 
hol Babits várta, az igaz barát.

Léda jelentette neki a gyönyört, 
Csinszkától nyugalmat kapott.
Az élet ham ar halálra ítélte őt, 
de örökké él, amit alkotott.

2004

ISKOLAI FARSANG

AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK

Király Dalm a nyolcadik osztályos tanuló csengő, simogató, búgó, 
énekhangját m ár számtalanszor megcsodálhattuk, ünnepségeken, 
kiállítások megnyitóin, különböző rendezvényeken gyakran csendül 
fel a semmivel és senkiével össze nem  téveszthető hang. Így aztán 
szinte teljesen természetes, hogy a helyi népdaléneklési versenyen 
Dalma érte el az első helyezést. Ezzel jogot szerzett arra, hogy részt 
vegyen a megyei megm érettetésen. A megyei fordulót Tiszán innen, 
D unán túl cím m el hirdették meg, a versenyre február 9-én került sor 
Debrecenben. A megye számos településéről érkeztek hetedik, nyol
cadikos diákok, több m int harm incan, hogy a szigorú szakmai zsűri 
előtt előadhassák darabjaikat. Dalma Kőmíves Kelemen balladáját 
énekelte, énekhangjával elbűvölte a zsűrit is, akik az első helyezett
nek járó oklevéllel jutalm azták teljesítményét. Az országos döntőre 
a tavasz folyamán kerül sor, ahol ezúttal nyíracsádi diák képviselhe
ti megyénket. Dalma szeptember óta tanul népdaléneklést Bárdosi 
Ildikó neves népzenésztől a Bartók Béla Művészeti és Zeneiskolá
ban. A tanulás mellett m inden héten egy délután utazik Debrecen
be, hogy részt vegyen a foglalkozásokon. A sok fáradozás meghozta 
gyümölcsét, Dalma életében először megnyerte a megyei versenyt. 
Nagy elismerés ez számára, amihez m indannyian gratulálunk, s 
azt kívánjuk neki, ne hagyja abba az éneklést, teljen kedve m inden 
dalban, s énekeljen saját és m indannyiunk öröm ére továbbra is.

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

Az év lakásotthona
A HBM Ö nkorm ányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai a 2006. 
évben a Nyíracsád Zrínyi u. 6. sz. alatt lévő, 7. számú lakásotthont 
választotta az év házának.
Ez m ár a m ásodik ilyen elismerés. A díjat először 2005 - ben adták 
ki, és 2006 -b án  - a lakás vezetőjének, nevelőinek, és természetesen 
a lakóinak köszönhetően -  szintén ez a ház nyerte el a 10 lakás közül 
a díjat.

A lakásotthon vezetőjével, Nagy Józseffel beszélgettem a díj odaítélé
sének módjáról és szempontjairól.
- Évente van értékelés, ami vezetői és önértékelésből áll. M inden ház 
kitölt egy önértékelő szem pontsort, am it aztán a központban átnéz
nek és egybevetik a házról alkotott saját véleményükkel, tapasztala
tukkal, az eredményességgel.
Elsősorban a szakmai m unka számít: a szabályok ismerete és betar
tása, szakszerűség, gondozói tevékenység, eredményesség. Az ered
ményesség mérésénél figyelembe veszik, hogy m inden gyerm ekünk 
továbbtanul, gyermekeink önálló életvitelre legyenek képesek, az 
adott községben -  itt ugye Nyíracsádon - integrálódjanak, beillesz
kedjenek az itteni faluközösségbe.
A díj erkölcsi elismeréssel jár, oklevelet kapunk és egy művész kol
léga alkotását.
Am ióta van ez az értékelés, az év gyermekfelügyelője is ebből a 
házból került ki. 2005 -  ben Nagy Józsefné és 2006 -  bán Hutóczki 
Jánosné. De term észetesen a többi dolgozó érdem e is az év lakásott
hona cím  elnyerése. -  tudjuk meg Nagy Józseftől a ház vezetőjétől.

M indannyiuknak kívánunk további odaadó, eredményes munkát.

Az átadó ünnepségen, 2006. decem ber 14-én, három  nyíracsádi 
otthon-lakó fiatal is díjazott lett. Kucsai Alexandra saját írását olvas
hatta fel, am iért oklevelet és díjat kapott. Frida György és Farkas 
Margit pedig eredményesen szerepeltek az igazgatóság által m eghir
detett rajzpályázaton, ezért díjazták őket.

Vereb Csabáné

A fénykép készítésekor a 12 lakóból ők 8-an tartózkodtak otthon.
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A szeretet nevében A SZÉR ÉRTŐ OLVASÁS VERSENYE
”A szeretet nevében nyitok ma be Hozzád, Ismeretlen Olvasó. A  szeretet nevében állok meg párnázott 
ajtódon belül, sürgős ügyek, fontos tanácskozások, alázatos kérések és nagyra törő célok nyomán, melyek 
egy küzdelmes és nehéz esztendő alatt belső szobádat annyiszor megjárták.
Én csak most jövök. Most is csak azért, m ert küszöbön áll a nap, az az egyetlen nap az évben, mely hiva
talosan is a szereteté.”

Wass Albert: Karácsonyi üzenetek

Hangszeres vizsga
Február 9-én tartottuk meg az Abigél 
Művészeti Iskola hangszeres tansza
kának féléves vizsgáját az Ady Endre 
Általános Iskolában. Ezen a napon a 
gitáron és a furulyán játszó gyerekek 
adtak számot a tudásukról.

A zongora tanszak növendékeinek 
a karácsonyi hangversenyen nyújtott 
teljesítményük felelt meg a vizsga 
követelményeknek. A zeneművésze
ti ágazatban tanuló gyerekek (28 fő) 
kiválóan megfeleltek a vizsga köve
telményeinek. Reméljük, hogy az év 
végi vizsga jó eredménnyel fog zárul-

Szabó Mihályné

M agyarországon január 22- 
e a Kultúra Napja. A Magyar 
értelm ező kéziszótár szerint 
a kultúra, „Az em beriség által 
létrehozott anyagi és szelle
mi érték összessége. Valamint 
az em beriség művelt volta, 
műveltsége.”
Kölcsey Ferenc 1823. január 22- 
én készítette el végleges form á
jában a H im nuszt. A Him nusz, 
a nem zeti im ádságunk szüle
tésnapja lett a kultúra ün n ep 
napja. Ezen a napon Kölcseyre 
is emlékezünk, aki a reform kor 
egyik legnagyobb költője és 
politikusa volt. Kiemelkedő a 
m agyar nyelv ügyében végzett 
tevékenysége. Január 22-e kör
nyékén a m édiából értesülünk 
a kultúra napja rendezvénye
iről, m egism erjük a kitünte
tetteket, azokat a személyeket, 
akik az utóbbi időben a leg
többet tették a magyar kultúra 
ügyéért.
A több m int tíz éves hagyo
m ánynak megfelelően iskolánk 
társadalom tudom ányi m unka- 
közössége a kultúra napja tisz
teletére m egrendezte a szép, 
értő  olvasás versenyét a felsős 
tanulók részére. A m egm éret
tetés sikerét a m unkaközösség 
m inden tagja segítette, és Illés 
Gabriella igazgatóhelyettes 
fogta össze.
A rendezvényen 18 tanuló vett 
részt, egy kötelező és egy sza
badon választott szöveget kel
lett felolvasniuk.
A kötelező szöveg: 5-6. o.: 
M óricz Zsigmond: Jókai (rész
letek)
7-8. o.: Farkas László: Negédes 
anyanyelvűnk.
A kötelező szöveget a felolvasás 
előtt 2-3 perccel kapták meg a

tanulók, tehát annyi idejük volt, 
hogy egyszer végigolvassák. A 
szabadon választott szöveg fel
olvasására hosszú ideig készül
hettek.
A versenyen résztvevők em lék
lapot kaptak, és korcsoporton
ként a három  legszebben olvasó 
tanuló könyvjutalom ban része
sült. A könyveket az iskola 
D iákönkorm ányzata vásárolta. 
Könyvjutalmat kapott:
5-6. o.: Kedves Flóra
7-8.0.: Király Dalma

Szemén Krisztina 
Kabály Péter 
Jakab Viktória 
Rózsa Evelin 

Iskolánkat a 2007 febr. 13-án 
N yíradonyban m egrendezésre 
kerülő városi fordulón:
Kedves Flóra és Rózsa Evelin 
képviseli.
A zsűri a tanulók felkészültsé
gét különféle szem pontok alap
ján értékelte.
Ebben a felelősségteljes m u n 
kában m ár több éve a m agyar
tanárok vesznek részt. Ezen 
a versenyen a zsűri tagja volt: 
Kabályné Pazonyi Erika logo
pédus, Tamás Jánosné alsós

mk. vezető, Kedves Györgyné 
Zilahi Enikő m agyartanár, 
Kovács Ferencné m agyartanár, 
M oczok Gyuláné magyartanár, 
Pintye Sándorné mk. vezető, 
m agyartanár 

G ratulálunk a díjazottaknak, 
a városi versenyen indulóknak 
eredm ényes felkészülést és szép 
sikereket kívánunk.

Pintye Sándorné  
társadalomtudományi 
munkaközösség-vezető

Lapzárta u tán érkezett a hír, 
hogy a február 13-án m egtar
to tt területi versenyen m in d 
két induló lány m egnyerte a 
versenyt. Kedves F lóra  az 5-6. 
osztályosok kategóriájában 
kapott első helyezést. Rózsa 
Evelin pedig a 7-8. osztályo
sok között nyert. Mivel ebben 
a kategóriában indul országos 
döntő, így ő képviselheti a tér
séget az országos versenyen.
A fényképen balról a harm a
dik Rózsa Evelin, a negyedik 
Kedves Flóra.

Gratulálunk!

Fiatalok Szilvesztere

A Dózsa György Művelődési 
Ház elő termében egy 45-50 fős 
fiatalokból álló baráti társaság 
búcsúztatta az ó évet. A szil
veszter este nagyon jó hangu
latban telt és vidáman pezsgő
zéssel köszöntötték az új évet.

50 fős baráti társaság szilveszte
rezett a Görög Katolikus Közös
ségi Ház ifjúsági részében.
Az ó év búcsúztatása nagyon 
jó hangulatban telt a barátok 
között, akik saját maguk készí
tette műsorral tették még vidá
mabbá az amúgy is, családias 
hangulatú szilveszteri bulit.

Szilveszteri Buli 
A Népdalkörrel

ANyíracsádiNépdalkörahagyo- 
mányaihoz híven az idén is 
megrendezte a Szilveszteri
bulit. Bárki részt vehetett ezen a 
mulatságon, kb. 170 fő 
(gyerek és felnőtt) jött
el. A népdalkör tagjai 
nagy sikerrel mutattak be egy 
helyi lakodalmast ízesen és 
pikánsan. Két dalköri tagunk, 
TernovánMihályviccekésSzmír 
Mihály egy történet elmesélé
sével mulatatta a közönséget. 
A talpalávalót Milák Róbert
és Horváth Tibor húzta.
Éjfélkor a Himnusz elének- 
lésével köszöntöttük az 
újesztendőt és jó hangu
latban buliztunk hajnalig.

Szabó Mihályné

A törtek és a torta
K inek ju tn a  eszébe, am ikor 
b e té r a cukrászdába  elfo
gyasztani egy to rta  szeletet, 
h ogy  a tö rtek re  gondoljon. 
Pedig az iskolában sokkal 
könnyebb a gyerekeknek a 
tö rtek  világát m egérteni, ha 
m aguk szeletelhetik  fel az 
egész alm át, körtét, c itrom ot, 
vagy éppen  a to rtá t.
A negyedik  osztályosok 
jan u ár végén kezdték a tö rtek  
tanulását.
A képen látható  csoki to rta  
szem léltető  eszközként kezdte 
pályafutását, egy m atek  órán . 
Elsőnek két ketted  lett belőle, 
m ajd  négy negyed, később

nyolc nyolcad, aztán  tiz en 
hat tizenhatod  és így tovább. 
C sak a legvégén változott 
m eg a szerepe - csem ege lett 
a kis d iákok  szám ára. De 
akkorra  m ár azt is m eg tu d ták  
m o n d an i, kinek, hányad  rész 
ju to tt belőle: szám lálóval,
nevezővel.
Az a rra  tévedt fo tósnak  is 
ju to tt egy tö r t a to rtábó l: egy 
to rta -tö rt, 1-es szám lálóval és 
32-es nevezővel.

N agyon finom  ez a m atem ati
ka! Jó étvágyat hozzá!

Vereb Csabáné

A szeretet nevében nyitottak be az Idősek Otthonába 2006. karácsonyának közös ünneplésére azok a 
nyíracsádi nyugdíjasok, népdalkörösök és citerások, akik műsorukkal, részvételükkel akarták meghitté 
tenni a megfáradt, beteg, idős lakók számára a karácsony érkezését.
A népdalkörösök -  Szabó Mihályné vezetésével - ünnepélyes, szívet melengető műsora könnyeket csalt a 
szemekbe, áhítatot varázsoltak a kis otthon társalgójába.
A citerások -  Kabály Ferenc vezetésével -  a vidámságot, a fiatalságot és a betlehemi jászolt hozták el a 
lakóknak, hogy együtt ünnepelhessük Isten legszebb ajándékát, Úr Jézus születését.
Mező György esperes karácsonyi üzenetét követően a közös kántálással a régmúlt idők emléke suhant át az 
otthonon. Mindenki szemében ott fénylettek a gyermekkori, fiatalkori karácsonyok, a közös családi együtt -

létek, az otthoni illatok....
Az ünnepet a dolgozók által készí
tett sütemények, az ízlésesen terített 
asztal, a karácsonyi „ruhába” öltözte
tett szobák, a világító mécsesek tették 
hangulatosabbá.
Néhány ember boldogabb karácsonyá
ért nagyon sokan adták át a szívüket, 
a szeretetüket és a szabadidejüket. Úgy 
érezhettük, hogy néhány órára meg
enyhült a szigorú élet, és a reménység 
velünk együtt ünnepelt. Köszönjük!

Szabó Ildikó 
Intézményvezető

M azsorett vizsga
Február 9-én a 
Dózsa György 

M ű v e l ő d é s i  
házban tartották 
a mazsorettesek 

félévi vizsgáját. 

Három csoport
ban több mint 
negyven táncos 
adott számot 
tánctudásáról.

A táncokat 
Cinegéné Dr. 
Lada Beáta és 
Szigeti Mária 
tanították be.

A vizsgabi
zottságban Dr. 

Cinegéné Lada 

Beáta és Diósné 
Kozma Erzsé
bet figyelte és 

értékelte az apró 
kislányok első 
nőies lépéseit, a 

középső csoport 
bátor kiállását és 
a legnagyobbak 

magas szintű 
tánctudását.
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Családi gazdálkodás 
ötszáz hektáron - több száz lóerővel

December elején, többedma- 
gam m al, m eghívást kaptam  egy 
ünnepélyes átadásra. Egy frissen  
készült telephely m egnyitóján  
vettünk  részt. A háziak ismerősök 
voltak, hiszen nyíracsádiak, de  
a telephely B iharnagybajomban  
található. A Földesi családról 
van szó, akik  az év legnagyobb 
részét Nyíracsádtól távol, a gaz
daságuk közelében töltik. 
Beszélgetőtársam Földesi Leven
te.

- M iért gazdálkodik egy nyíracsádi 
család Biharnagybajomban?
- A nagypapám Földesi Marci 
bácsi Biharnagybajomban szüle
tett. Fiatal korában megjárta a II. 
világháborút, és ott hadifogságba 
került. Ezért kárpótlási jegyet 
kapott, am iért 20 ha földet vásá
roltunk Biharnagybajomban. 
Ezzel kezdtük a 80-as évek végén, 
illetve a rendszerváltáskor.
- Tehát így kezdődött a vállalko
zás.
- Édesapám, Földesi M árton 
1980-ban váltotta ki a mezőgaz
dasági vállalkozói engedélyét. 
Ekkor mezőgazdasági szolgálta
tást végzett.
Ma m ár családi vállalkozás
ként vezetjük hárman a gazda
ságot: Földesi Márton, Földesi 
M ártonná és Földesi Levente.
- A három közül ki nevezhető a 
vállalkozás vezetőjének?

- Mekkora földterületen fo lyik  a 
gazdálkodás?
- Jelenleg 500 ha-on gazdálko
dunk.
- Gondolom, hogy itt a bihari 
feketeföldön másak az aranyko
ronák és a termésátlagok, m int a 
Nyírségben.
- A talaj m inősége kiváló. Zsíros, 
kotus föld.
- Békés megyében ilyen talajon 
nőttem fel. A szüleimtől azt tanul
tam, hogy az a legjobban termő

talaj, ami szántás után „szalon- 
nás" , vagyis keményen összeáll. 
Esős időben pedig „vendégma
rasztaló”, mivel erősen ragad 
hozzá minden. A cipő, a csizma, 
a munkagép.
- Nehezen m unkálható, de ha 
az időjárás megfelelő, nagyon jó 
term ést lehet rajta produkálni. 
Volt m ár olyan év, hogy kukori
cából 140q term ett egy hektáron. 
Olaj napraforgóból nem  ritka az 
50q/ha, malmi, azaz kenyérbúzá
ból pedig 60-70q/ha. Ez a három  
term ény a fő profilunk.
- Hol kerül ez a jó  termés eladás
ra, van -e  egyáltalán piaca?
- Az eladás szemesen történik. 
Belföldi és külföldi értékesí
tés egyaránt. Németországból, 
Olaszországból jönnek vevők. 
Innen, helyből viszik el.
- Hogy sikerül vevőt találni?
- Az Interneten megjelennek az

- A gazdaságot a három  egyen
rangú fél vezeti. Mindnyájan 
családi gazdálkodók vagyunk. 
M indenkinek megvan a maga 
része a m unkában, mindenki 
felelős, bárm elyikőnk pályázhat. 
És m ár pályázott is. Az új szemes 
takarmány tároló anyu pályázata 
alapján épült. A mezőgazdasági 
gépekre én pályáztam.
- Tehát a telephely és a gazdaság is 
Biharnagybajomban van.
- Biharnagybajomban van az 
iroda és egy lakás, ahol az év 
nagy részét töltjük. Az újonnan 
épült telep Biharnagybajom kül
területén, attól 2 km -re található, 
egy 3ha-os földterületen, a szán
tóföldjeink közelében.

álltak, amikor ott jártunk.
- A term ények értékesítése után 
a tárolót a gépek zárt helyen való 
tárolására használjuk.
A telep elkészültével a környék
beli -  sőt nyíracsádi gazdáktól is 
szeretnénk felvásárolni term ényt 
bármilyen nagy mennyiségben. 
Ha m ár itt tartunk, akkor azt is 
elm ondhatom  a nyíracsádiaknak, 
hogy vetőmagot és vegyszert is 
biztosítunk kedvező feltételekkel 
azoknak, akik igénylik,
- Ezek szerint a beruházás még 
folytatódik.
- A tárolóhoz kapcsolódik majd 
egy 120 000 literes tűzi víztároló, 
amit egy 600 liter/ perc kapacitá
sú, m ár meglévő ivóvízkút táplál.
- Ez nagyon nagy teljesítményű 
kút.
- Egész Nyíracsádot is ellátná. 
Megvizsgáltattuk és ásványvíz 
m inőségű vizet m utatott a vizs
gálat.

reket. Biztos vagyok abban, hogy 
ebből a típusból csak ez az egy 
van egész Kelet-Magyarorszá- 
gon. Ez egy hegyi kombájn, ami 
hatalmas teljesítménnyel rendel
kezik.
- Láttunk ott még nagy gépeket, 
traktorokat.
- 2006-ban vásároltunk egy
Vaderstátd 4 m éteres gabona
vetőgépet, és különböző típusú 
svéd, ném et kom binátorokat, 
amelyek 7-8 m  szélességben 
tudnak dolgozni. Valamint 
Nyugat-Európából John Deere 
traktort, ami 300 lóerős. És most, 
egy hónappal ezelőtt hoztam  
Franciaországból egy Ford trak 
tort, ami 250 lóerős.
- A zt hiszem, az elmondottak 
alapján nyilvánvalóvá válik az 
olvasó számára a gépek szerete- 
te, csodálata ebben a családban. 
És bejárják értük egész Európát. 
Ezek csak kereskedelmi utak, vagy

- Ásványvíz-palackozó... ?
- Nem lehetetlen, hogy m ajd egy
szer... Egyelőre, m ost 2007-ben, 
kezdődik a nagy beruházáshoz 
kapcsolódva egy szociális épület 
építése, (20xl5m ). Irodaház, 
m érlegház és az alkalmazottak 
számára kulturált helyiségek
-  tisztálkodás, tartózkodás.
- Sok dolgozója van a cégnek?

van mellette pihenés is?
- Szezonban nem  lehet kim oz
dulni. Ilyenkor, télen vannak az 
üzleti utak, a gépvásárlások. És 
össze is kötjük a kellemest a hasz
nossal. Nem hagyjuk ki a világ 
megismerését sem. Az utolsó 
ilyen üzleti úton a barátnőm m el, 
Anitával m egnéztük Párizst is, 
természetesen.

agráruniós pályázatok. 2004-ben 
pályáztuk a tárolót, ez megjelent 
az Interneten, és ennek alapján 
m egtalálnak a vevők. És az évti
zedes kapcsolatok alapján is sike
rül a piacot felkutatni.
- Itt az új tároló. M ennyi idő alatt 
épült fe l és m it tudhatunk a mére
teiről?
- 2004-ben kezdődött az építke
zés. Uniós pályázattal és 2006- 
ra készült el a tároló és a hozzá 
kapcsolódó 60 tonnás hídmérleg, 
mérlegház. A tárolóban 6000 
tonna szemes term ény tárolá
sára van lehetőség. Az egészet 
6000m 2-es betonplacc veszi 
körül.
-A tárolóban éppen nagy gépek

- Állandó dolgozó 2-3 fő. A 
főszezonban jóval több. Igazából 
nincs szükségünk túl sok dolgo
zóra, m ert a gépesítés a legmaga
sabb színvonalú és teljesítményű, 
amilyen csak lehet.
- Mi jellem zi a gép-állományt?
- 2003-tól napjainkig kicserélő
dött a teljes géppark. Az egyetlen 
gép, amitől nem fogunk m eg
válni, az a D utra 1000-es. Vele 
kezdtük a gazdálkodást. Ö közel 
50 éves, és sok új gépet megszé
gyenítő tudással, vonóerővel ren
delkező traktor ma is.
Kezdtünk először m unkagépek
kel: vetőgép, kultivátor (sorköz
művelő), vegyszerező stb. 2004- 
ben nyertem egy AVOP uniós 
pályázaton egy John Deere kom 
bájnt és a hozzá tartozó adapte-

- A Földesi család legkisebb tagjá
ról, Dávidról még nem esett szó.
- Ö 6. osztályos Nyíracsádon 
jár iskolába. Tanítási időben 
Nyíracsádon tartózkodik a nagy
mamával. A szünetekben csatla
kozik a családhoz. Ezen kívül a 
szezon végén, valamint a hétvé
geken, ünnepeken van együtt a 
teljes család. Sokat köszönhetünk 
a nagymam ának, aki a teenager 
fiúnak a gondját viseli az év nagy 
részében, hogy a család többi 
tagja végezhesse a munkáját.
- További sikereket kívánok!

Vereb Csabáné

Vajon mit jelent az erdőnek, 
a vadállománynak 

a szokatlanul enyhe tél?
Ha elindulunk a nyírségi községből a gúthi erdő felé, s letérünk a 
Zöld vadászház felé vezető aszfaltcsíkra, zúzm arás fák, puha hótaka
ró, nyílegyenesen futó szánkótalpak nyoma, békés nyugalmat sugár
zó téli csend helyett kora tavaszi hangulat ölel át bennünket. A szo
katlanul enyhe tél, a januári március persze nyomot hagy az erdőn, a 
vadállományon és az erdészek m indennapjain egyaránt. Mit jelent az 
erdőnek, a növényeknek, a vadállománynak a különösen enyhe idő
járás? Milyen következménye lehet a tavaszias télnek? Ezekre a kér
désekre kerestük, és kaptuk meg a választ Lantos Zoltántól, a gúthi 
erdészet erdőművelési és vadgazdálkodási műszaki vezetőjétől. 
Virágzik a mogyoró
-  Az erdészetnek előnye és hátránya is szárm azik  a szokatlanul 
enyhe időjárásból. A művelési m unkálatokat decemberig elvégeztük 
ugyan, ilyen időben azonban korábban lehetne kezdeni a talaj elő
készítést, s akár ü ltethetnénk is. A fakitermelés ugyanakkor sokkal 
kedvezőbb igazi télben, hisz könnyebb a faanyag elszállítása, a hó ta
karó és a fagyos föld védi a talaj felső rétegét. A csapadékra nagyon 
nagy szükség lenne, hisz tavasszal, vagy nyáron tartalék vízkészlet 
nélkül komoly károkat szenvedhet az erdő -  fogalmazott a műszaki 
vezető. Hutóczki László erdész megfigyelése szerint a korai virágzá- 
sú mogyoró bokrok kibocsátották teljes porállom ányukat a tavaszias 
időben, egy hirtelen fagy komoly veszélyt jelentene az idei termésre.
-  Az állat kevesebbet mozog, rejtettebben él, m ert könnyen m egta
lálja táplálékát. A vadásztatás is nehezebb, hisz kiszám íthatatlanabb 
a vadállomány mozgása. Megtakarítást jelent, hogy nem kell etetni, 
a fagy viszont megtizedelné a növények kártevőit, például a gyapjas 
lepke petéit -  osztotta meg velünk véleményét Szigeti Imre kerület
vezető erdész, vadász, aki januárban kullancsot talált kutyájában, s 
akinek nagyon hiányoznak az idén elm aradt „téli vendégek”, a fenyő
rigó, csonttollú, süvöltő, szőlőrigó, és persze a sem mihez sem hason
lítható téli erdő hangulata és nyugalma.

Kedvesné Zilahi Enikő 
www.haon.hu

Az első családi ünnep a 
Közösségi Házban

Február 10-én délelőtt ünnep
lőbe öltözött a Görög Katolikus 
Közösségi Ház kulturális nagy 
terme. És ham arosan ünneplőbe 
öltözött vendégek is érkeztek. 
Szász János nyugdíjas tanár úr, fél 
Nyíracsád testnevelője, és felesé
ge Irénke ünnepelték házasság- 
kötésük 50.-ik évfordulóját. Az 
ünnepséget gyermekeik készítet
ték elő meglepetést okozva ezzel 
szüleiknek, és megkímélve őket 
az előkészületek fáradalmaitól.

A m eghitt ünnepségen a házas
pár 50 évvel ezelőtti fogadalmát 
Varga Györgyné jegyző, anya
könyvvezető előtt erősítették 
meg:
- János 24, Irénke 22 éves volt 
1957 február 7-én, am ikor házas
ságot kötöttek. Azóta élnek 
békességben, szeretetben. Az 
anyakönyv lapjai megsárgultak, 
az akkori anyakönyvvezető és a 
tanuk m ár nem  élnek. Így nekem 
ju tott a megtiszteltetés, ismét 
feltenni a kérdést: Megerősítik-e 
házasságukat?.
A kérdésre m indketten igennel 
válaszoltak.
Varga Györgyné ezután m egál
lapította, hogy: Házasságukat az 
emberi élet végső határáig m eg
erősítem.
Ezután következett az esküvői 
csók, majd Dr. Katona Gyula pol
gárm ester köszöntötte a házas
párt és többek között elm ondta, 
hogy Szász János testnevelő tanár 
élete, közösségi élete m ennyire 
kapcsolódott Nyíracsádhoz, gye
rekek, fiatalok, sőt még a felnőt

tek sportjának irányításával. Ma 
is fiatalos. Szinte hihetetlen volt, 
am ikor a meghívás megérkezett, 
hogy m ár 50 éves az évforduló.

Varga Györgyné em léklapot adott 
át és elm ondta, az em léklapon is 
szereplő, Ady Endre Őrizem  a 
szemed c. vers részletét:
M ár vénülő kezemmel 
Fogom meg a kezedet, 
M ár vénülő szememmel 
Őrizem  a szemedet.
Nem  tudom , m iért, meddig 
M aradok meg még neked, 
De a kezedet fogom 
S őrizem  a szemedet.
Ezután Szász János m egkö
szönte a vendégek köszöntését, 
a sok jókívánságot, köszönte 
hogy milyen jó érzés, hogy a 
Polgármesteri Hivatal vezetése, 
és a lakosság tiszteli a faluban 
élő nyugdíjas nevelőt, aki jóra, 
becsületességre tanított nem ze
dékeket.
Majd felolvasta saját, erre az alka
lomra írt sorait:

Hitves feleségem nekem  Isten 
ajándéka.
50 éve Isten színe és a törvény 
előtt esküvel igent m ondtunk  
egymásnak, mellyel egy testté, 
egy lélekké forrtunk össze.
Majd gyerm ekeink születtek, 
Arany bölcsőben, kívánságunk 
öröm ében.
Ők házaséletünk legnagyobb 
ajándéka, családunk boldogsága. 
E jelen, fényben tündöklő, évfor
dulónkon tárgyi ajándék helyett 
Hűséges férji, szeretetteljes, forró 
csókom at adom.

Gyermekeik, unokáik köszön
tője után mi is kívánunk a Szász 
házaspárnak hosszú boldog 
éveket, jó erőben, egészségben.

Vereb Csabáné

http://www.haon.hu
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H I R D E T E S
-------------------------------------------------------------------------------
3 szoba összkom fortos központi 
fűtéses kertes családi ház eladó. 
Érdeklődni: Kodály z. u. 12.

Gát utca 8 szám alatti ház eladó. 
Érdeklődni este: Tel 52/206-710.

Hatház u. kétszobás ebédlős 
gázfűtéses cserépkályhás családi 
ház melléképületekkel, kerttel 
eladó. Ugyanitt fagyasztó, hűtő, 
tűzhely. Érdeklődni:Tel: 206-574

Hunyadi zugban lakóház, nyári 
konyhapincével és tufakő van 
eladó. Dózsa utcán belterületen 
építési telek eladó. Érdeklődni: 
Bilák János Dózsa u. 28.

Kossuth utcán építési telek eladó. 
Víz, villany van,ugyan itt utánfutó 
magasítóval. Irányár: 70.000 Ft. 
Érdeklődni:Tel: 52/206-478.

Különálló, összkom fortos lakás 
albérletbe kiadó. Érdeklődni:06- 
30-307-0054.

M alom utcán építési telek, 
szatm ári zugban régi verandás 
ház nagy telekkel eladó, valam int 
6 szál 6,5 m éter hosszú rönkfa 
Érdeklődni: Sport u. 40.

Nyíracsád Szatmári u. 21 szám. 
alatti 2 szobás, teljesen felújított 
családi ház eladó. Ár: 9,5 M Ft. 
Tel: 06-30-527-4546.

Sport utca 30. sz. alatt régi i 
parasztház eladó. Érdeklődni: 
Tel:52/206-252.

   I
Építési törm elék /tégla, beton, j 
oszlop stb/ ingyen elvihető. ; 
Érdeklődni: Kiss József, Széchenyi .
u. 11. Tel: 52/206-050.
______________________
Fiat U n ó -1,3 DS 1989 évjárat, jó 
állapotban műszaki nélkül eladó. 
Irányár: 120 ezer Ft. U tánfutó I 
m űszaki nélkül eladó.Irányár: 25 
ezer Ft. Tel. szám :30/365-90-83. 
Cím: N yíracsád Asszonyrész 55. 
Rácz György.

Mozgáskorlátozottaknak felhívás!

N y íracsád o n  a m ozgásk o rlá to zo ttak  részére  o r to p é d 

cipő  igénylésére van lehetőség, m elyet he lyben  ír fel az 

o r to p éd  szakorvos és a m egrendelés is he lyben  tö rtén ik . 

Egy évben  csak  egyszer vehető  igénybe.

É rd ek lődn i, a T o u rin fo rm  Iro d áb an  az egyesüle ti foga

d ó ó rán , D án n é  M o ln á r E rzsébetnél k e d d en k én t 8:00- 

13:00 óráig.

^ n f o l y a m  i n d u \>

Részletfizetési lehetőség

2007*  március  8,
Tanfolyom helye:

Kategóriák:

Általános Iskola 

Nyíracsád  

Szatmári u. 8

Személygépkocsi
M otor

Segédmotor- kerékpár 

Lovaskocsi

Érdeklődni lehet személyesen Nyíradonyban, a Bessenyei utca 5. szám 

alatt és a tanfolyam indulásakor a helyszínen, III, telefonon a 

06 -5 2 /2 0 3 -344-es vagy a 06 -3 0/41 7-734 9-es számonl

Köszönetét mondunk 
mindazoknak akik 

felejthetetlen halottunk 
Hudácskó Simonné 

templom i szertartásán 
megjelentek, sírjára 

koszorút,virágot helyeztek, 
mélységes bánatunkban 

osztoztak.

A gyászoló család

Köszönetét mondunk 
mindazoknak, akik 

felejthetetlen halottunk 
Marozsán János 

szertartásán és temetésén 
megjelentek. 

Koszorút, virágot hoztak 
ravatalára. 

Bánatunkban osztoztak.

A gyászoló család

TÁJÉKOZTATÁS
A Hajdú-Bihar Megyei M ezőgazda
sági Szakigazgatási Hivatal Földm ű
velésügyi Igazgatósága 2007. február 
15-től a Hajdúhadházi Kistérség kör
zeti irodáját működteti a Kassai u. 4. 
sz. alatti Vécsey-kúriában (régi Pol
gárm esteri Hivatal). Az új Szakigaz
gatási Iroda  feladata olyan ügyfél- 
szolgálati rendszer biztosítása, amely 
a mezőgazdasággal foglalkozó őster
melőknek, gazdálkodóknak az ügyeit 
intézi. Az iroda szolgáltatásait a kis
térségi és nyíracsádi gazdálkodók is 
igénybe vehetik.

SAKKVERSENY
Idén harm adik  alkalom m al rendezték meg a Kathy Sándor Sakk Em lékversenyt N yíracsádon. Ezelőtt 
15 évvel rendeztük meg az első versenyt, három  éve pedig m ár Kathy Sándor emlékét őrizzük a verseny 
megrendezésével -  tud tuk  meg Szmír M ihálytól a verseny főszervezőjétől.

Szmír M ihály bevezetője után Dr. Katona Gyula Polgárm ester ú r m egnyitotta a versenyt.
Különböző kategóriákban m érte össze a sakktudását a 110 versenyző. Egyéni felnőtt és ifjúsági, valam int 
csapat felnőtt és ifjúsági kategóriában lehetett jelentkezni. A sakkversenyt 9 fordulós, úgynevezett Svájci 
rendszerben bonyolították le. A fordulók után  m indig a legjobbak játszottak a legjobbakkal. A félórás 
játszm ákat kisebb szünetek követték, am iben fel lehetett készülni a következő fordulóra.
A környező településekről az idősektől a fiatalokig sokan eljöttek Nyíracsádra, hogy részt vehessenek a 
sakkversenyen. A falubeliek is szép szám m al megjelentek.
A felnőtt egyéni versenyt Herczeg László nyerte Nagyrábéról. A m ásodik kovács Attila István lett 
Tetétlenről. A harm adik  helyet pedig Erdei Lajos nyerte szintén Nagyrábéról.
A felnőtt csapatversenyt is N agyrábé csapata nyerte. A képzeletbeli dobogó m ásodik fokára Nyíracsád 
csapata állhatott fel, melyben Gugg Zsolt, Kerti László és Szmír M ihály játszott. A harm adik  helyet pedig 
Pocsaj csapata vitte el.
Az ifjúsági kategóriában a 6 éves Egri László nyert Püspökladányból. A m ásodik a szintén püspökladányi 
Keserű T ibor lett. A harm adik  helyen Lovas Dávid zárt N ádudvarról.
A helybéliek közül ifjúsági kategóriában Béres István érte el a legjobb helyezést, és gratulálunk a két óvo
dásnak Varga Péternek és Illés Petrának, hogy szépen helytálltak a versenyen.
Az ifjúsági csapat kategóriában első helyezett lett a DEAC csapata, a m ásodik helyen Püspökladány, a 
harm adikon pedig N ádudvar csapata zárt.
A felnőtteknél a díjazottak a pénznyerem ény mellé kupát és érm et is kaptak. A gyerm ekek pedig könyv- 
ju talm at vihettek haza az érm ek mellé.

A főszervező, Szmír M ihály megköszöni m indenkinek  a rendezvény lebonyolításához nyújtott 
segítséget és a támogatást: 
a Község Ö nkorm ányzatának, 

a Lendület egyesületnek, 
az Ady Endre Általános Iskolának, 
a Ligetalja-Gúth Idegenforgalmi Egyesületnek, 
a Nyírerdő Z rt Gúthi Erdészetének, 
a N yíracsádért Egyesületnek, 
a Dózsa György M űvelődési Háznak,
Dr. Katona Gyula Polárm esternek,
Dr. Koncz Endrének,
M oczok Gyulának, 
Bálega Zsoltnak, 
Gugg Józsefnek, 
Konyári Józsefnek, 
Köles Zoltánnak, 
Kovács Sándornak, 
Kiss Istvánnak és 
Varga Jánosnak. 
Bálega Veronika

ROLIX Kft.
Befektetési és hiteliroda

Ügyfélfogadás:
telefonos időpont-egyeztetést követően. 

Debrecen, Péterfia u. 2. 3/308 
Telefon: 06-70-5011417

Országos irodahálózattal várjuk kedves 
ügyfeleinket.

- Biztosításkötés

Hiteleink:
- Hitelkiváltás

- Szabadfelhasználás 
/akár terhelt ingatlanra is/

- Lakásvásárlás
- Építés, bővítés 

/akár ingatlan érték 100 %-áig/

Most akár a hitel költségeit meg is előlegezzük!

FIGYELEM!
A nyíracsádi ZSÓKA 

MENNYASSZONYI RUHA 
KÖLCSÖNZŐBE megérkeztek 

a
2007. év modelljei 

Kínálatunkból:
• mennyasszonyi ruhák

• menyecske ruhák 
• kísérő ruhák

(felnőtt méretben is)
• koszorúslány ruhák

(több színben)
• elsőáldozói ruhák
• ezek kiegészítői 

nagy választékban, EXTRA
KEDVEZMÉNNYEL 

KÖLCSÖNÖZHETŐK!! !

Almai ruhája 
TÍZEZREKKEL kerülhet 

KEVESEBBE...
Nyitva tartás bejelentkezésre 

BÁRMIKOR!!! 
Elérhetőségeink:
4262 Nyíracsád, 
Rákóczi u. 27 . 

06-52/206-181 vagy 
06-30/33-83-152  

http://eskuvoiruha.click.hu

Különlegességünk: 
Farsangi jelmezek 

kölcsönzése 
MINŐSÉG - ELEGANCIA - 

SZOLID ÁRAK 
Minden érdeklődőt szeretettel 

és udvarias kiszolgálással 
várunk!!!

A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR HÍREI
B arátunk  a könyv pályázat
Intézményünk ez évben is csatlakoz
ni szeretne a Méliusz Juhász Péter 
Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára 
által meghirdetett Barátunk a könyv 
című pályázatához.
3-4. osztályból és az 5-8. osztályból 4 
fős csapatok jelentkezését várjuk. 
lelentkezési határidő: 2007. feb ruár 
28.
Feladat: az ajánlott irodalom megis
merése.
Könyvtárhasználati feladatok, gya
korlatok. Ez a m unka sok kutatást, 
olvasást kíván. A feladatok megoldá
sára 2 hónap áll rendelkezésre.
A pályázat célia a tanulók olvasási 
kultúrájának fejlesztése, az olvasás 

|  megszerettetése.

A legjobb m unkát végző csapatok 
elismerésképpen könyvjutalom ban  
részesülnek.
Az alábbi könyveket kell elolvasni. 
3-4. osztály:
- Békés Pál: A kétbalkezes varázsló 
/részlet/
- Böszörményi Gyula: Zsófi és a 
Boszorkánypláza /részlet/

Carroll, Lewis: Alice
Csodaországban
- Csukás István: Utazás a szempillám 
mögött
- Pawagi, Manjusha: A lány, aki utálta 
a könyveket
- Fekete István: Bogáncs
- Knight, Eris: Lassie hazatér
- Szabó Magda: Tündér Lala /részlet/ 
5-8. osztály:

- Balázs Ágnes: Feladó: Fekete Szi
várvány
- Karinthy Frigyes: Tanár ú r kérem
- Nöstlinger, Christine: Gréti tö rté
nete
- Ransome, Arthur: Nem akartunk 
tengerre szállni
- Stevenson, Louis Róbert: Kincses 
sziget
- G. Szabó Judit: A macskát visszefelé 
simogatják
- M ark Twain: Tóm Sawyer

T IT  előadás áprilisban
A Magyar Nyelv Hete alkalmából egy 
TIT előadás lesz.
Az előadás témája és pontos ideje: 
a felső tagozatos tanulók nyelvtaná
rainak választása szerint alakul.

MIKLÓS
^UTÓSISKO/^

ly M ű v e lő d é s i H á z

r r ó í  h o g y  n e  s z o m ja z z ,  S Z P U T Y f  g o n d o s k o d ik !
falai* • ren d e lv én y re  kefcoml TIl.OII)

Jegyek elővételben kaphatok a Tourinform Irodában Bálega Veronikánál

és a Művelődési Házban Verdes Ferencnél, belépő: 500 Ft

http://eskuvoiruha.click.hu

