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A mozdony álma 
Három évtizede pihen a Zsuzsi

Augusztus 31-én délelőtt ünneplők kis csoportjára figyelhettek f e l  m indazok, ak ik  N yíracsádról N yíradony f e lé  vették útjukat. A két telepü
lés közti útszakaszon m em entókén tfelállított régi m ozdonynál m aroknyi ünneplő em lékezett arra  az  időre, am ikor a  kisvasút nap, mint nap  
több já ra tta l szállította az  utazókat, összekötve a  nyom vonal mentén elterülő településeket Debrecennel. A m egem lékezésre a  Zsuzsi kisvasút 

fe lszám olásán ak  30. évfordulója a lka lm ából került sor. A régi nyom vonal mentén lévő települések vezetőit, Csik M ihályt, H ovánszki Györy- 
gyöt, Kövér C saba M ihályt, Nyírbéltek, Nyírlugos, N yírm ártonfalva első em bereit dr. Katona Gyula polgárm ester invitálta községünkbe, de 
részt vett a  m egem lékezésen a  D ebrecei Közlekedési Vállalat képviseletében H orváth Zoltán, a  Zsuzsi K ht részéről ped ig  a  Kovács R óbert 
vezette delegáció is.
A helyi általános iskolások rövid m űsora keretében N ánási Patrícia elm ondta Kedves Z ilahi Enikő itt olvasható, A m ozdony álm a című  
versét. Rózsa Evelin felolvasta  Taar Ferenc: Sorsfordulón c. m űvének részletét, Béres Petra ped ig  helyi gyűjtésű n épdalok éneklésével tette 
színesebbé a  m egem lékezést. Ezt követően  dr.K atona Gyula az  1882-es indulástól az  1977. augusztus 31-i utolsó útjáig kísérte végig a  Zsuzsi 
történetét, kiem elve an n ak jelentőségét a z  érintett fa lvak , tanyák életében.

R é s z le t  D r. K a to n a  G y u la  
N yíracsád polgárm esterének 
megemlékező beszédéből: 
...H ívjuk fel a megye, a régió, 
az ország figyelmét, hogy volt 
e g y sz e r egy  Z su z si v o n a t, 
amely éppen ma 30 éve, 1977 
a u g u sz tu s  3 1 -é n  k ö z le k e 
dett utoljára. Amikor 30 évvel 
ezelőtt m egszűnt, az m indy- 
nyájunkat érintette. De a leg
nagyobb veszteség a tanyákon 
élőket érte. Virágzó gazdaságok 
voltak, ahonnan a termékeket 
a városba vitték a vonaton. A 
városiak a Zsuzsi végállomásá
ig, a Fatelepig, mentek a tanya
si termékekért. Emlékszem itt 
a környéken a Molnár tanyára, 
a Vilmányi, a Kovács tanyák

ra, Tóth G áborék , C zirjákék  
tanyájára. Czirják Gyuri bácsi 
90 éves, de még ma is abban 
rem én yked ik , hogy egyszer 
visszaépül a Zsuzsi.
Látnánk jelenleg is a hasznát: 
Fontos szerepet tölthetne be a 
turisztikában, az idegenforga
lomban.
Több terv van: Nyírmártonfal- 
vát érintve, Nyíracsád belterüle
tén, Nyírlugoson, Nyírbélteken 
át összekötni a településeket. 
Elmehetne Bátorligetig, ahol az 
ősláp van, sőt Nagyecsedig.
A gyenge útellátottság enyhíté
sére a Gúthi erdő jóléti szolgál
tatásait kiépíteni.
1882 jún 16-án indult ki a fate
lepről az első mozdony, Debre

cen város faellátására. A Gúthi 
erdő a város tulajdonát képez
te. 1923-ig, m int teherszállító 
m űködött. 1923 után korsze
rűsítés következett, a harm in
cas évek e le jén  b ő v íte tték  a 
Menedékházig. Jó kirándulási 
lehetőséggé vált a városiak szá
mára. 1 óra 20 perc alatt ért a 
helyszínre.
A h á b o r ú  u tá n  1 9 4 9 -b e n  
N yírlugosig, m ajd 1950-ben  
Nyírbéltekig épült meg. 
A m iko r meg ak arták  sz ü n 
tetni, utakat, autóbuszjárato
kat ígértek helyette. 1977 nya
rára el is készült két ígért út 
NyírmártonfalvaésVámospércs 
között, és Nyíracsád Nyírlugos 
között. M egindult a közvet-

Kedves Zilahi Enikő 

A mozdony álma

Kerek erdő közepében 
kicsi mozdony álldogál.
Alja piros, kabinja zöld, 
három évtizede vár.

Talpa alatt nem fut már sín, 
csupán néhány méteren, 
gyomrában sem lángol a szén, 
álma hosszú, végtelen.

Reggel korán útnak indul, 
erdőn, mezőn zakatol, 
őzek, nyulak integetnek, 
rája bársony lomb borul.

Erdő széli kicsi háznál 
megáll, füstöt ereget, 
komótosan továbbindul, 
ha a bakter integet.

Erről álmodik a mozdony.
Erről, minden éjjelen.
Kerek erdő közepében, 
harminc éve, szüntelen.

2007. 08. 30.

A verset a m egem lékezésen elm ondta: 
N ánási Patrícia

Emlékezés Taar Ferenc: Sorsfordulón című műve alapján (részlet) 
Az írást a Zsuzsi vonat felszám olásának 30. évfordulója alkalm ából 
rendezett megemlékezésen felolvasta: Rózsa Evelin 

„Nem lehet Ligetaljáról úgy hamoknak olyan lávaömlését

len au tó b u sz járat D eb recen  
N yírm ártonfalva, N yíracsád, 
Nyírlugos, N yírbéltek között. 
N em  v a ló s u lt  m eg  a z o n 
ban a m ai napig sem  a h a r
m ad ik  íg é re t, a M a r tin k a -  
Nyírmártonfalva közötti út. 
Reméljük, hogy uniós segítség
gel vissza tudjuk állítani a Zsus- 
zsit. Ezzel a megemlékezéssel 
egy kis lépéssel hozzájárulunk. 
A megemlékezés végén a négy 
polgárm ester koszorút helye
zett el a felú jított em lékm oz
donynál.

Ö sszeállította: Kedves Györgyné 
Zilahi Enikő, Vereb C sabáné

írni, életéről beszélni, hogy 
legalább nagyvonalakban ne 
szóljak arról a mindmáig fájó 
sebről, amely a Debrecen és 
Nyírbéltek közötti települé
sek és tanyavilág ütőerének 
számító kisvonat megszün
tetése nyomán keletkezett. 
Hadd maradjon meg vádként 
itt is, ebben a kis kötetben is 
az, ami történt. Az említett 
-  körülbelül hetven kilométer 
hosszú -  vonalszakasz érintett 
településeinek lakói, főként 
a kiterjedt tanyavilág népe 
a kisvonatra építette megél
hetésének egyik lehetőségét. 
Nemcsak ez a vonat volt az 
összekötő kapocs, . . .  hanem 
fontos gazdasági érdek is fűző
dött a vasúthoz. A megter
melt árufelesleget -  zöldséget, 
gyümölcsöt, baromfit, tojást, 
tejet, tejterméket, stb. -  ezen 
a kisvasúton szállította Deb
recenbe a nép, s ebből pénzelt. 
Mindenki jól járt. A termelő 
el tudta adni feleslegét, bár
mennyi volt, mert a nagyváros 
minden mennyiséget fölvett. 
... Ez az egészséges -  közel 
egy századon át fennállott
kölcsönösség szakadt meg egy 
ostoba intézkedés nyomán, 
amikor a kisvonatot 1977-ben 
egy tollvonással megszüntet
ték. ... A halálos ítéletet tény
legesen 1972-73-ban mondták 
ki magára a Zsuzsi-vonatra 
azzal, hogy 1980-ig meg kell 
szüntetni. Tehát jó  négy évvel 
a felszámolás megvalósítá
sa előtt már eldőlt a Zsuzsi 
sorsa. Csak éppen az érin
tett lakossággal nem közölte 
senki a megszüntetés napjáig. 
... Ezeket az embereket, akik 
mint mondtam, a kisvasúi
ra építették az életüket gaz
daságilag, de nagyon sokan 
naponta jártak be vele mun
kára, iskolába, esetenként kór
házba, hivatalokba, stb., senki 
nem készítette föl az életük 
döntő fordulatára. Ez olyan 
embertelen, antidemokratikus 
eljárás volt, amit nem lehet 
eléggé elítélni. Ma is elszorul 
a szívem, amikor felidézem 
annak az utolsó útnak az emlé
keit, amelyeket a Zsuzsi-vona- 
ton szereztem, amikor utoljára 
tette meg útját Nyírbéltektől 
Debrecenig. Halálosan elke
seredett, háborgó, síró és átko
zódó, Istent, pártot, kormányt 
és mindenkit szidó és fenye
gető embertömeggel utaztam 
a vonaton. A fájdalomnak, a 
tehetetlenségből és kiszolgál
tatottságból fakadó dühro-

láttam, amelyek teljesen föl
kavartak. Ott és akkor hatá
roztam el, hogy elindulok és 
földerítem a Zsuzsi sorsát, mit 
jelentett a falvak és a tanyák 
népe számára, és hogyan tör
ténhetett az embertelen intéz
kedés, amely persze önmagán 
túlmutatott, mert a Zsuzsi- 
vonat esete modell értékű volt, 
így éreztem, s kiderült, hogy 
helyesen láttam. Életem egyik 
legmegrázóbb élménye volt a 
tanyasiakkal való találkozás, 
életük megismerése, és fájdal
muk megértése. Tanúja voltam 
emberi sorsok kisiklásának, 
súlyos drámáknak, virágzó 
kis gazdaságok máról holnap
ra történő összeomlásának, s 
mindezt megörökítettem egy 
hangjátékban, kendőzetlenül, 
semmit el nem hallgatva, s így 
az egész végül egy vádirattá állt 
össze a fennálló rendszer párt 
-és  állami vezetésével szem
ben. De mindez nem segített a 
tanyasiakon, akik azt remélték, 
hogy talán a hatásos írói szó, 
az igazság kimondása után 
visszaállítják a Zsuzsit. Nem 
állították vissza. Mindössze 
annyi történt -  Debrecen város 
jóvoltából -, hogy 17 kilométe
res vonalszakaszt meghagytak 
Űttörő Vasút céljára, Debre
cen és Hármashegyalja között. 
Ezen a szakaszon a kis erdei 
vonat ma is közlekedik, de a 
Zsuzsi meghalt.
Aztán elindult egy kezdeméy- 
nyezés 1991-ben. A kisvonat 
által egykor érintett polgár- 
mesterek -  dr. Katona Gyula 
nyíracsádi polgármester javas
latára, aki felkarolta a lakos
sági kezdeményezést -  aláír
tak egy beadványt, amelyben 
javasolták a kisvonat újbóli 
visszaállítását és megindítását. 
Sajnos eredménytelenül. ... 
Nyíracsádon, a volt megálló 
közelében a Zsuzsi mozdonyát 
kiállították örök mementónak. 
Ott látható, mint gazdaság- 
történeti műemléktárgy. És 
valószínűleg sokan megköny- 
nyezik még ma is, amikor arra 
járnak. Nemcsak a nosztalgia 
okán. A Zsuzsi családtag volt 
a tanyasi nép számára, olyan, 
akihez az órájukat igazították, 
és akire mindig számíthattak, 
mert, ha a „Zsuzsi meglátta”, 
hogy valaki messziről fut a 
vonat felé, megállt, és fölvette. 
Összenőtt velük, része volt éle
tüknek, mindennapjaiknak. „
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ELSŐSEINK

l .a  osztály 
Osztályfőnök: Őri Tiborné  

Napközis nevelő: Czapár Gáborné

1. Balogh Viktória 12. Jónás Brigitta
2. Baranyi Krisztofer 13. Kovács Tibor
3. Bálega Péter 14. Kökényesi Zoltán
4. Bányár Beáta 15. Lakatos Noémi
5. Bai Patrik 16. Lakatos Regina
6. Birki Tamás 17. Máté Vivien
7. Danku Levente 18. Menyhért Nándor
8. Danku Viktória 19. Molnár Orsolya
9. Dorogi Ákos 20. Suhaj Klaudia
10. Dorogi Kristóf 21. Tonté Ferenc
11. Horváth Vanda 22. Virág Zsolt

l.b  osztály 
Osztályfőnök: Tamás Jánosné 

Napközis nevelő: Szilágyi lánosné

1. Balogh Irma 12. Jacsmenik Hajnalka
2. Béri Magdolna 13. Koleszár Anna
3. Bűte Máté 14. Lakatos Lajos
4. Erdei Dávid 15. Marozsán Norbert
5. Erdei Regina 16. Patalenszki Zsanett
6. Farkas Sándor 17. Pósán Tibor
7. Gugg Dániel Attila 18. Rohács Edit
8. Gugg Viktória 19. Rostás Kitti
9. Horváth Gergő 20. Somogyi Róbert
10. Horváth Kevin 21. Varga Péter
11. Horváth Lilla

A  Rögös Út Alapítvány 
kuratóriumi ülése

A Rögös Út Alapítvány kurató
riumi ülése volt augusztusban 
Nyíracsádon, ahol jelen voltak: az 
alapító, a kuratórium elnöke, titká
ra és a kuratórium tagjai.
Az alapító: Dr. Károlyi György 
professzor. A kuratórium elnöke: 
Dr. Katona Gyula és a kuratórium 
titkára: Béres lstvánné.
A kuratórium tagjai: Károlyi Júlia, 
az alapító lánya, Dr. Károlyi Ágnes 
a professzor úr unokája és Vereb 
Csaba.
Dr. Károlyi Ágnes, kuratóriumi 
taggal beszélgettem az alapítvány 
szándékáról, elképzeléseiről:
- Az alapítvány célja: hátrányos 
helyzetű, nehéz körülmények 
között élő, tehetséges, határozott 
célokkal, ambícióval rendelkező 
nyíracsádi gyermekek tanulmánya
it segíteni -  tudtam meg az alapító 
unokájától.
A megbeszélésre meghívták a 
kuratórium által jelenleg támoga
tott tanulót, Nagy Editet.
- Egy tanuló van most, akinek az 
alapítvány segíti a tanulmányait. 
Most találkoztunk először azóta, 
ahogy a támogatást kapja.
- A tanuló elmondása szerint 
sokban segített neki a juttatás. 
Most érettségizett, és a matematika 
érettségire való felkészüléshez vált

hasznára a támogatás. Nagyon jó 
érzés volt találkozni vele és látni a 
fejlődését.
Biztatják a roma lakosságot is, 
hogy tehetséges, jól tanuló fiatalja
ik pályázzanak.
- Az ösztöndíj bárki számára elér
hető, aki tanulni szeretne, de szü
leinek nincsenek lehetőségei arra, 
hogy fizessék a tandíját. Távlati 
célunk: minél több helyi, hasonló 
adottságú gyermek támogatása.
Az alapítvány bizakodó, hogy 
egyre több támogatót is tud szerez
ni Nyíracsádról.
Arra is számítunk, hogy az 1%- 
os adója felajánlásával egyre több 
nyíracsádi gyermek tanulásához 
tudunk majd hozzájárulni. A befi
zetett összeg rögtön visszafordul, 
hiszen a következő évtől még több 
gyermeknek tudunk segíteni.
A Károlyi család bármikor, nagyon 
szívesen ad információt és felvilá
gosítást a pályázati lehetőségekről.
- Szívesen látjuk a támogatók és 
a pályázók jelentkezését -  hogy 
tudjunk arról is, aki segíteni sze
retne és tudjuk ki az, aki segítségre 
szorul -  mondta Dr. Károlyi Ágnes, 
a Rögös Üt Alapítvány kuratóriumi 
tagja.

Vereb Csabáné

Szeptember 8-a, Szűz Mária születés napja
Kisasszony napja

„Örömnap ez a földön, hajnalhasadás. Éjben álltunk s hiába 
vártuk a napot, végre ránk hasadt ez a leheletszerű, királyi 
bíborba öltözött hajnal; ez napot jelent. S mint az erdő mada
rai énekelnek a pirkadásban, úgy ébred lelkeinkbe imádó, 
hálaadó éneke. Csakhogy eljött édes, szép hajnal, életünk 
reménye! Mily erő s bizalom sugárzik belőled.
Öröm nap a kereszténységben; megszületik végre az első 
Istengyermek, a született királynő; a mi Kisasszonyunk. 
Első is, legszebb is leghatalmasabb; szemünk fénye s dicső
ségünk...
Örömnapja az éltnek, most fakad az erős, szeplőtelen, rom 
latlan életnek bimbaja. Egyházat beragyogó, mely fényt 
áraszt ránk. Őszkor születik, mikor a természet halni készül, 
mintha jelezné, hogy az elhaló term észetben kigyullad a 
kegyelmi élet, s hogy ne féljenek a hervadástól, kik Istenből 
élnek! Azért tehát örvendjünk e kedves őszi ünnepen, mely
nek igénytelenségében őserő s örök élet lüktet.”

Prohászka O ttokár

Andrea dél Sarto - Mária születése, 1513

Meleg ebéd harminc napon át
A Kormány 126 / 2007. ( V I.l.) 

számú rendelete értelmében a 
települési önkormányzatot a 
gyermekek nyári szociális étkez
tetése céljából kötött felhaszná
lású állami támogatás illeti meg. 
Községünk ebben az évben har
madik alkalommal kapcsolódott 
a programhoz, melyet a család- 
segítő és gyermekjóléti szolgálta
tás bonyolított le.
Az elmúlt két évben tartós és 
felmelegíthető ételekből készí

tett csomagot állítottunk össze 
és osztottunk szét a rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban 
részesülő gyermekek között. 
Okulva az előző évek tapasztala
tain -  a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság tagjaival egyeztetve 
- idén első alkalommal a napi 
egyszeri meleg étkeztetés bizto
sítását választottuk.
Az iskolai év vége előtt felmér
tük az igényeket a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgáltatás által

SZAVALOVERSENY
Az 1 9 5 6 -o s  fo rra d a lo m  5 1 .  
évfordulója alkalm ából 2007. 
o k tób er 2 3 -á n , k e d d e n  8 .3 0  
órától D eb recen b en  m egren
dezzük a XI. Nemzeti Forradalmi 
Szavalóversenyt Pesti József A 
VULKÁN PEREMÉN verseskö
tetéből, mely az 1956-os szabad
ságharc korának első lírai doku
mentuma.
1949 és 1956 között a költő titok
ban irt verseiben m egjósolta a 
forradalm at. Október 23-án  az 
Országház előtt beszédet m on
dott a forradalm i töm egnek és 
idézett a Parlam ent cím ű ver
séből, ezért el kellett m e n e 
külnie hazájából. 1957 - ben a 
forradalom  költőjeként - 195 
6 -o t képviselve - a L atin-am e
rikai államokba kapott meghí
vást, majd az USA-ban telepe
dett le. Költeményeit először On 
the Edge of the Volcano címmel 
angolul adták ki 1966-ban. A for
radalom 40. évfordulójára a köl
tővel együtt versei is hazatértek. 
A versenyre Pesti József két ver
sével lehet benevezni.
Az egyik vers a könyv első részé
ből a 104. oldalig, a másik vers 
a kötet második részéből a 105. 
oldaltól kötelező.
Nevezés! díj: 500. Ft. Fizetendő 
a verseny helyszínén október 22- 
én, vagy 23-án reggel, a recep
ciónál.
Nevezési határidő folyam atos 
2007. október 16-ig.
A határidőn túl jelentkezést nem 
fogadunk el.
A könyv csak a Kiadótól rendel
hető meg 900 Ft-ért.
C í m ü n k :  4 0 1 0  D e b r e c e n i  
E g y e t e m  F ő é p ü l e t ,  4 0 1 0  
Debrecen Pf. 74.
A könyv árát a postán kapható

pénzes utalványon, vagy átuta
lással kérjük befizetni a Kiadó 
címére.
A szavalóverseny helyszíne: 4026 
Debrecen, Kálvin tér 4. - Cívis 
Hotel Kálvin (a Nagy templom  
szomszédságában)
A szavalóverseny három kategó
riában, az alábbi díjakkal kerül 
megrendezésre:

Ált. iskolások 
Középiskolások,

Főiskolások, egyetemisták, 
7-8. oszt, 
szakképzősök

felnőttek /nyugdíjasok is/
1. díj: 9000 Ft 
13000 Ft 
15000 Ft
2. díj: 7000 Ft 
10000 Ft 
12000 Ft
3. díj: 6000 Ft 
8000 Ft 
10000 Ft
További értékes díjak minden  
kategóriában.
A l e g t ö b b  s z a v a l ó t  i n d í t ó  
P E D A G Ó G U S O K ,  
S Z Í N P A D V E Z E T Ő K ,  
KO LLÉG IU M I TANÁROK és 
KÖNYVTÁROSOK tiszteletdíj
ban részesülnek!

Támogatóink:
Cívis Kálvin Hotel, Keresztény 
Értelm iségek Szövetsége, Cívis 
Étterem
Jelentkezés a Debreceni Mester 
Kiadó postacímén:
D ebreceni Egyetem  Főépület, 
4010 Debrecen, Pf. 74., Telefon: 
(52)  417 -6 6 8  szállást és ebédet 
kollégiumi áron biztosítunk!. 
M inden versenyző oklevélben 
részesül.

gondozott, valamint a halmozot
tan hátrányos helyzetű gyerme
kek körében.
Összesen ötven gyermek -  ill. 
azok szülei -  jelezték, hogy sze
retnének élni a lehetőséggel.
Az Észak- Alföldi Regionális 
Közigazgatási Hivatal Szociális 
és Gyámhivatalához benyújtott 
pályázaton 525 ezer forint tám o
gatást nyertünk a program leboy- 
nyolításához.
Az érintett gyermekek az ingye
nes ebédet 30 munkanapon át az 
iskola ebédlőjében fogyaszthat
ták el.

Az étrendet a gyermekek kíván

ságainak figyelembe vételével 

állították össze.
Reméljük, hogy a lehetőség biz
tosításával jelentős segítséget 

tudtunk nyújtani az arra rászo
ruló családok számára.
Külön köszönjük a program  

lebonyolításához nyújtott segít

ségét Nánásiné Rózsa Tündének 

és az iskola konyhai dolgozói
nak.

Béres lstvánné 
gyerm ekjó léti szolgálat vezetője

Őszi lomtalanítás és 
elektronikai gyűjtés

Társaságunk településükön az 
esedékes lom talanítást 2 0 0 7 . 
október 15 -én  és 1 6 - á n  végzi 
el, 8 - 14 óra közötti időszak
ban:
• 1 5 - é n ,  hétfőn, szemétgyűjtés 
a szokott helyen, a déli körzet
ben, lom- és hulladékgyűjtés az 
északi körzetben.
• 16 -  án, kedden, szemétgyűj
tés az északi körzetben, lom- és 
hulladékgyűjtés a déli körzet
ben.
K ihelyezhető hulladékok: az 
ingatlanoknál keletkező olyan 
szilárd  hulladékok, amelyek  
nem  helyezhetők  el a táro ló  
e d é n y z e t b e n ,  a r ends z e r e s  
h ulladékszállítás alkalm ával 
nem szállíthatók el (pl. bútor, 
nagyobb kartondobozok, rongy 
bezsákolva).
Nem tartozik a lomtalanítás 
alkalmával kihelyezhető hulla
dékok körébe: a kommunális 
hulladék, építési törmelék, gép
jármű gumi, akkumulátorok, 
veszélyes hulladéknak minő
sülő: anyagok, vegyszerek és 
minden olyan hulladék, amely 
a begyűjtés során veszélyezteti a 
begyűjtést végzők testi épségét, 
egészségét.
A lomnak minősülő tárgyakat a 
gyűjtési útvonal mellé kell kihey-

lyezni, úgy hogy az a begyűj
tő gépjárművel megközelíthető 
legyen, s a gyalogos - és gépjár
m űforgalm at ne akadályozza. 
Az apróbb, kisméretű hulladé
kot bekötözött zsákokban kell 
kihelyezni. A hulladékok elhey- 
lyezésének időpontja: lom tala
nítási nap legkésőbb reggel 8.00- 
ig, de lehetőség szerint, előző 
nap este.

Társaságunk lehetőséget szeret
ne biztosítani, elérhetővé sze
retné tenni településükön is a 
lakosság részére az elektromos 
és elektronikai berendezések  
szervezett begyűjtését.
Az elektromos és elektronikai 
hulladékok - m ár csak a cé l
használatukra való tekintettel 
is tartalmaznak olyan alkatréz- 
szeket, frakciókat, melyeknek a 
környezetbe való kijutása, kike
rülése igen ártalmas. 
T ársaság u n k  o k tó b er 1 5 - 1 9  
között, az önkormányzat udva
rán, konténert helyez ki, ahová a 
lakosság elhelyezheti elhasznált, 
kiselejtezett elektromos és elekt
ronikai hulladékát. A gyűjtés 
befejeztével ingyenesen elszállít
juk az összegyűlt hulladékokat.

AKSD

Nyíracsádi Élet
Nyíracsád község havonta m egjelenő lapja 

Lapalapító: Nyíracsád Község önkorm ányzata 

4 26 2  Nyíracsád, Petőfi tér 8. • Tel./fax: (52) 2 06  001 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság 

Főszerkesztő: Vereb Csabáné Tel./fax: (5 2 ) 2 07  271 • e-m ail: ligetalj@ freestart.hu 

Készült a Színtorrás Kft. tördelésével a Kapitális Kft. nyom dájában, D ebrecenben

mailto:ligetalj@freestart.hu
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Kupakgyűjtés 
kerekes székért

A segítségnyújtásnak nagyon sok fajtája lehet. Sokszor pénzbe sem 
kerül az, hogy másoknak örömet okozzunk, csupán egy kis odafigye
lésre van szükség. Mozgásukban sérült társainknak a kerekes szék a 
világ kitárulását, a mozgástér megnövekedését jelenti. Egy vállalko
zójóvoltából, ha valaki, vagyis egy rászoruló összegyűjt a testsúlyá
val megegyező súlyú műanyag kupakot, ingyen kapja meg a kerekes 
széket. Nem ismeretlen ez Nyíracsádon, hisz nem először gyűlik már 
ki a m egfelelő kupakmennyiség. Ezúton is köszönik a közvetítők a 
lakosok aktivitását, s szeretnék felhívni a figyelmet arra, ha üdítőt, 
ásványvizet isznak, ne dobják szemétre a kupakot, gyűjtsék össze, 
adják le a zöldségesben, vagy személyesen Gugg Gabriellának, vagy 
Nagy Tündének. Valaki biztosan nagyon fog örülni neki.

Köszönjük, hogy ön is segített!

A szerkesztőség

Lengyel vendégek 
Nyíracsádon

2007. augusztus 18-22- ig tartózkodott Nyíracsádon az a 3 fős dele
gáció, akik a lengyel testvérvárosunkból, Naleczówból érkeztek. A 
delegáció tagjai voltak: Naleczów város új alpolgármestere, és a kép
viselőtestület 2 tagja. A három képviselő közül még senki nem járt 
Nyíracsádon, ezért az első nap délelőttje Nyíracsád megismerésével 
telt. A vendégek megtekintették a templomokat, a Malom Galériát, 
az iskolát, a községi könyvtárt és az óvodát. Az önkormányzatnál 
Dr. Katona Gyula polgármesterrel beszélgettek, akivel a további test
vér-kapcsolat részleteit egyeztették. A következő évben folytatódik a 
diákok csereüdülése, megmaradnak a kulturális kapcsolatok, valamint 
az újonnan kialakult kapcsolat: egymás iskolai, óvodai oktató munká
jának megismerése és a tapasztalatok átadása is folytatódik.

Délután részt vettek a Szent István napi ünnepségen, ahol Máriusz 
Topolski alpolgármester köszöntötte az ünnepség résztvevőit és a 
nyíracsádi lakosokat a magyarok nemzeti ünnepe alkalmából. 
Másnap, augusztus 20 -  án, megnézték a Debreceni Virágkarnevált és 
sétát tettek az esti Hajdúszoboszlón.
A harmadik nap szoboszlói fürdőzéssel telt. Este magyar -  lengyel 
baráti vacsorán vettek részt a művelődési házban.
22 -  én a reggeli órákban indultak haza Naleczówba.

Vereb C sabáné

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Községi Önkormányzat tud fogadni ellátásra szorulót,
augusztus 29.-én rendkívüli ülést Az akadálymentesítéssel bővült
tartott, melyen az Alapszolgálta- férőhelyek mellett a vizesblokk is
tási és Bentlakást Nyújtó Szociá- felújításra került,
lis Szolgáltató Központ szabály- A fenntartói képviseletre Veres
zatait, (Szervezeti és Működési Istvánné Szociális és Egészség-
Szabályzat, Szakmai Program, ügyi Bizottság elnökét az intéz-
Házirend) hagyta jóvá. mény érdekképviseleti fórum
A szabályzatok napirendre tagjának megválasztotta,
tűzését az intézmény működési A Napköziotthonos Óvoda
engedélyezési eljárása tette rend- akadálymentesítése érdekében
kívülivé. A jövőben 10 fő bent- pályázat benyújtásáról döntött a
lakását tudja biztosítani. Nems- Testület. A tervezett beruházás
csak Nyíracsád közigazgatási összege: 10 .818 .000 .-Ft, melyhez
területéről, hanem Hajdú-Bihar a saját forrás összege 1.081.810.-
Megyéből is üres férőhely esetén Ft. Az Észak-alföldi Operatív

Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultságról.

A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosult
ság megállapításának feltétele a 
gyermek és az őt gondozó család 
szociális helyzetének igazolása.
A települési önkormányzat jegy
zője megállapítja a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultságot, amennyiben 
a gyermeket gondozó családban 
az egy főre jutó havi jövedelem 
összege nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 120 %-át 
2007.évben ez az összeg 32.556.- 
Ft-ot.
Ha a gyermeket egyedül álló 
szülő neveli ( az egyedül álló
ságot hitelt érdemlően bírósági 
végzéssel igazol). Egyedül álló 
személy az aki hajadon, nőtlen, 
özvegy elvált és nincs élettársa. 
Ha a gyermektartósan beteg

(egészégi állapotára vonatkozó 
orvosi igazolás) akkor a Család
ban az egy főre jutó jövedelem 
130 %-át azaz 35 .2 6 9 .-F t-o t.
A vagyon vizsgálata kiterjed a 
közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozók vagyonára. 
Vagyon alatt azt a hasznosítha
tó ingatlant, járművet, továbbá 
vagyon értékű jogot kell érteni 
amelynek az egy főre jutó értéke 
a gyermeket gondozó családban
- külön-külön számítva az öreg
ségi nyugdíj legkisebb összegé
nek hússzorosát (2007. évben) 
542.600.- Ft, vagy
- együtt számítva az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 
hetvenszeresét (1.899.800.- Ft) 
meghaladja.
A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény iránti kérelmet a 
törvényes képviselő, vagy gondok

Program keretében elnyerhe
tő támogatás elnyerése esetén 
az intézmény akadálymentessé 
válhat és a legszükségesebb fel
újítási munkálatok is elvégezhe
tők.
A Polgármesteri Hivatal szak
előadói igyekeznek a rendszeres 
és rendkívüli, elsősorban szoci
ális támogatás iránti kérelmeket 
a törvényes határidőn belül elbí
rálni. Ebben az évben 10 éves a 
gyermekvédelmi törvény, melyre 
a tanévkezdés előtt fokozot
tabb figyelmet fordít a szülő, a 
gyermeket nevelő hozzátartozó.

terjeszti elő a polgármesteri hiva
talnál az erre a célra rendszeresí
tett formanyomtatványon.
A kérelemhez minden esetben 
mellékelni kell:
- A szülő vagy gondozó jövede
lem igazolását. Az az a kérelem 
benyújtását megelőző három 
hónapban származó átlag jöve
delemről szóló igazolás.
- Egyéni vállalkozó esetében a 
APEH által kiállított igazolás az 
előző évi jövedelemről.
- Nyugdíjas kérelmező esetében 
a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
által az év elején kiküldött névre 
szóló igazolás a nyugdíjról havi 
bontásban.
- A Magyar Államkincstár által 
folyósított rendszeres ellátások
ról (GYES, GYED, G YET ) vala
mint a családi pótlékról szóló 
folyósítási szelvény.
- A családtagok által kapott és 
fizetett tartásdíjról szóló bírósági 
végzést.

A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság 
megállapításának feltételeiről e 
lapban részletesen adunk tájé
koztatást.
A községben jelenleg hatályban 
lévő adókról szintén külön tájé
kozódhat az olvasó.

Nyíracsád, 2007. szeptember 13.

Varga Györgyné sk. 
jegyző

A gyermekvédelmi kedvezmény 
az alábbi kedvezményekre jogosít:
- az óvodás és az 1-4 évfolyam 
nappali rendszerű iskolai okta
tásban résztvevő, gyermek után 
intézményi térítési díj 100 %- 
ára.
- A nappali rendszerű iskolai 
oktatásban résztvevő a fenti 
körben nem tartozó gyermek 
tehát 5. évfolyamtól felfele 50 %- 
os étkezési kedvezményére.
- A tankönyvpiac rendjéről szóló 
2001. évi X X X V II. tv. 8.§.(4) 
bekezdésének f./ pontjában biz
tosított tankönyvtámogatásra.
- Akinek rendszeres gyermek- 
védelmi kedvezményre való 
jogosultsága tárgyévben fennáll 
augusztus és november hónap
ban egyszeri pénzbeni támoga
tásban részesül.
A gyermekvédelmi támogatás 1 
évig érvényes, jogosultság feltét
eleinek megléte esetén a kérelem 
újból benyújtható.

Tájékoztató
Az önkormányzatnál 2007.évben 
kivetésre került helyi adónemek I 
félévi befizetésének alakulásáról:

- magánszemélyek kommunális 
adója: 54,9 % a túlteljesítés oka 
az, hogy az adózók közül sokan 
befizetik az I. félévben az egész 
évi adót.
- helyi iparűzési adó : 45,9 % , 
a nem teljesítés oka, az, hogy az 
esedékes első félévi adóelőleget 
az előző évi tényleges adó alap
ján kell megfizetni. A 2006. évi 
tényleges adó leszámolása 2007. 
év május 31.-ig megtörtént. A 
bevallások alapján megállapí

tást nyert, hogy sok adózónál a 
nettó árbevétel csökkent az előző 
évihez képest. Ennek hatására 
sok adózónál túlfizetés keletke
zett. A kinn lévő hátralékokra 
kiküldött fizetési felszólítás hatá
sára sok adózó teljesítette fizetési 
kötelezettségét 2007. augusztus 
08.-i állapot szerint már 52,18 % 
-os a teljesítésen állunk.
- gépjárműadó: 35,6 % , melynek 
oka az, hogy a teher árufuvarozók 
nagy többsége, munka hiánya 
miatt kivonatta gépjárműveit a 
forgalomból, mely adófizetési 
kötelezettség megszűnésével jár. 
Az bevételek tervezésnél ezeket 
a változásokat nem lehet előre 
megbecsülni. Fizetési kötele

zettség a forgalomba helyezést 
követő hónaptól következik be. 
Az augusztus 08 .-i állapot szerint 
38,79 %-os teljesítésen állunk.

A tervezésnél, mindig a bázis 
évet vesszük alapul és azt, hogy 
milyen mértékű változások lesz
nek nem lehet megbecsülni. Ez 
főleg vonatkozik a helyi iparűzé
si és a gépjárműadóra.

A hátralékok beszedése iránt tett 
intézkedések: - fizetés felszólítás

- fizetés letiltás
- bankszámlára inkasszó benyúj
tása
A leggyakrabban használt behaj

tási eszközök, fizetés felszólítás 
és a fizetés letiltás.

A betervezett összeg 100 %.-os 
teljesítése a magánszemélyek 
kommunális adójánál valószínű. 
A gépjármű-, illetve helyi ipar
űzési adónál pedig a helyesbített 
előírások mértékének megfelelő 
összeg beszedése a garantálha
tó, ami nem biztos, hogy meg
egyezik a tervezett összeggel. 
A helyesbített előírás mértéke 
eltérhet pozitív, illetve negatív 
irányba a tervezett összegtől.

Nyíracsád, 2007. szept.-03.

Patalenszki Jó z se f

Az „Operaházy borlovagok" hangversenye
Az „Operaházy borlovagok”
együttes tagjai; Laczó András, 
művészeti vezető, Kuncz László,
Sztankovits Béla 

A játékos név két énekest és 
egy gitárművészt takar, akik 
szellemesen szerkesztett műso
raikkal sok örömet szereznek 
közönségüknek. Ezúttal ezer 
év jellegzetes magyar dallamait 
fűzték fel egy történeti-zenetör
téneti szálra, hogy hallgatóikat 
is meglepjék a magyar zene 
sokszínűségével, szimbólumai
val, a magyar zenei karakterek 
sokaságával.
Az „Operaházy” előnév a szín
vonalas énekművészet biztosí
téka.
Augusztus 24-én, a „lovagok” 
előbb Nyírmihálydiban, a XIII. 
század második feléből szárma
zó román stílusú templomban 
léptek föl, majd a nyíracsádi 
református templomban. Itt 
értékes faliképek, egy 300 éves 
reneszánsz szószék és X V III.

Értesítés
Értesítjük a lakosságot, 
hogy az orvosi rendelő 
felújítása hamarosan 

megkezdődik.
A felújítás befejezése 2008  

május 15-re várható.

Felszállott az Arany Páva
Amint azt korábbi számunkban már 
közöltük, a hétfő esti közös éneklések, 
próbák, meghozták a népdalkörnek a 
sikert. Röviden: 2007. április 28-án, a 
Derecskén megrendezett versenyen a 
Nyíracsádi Népdalkör arany m inősí
tést szerzett. Az együttes két dalcsok
rot adott elő. Egyik helyi gyűjtésű sze
relmes, a másik pedig a Masíroznak a 
huszárok című 1848 -  as dalcsokor. 
Szólót énekelt Szabó Mariann.
A háromtagú zsűrinek tetszett a 
dalkör produkciója, hiszen az arany 
minősítés mellé még Arany Páva díjra 
is előterjesztette, melynek nagyon 
örültünk.
Amikor ezt a hírt tudattuk a

nyíracsádiakkal, azt is megígértük, 
hogy, amint a díj megérkezik, közzé 
tesszük azt a Nyíracsádi Életben. 
Most végre megérkezett az aranypá- 
vás oklevél. Sötétkék alapon, aranyló 
színben a betűk és arany a páva is. 
Sajnos az újság nem színes, de a páva 
akkor is: Arany Páva.
Aranypávás népdalkörünkkel tovább
ra is szeretnénk sikeresen szerepelni 
és képviselni községünket az országz- 
szerte megrendezésre kerülő népzenei 
fórumokon, minősítéseken, fesztivá
lokon.

Szabó M ihályné  
a  n épdalkör vezetője

századi barokk stíluselemek 
tették gazdagabbá az előadást. 
Műsorukból: Ének a honfogla
lásról, három király-ének (Szent 
István, Szent László, Mátyás 
király), kuruc dalok, Rákóczi 
megtérése; ének Bocskai halálá
ról, „Sárospataki” ének, Balassi 
dalok, ’48-as dalok, Brahms: 
V. Magyar tánc, „Hazám, 
hazám ...” „Szép vagy, gyönyö
rű vagy Magyarország...”; a

Honfoglalás c. filmből a címdal. 
A magyar történeti dallamok
nak, a színvonalas előadásnak 
és a nyíracsádi templom közép
kori hangulatának köszönhető
en a hangversenyen megjelent 
közönség remek zenei élmény
ben részesült.

Vereb C sabáné
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Régi álma teljesült
Augusztus végén a  N épm űvészet Ifjú M estere kitüntetéssel ju ta lm az
ták K onyán  ibolya helyi gyöngyfüzöt

Igazán termékeny volt az idei év a nyírségi községben élő fiatal 
gyöngyfűző lány, Konyári Ibolya számára. Alig töltötte be a tizen
hat évet, amikor áprilisban meseszép népi ékszereivel elnyerte a 
Népi Iparművész címet. Júliusban, a kétévente Balatonalmádiban 
megrendezésre kerülő Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályáza
ton és Kiállításon is népi ékszer kategóriában a legjobbnak járó 
díjjal jutalmazta a szakmai zsűri. Ibolya a nevéhez hű szerény
séggel, és persze nagyon nagy örömmel fogadta az elismerést, de 
igazából már másért dobogott a szíve. -  Mindig arról álmodoz
tam, hogy egyszer én is megkaphatom a Népművészet Ifjú Mestere 
kitüntetést. Idén be is nyújtottam a pályázatot, amihez az önélet
rajz mellett egy szakdolgozatot kellet csatolni arról a népművészeti 
ágról, amiben tevékenykedek, és persze öt különböző pályamun
kával, vagyis gyöngyből készült népi ékszerrel kellett mindezt alá
támasztani -  mesélte a fiatal lány. Ibolya a sárközi gyöngyfűzésről 
írt, hisz az áll hozzá a legközelebb, azt mondja ez a legdíszesebb és 
színekben is a leggazdagabb. Augusztus elején aztán hinni is alig 
akart a szemének, amikor a postás meghozta a pályázati sikerről 
szóló levelet. A kitüntetést Budapesten az Iparművészeti Múzeum
ban megrendezett ünnepségen Hiller István minisztertől vehette 
át. Ibolya szerényen mosolyogva csak annyit mondott: nagyon jó  
érzés, édesanyja azonban már könnyeivel viaskodva vallotta be, 
kimondhatatlanul büszke lányára, akinek 2003 decemberében volt 
első önálló kiállítása, s 2007 nyarán, alig több mint 16 évesen már 
a rangos népművészeti kitüntetés birtokosa lehet.
(Megjelent a Hajdú-bihari Napló szeptember 4-i számában)

K edves Györgyné Z ilahi Enikő

Ha van miért, ha van kiért
Harmadik éve a nyíracsádiak számára augusztus 20-a nem csupán 
Szent István, vagy az új kenyér ünnepét jelenti, de évről évre egyre 
többen utaznak községünkből a megyeszékhelyre a Virágkarneválra 
is. Nem csupán a gyönyörű virág kocsik, érdekes, látványos hazai és 
nemzetközi tánccsoportok vonzanak bennünket, hisz már évek óta 
tapsolhatunk acsádi fellépőknek is. Nem volt ez másként idén sem, 
amikor az Abigél Művészeti Iskola 13 növendéke újlétai társaikkal 
Czinegéné dr. Lada Beáta vezetésével ismét végigtáncolták a hat kilo

méteres távot. A lányok erre a fellépésre „áldozták” a szünidő utolsó 
hónapját, amikor szinte minden nap tanulták, próbálták a koreográ
fiát. Megérte a fáradozás, hisz a ciklámen-fekete ruhakölteményben 
táncoló lányok hatalmas sikert arattak, óriási tapsot kaptak az útvona
lon és a stadionban egyaránt.
Idén nemcsak a mazsoretteseknek tapsolhattunk Nyíracsádról. Az 
első virág kocsiról bájosan integetett a három Karnevál Szépe, akik

közül kettő nyíracsádi volt Koszorús Georgina /bal szélen/ és Szőke 
Csilla /jobb szélen/ személyében. A legfigyelmesebbek pedig a Debre
ceni Népi Együttes táncosai sorában Kovács Nikolettet láthatták.

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

Nyári misszió Déván
Déva Erdélyben, Hunyad megyében található település. Májusban 
jártam  először ott, a Böjté Csaba testvér által vezetett Szent Ferenc 
Alapítványnál. Ekkor csak egy hosszú hétvégét töltöttünk Déván. Az 
egyik társamtól hallottam, hogy ő még júliusban is visszatér, mint 
önkéntes segítő. Én is jelentkeztem a nyíregyházi Római Katolikus 
Karitasznál, ahol már négy éve nagy sikerrel szerveznek hasonló 
utakat.
2007. július 7-én reggel indultunk Nyíregyházáról kilenc társammal 
és a szervezet vezetőjével, Gégény Bélával. Voltak közülünk, akik már 
többször jártak Déván önkéntes segítőként, ők útközben élmények
ről számoltak be, és már tudták mire számíthatnak. A gyermekotthon 
lakói örömmel fogadták az adományt, amit vittünk. Ezután megkap
tuk a szálláshelyünket a leánykollégiumban. Segítettünk az iskolában, 
az óvodában, a konyhán, de voltak olyanok, akik például lakásokat 
festettek. Mindenki nagyon lelkes volt, éreztük, hogy jó t tenni nagyon 
jó  érzés. Pár nap elteltével otthon éreztem magam ebben a „nagy csa
ládban”. Tanévkor háromszáz gyermek van az otthonban, de nyáron 
sokan táboroznak, ottlétünkkor úgy száz gyermekkel foglalkoztunk. 
Egy úgynevezett „szociális családban” 8-10 gyermek lakik egy nevelő
vel, a legfiatalabbak két év körüliek. Az alapítvány tizennégy hasonló 
lakásotthont működtet, többek között Gyergyószárhegyen, Gyulafe
hérváron, Kisiratoson, Kovásznán.

Számomra az ott töltött két hét feltöltődést jelentett, remélem máskor 
is tudok segíteni a dévai gyerekeken. Ezúton szeretném megköszönni 
mindenkinek a segítségét, aki adakozott, vagy gyűjtött az alapítvány

Gugg G abriella

IMYÁRIDÉZŐ
Szeptemberben, amikor már 
bizony szorosabbra kell húzni a 
kardigánt magunkon, szinte jól 
esik az embernek egy kicsit visz- 
szatekinteni a forró nyári napok
ra. Ezt tesszük mi is, amikor 
Gégény Gáborné és Dancsókné 
Varga Mária csodaszép kaktusza
ival csalogatunk egy kis nyarat az 
olvasók szeme elé.

Ilyet még nem láttak

virágok. Már két hétig folyama
tosan nyílt, amikor még mindig 
újabb és újabb bimbók bújtak 
elő - magyarázta Ilike, aki még a 
munkahelyére is felvitte a virág
ba borult növényt, ahol m inden
ki megcsodálta.

Pár óráig csodálhatták

Gégény Gáborné Ilike évről - 
évre a pincelejáróban telelteti a 
kaktuszait. A lakásban egysze
rűen nem fér el valamennyi, hisz 
lánya Liza gyűjtőszenvedélyének 
köszönhetően számos szúrósra 
van gondjuk. Tavasszal aztán, 
a jó  idő beálltával felhozzák, s 
a szabadban „nyaraltatják” a 
növényeket. Az egyik kaktuszfaj 
tavaly két apró virágot hozott, 
az idén azonban akkora megle
petést okozott, amilyet még nem 
láttak soha. -  Először azt hittem, 
új hajtáskezdemények jönnek, 
aztán egyszer csak virágba borult 
a kaktusz. Tucat számra jelentek 
meg a halványpiros, sokszirmú

Legnagyobb pompájában mind
össze pár órán át virágoztak a 
Dancsókné Varga Mária járdáját 
szegélyező kaktuszok, mégis az 
arra járók mindegyike megállt 
néhány pillanatra, hogy megcso
dálja a sokszirmú, tölcsér alakú 
fehér virágokat. Marika har
mincegy év után nemrég ment 
nyugdíjba, még nehezen barát
kozik az új helyzettel, de nagyon 
örül annak, hogy végre elég ideje 
jut a kertjére. A napot a zöldsé
gek között kezdi, majd amikor 
a kapálástól, gyomlálástól meg
fárad, szívesen üldögél szebbnél 
szebb virágai között.

Kedves Györgyné Z ilahi Enikő

Nyíracsádi 
Nyári Fesztivál

Ebben az évben a Nyíracsádi 
Nyári Napok keretén belül került 
megrendezésre az augusztusi 
ünnepségsorozat Nyíracsádon. 
Az augusztus 19-i programok 
nagy részét sikerült megtartani a 
Petőfi téren. Egész nap remek idő 
volt, mint ahogy ahhoz az idei 
nyáron hozzá is szoktunk. 
Programok:
• Akác Néptánc Együttes 

Nyíracsád,
• Nyíracsádi Népdalkor,
• Nyíracsádi Ifjúsági Citera 

Együttes,
• Mazsorett együttes,
• ORT-IKI utcaszínház
• Debreceni Aranykeresztes 

Lovagok Egyesületének 
lovagi tornája,

• Gyöngyharmat Nyíracsádi 
Néptánc Együttes

• Bokréta Néptánc Csoport 
Temesvár

• Sztárvendég: Szűcs Judit
• Tűzijáték

Mire a sztárvendégekre, került 
volna a sor az égen sűrű felhők 
kezdtek gyülekezni. Még a Bok
réta Néptánc Csoport előadta, 
egyébként remek műsorát, meg
érkezett Szűcs Judit is. Ő is látta 
a vészjósló felhőket és együtt a

műv. ház vezetőjével elkezdték 
kérlelni az előtte fellépő vendég 
csoport táncosait, hogy fogják 
rövidebbre a műsorukat. Ó k le is 
rövidítették fellépésüket, mégis, 
mire Szűcs Juditra került a sor 
már zuhogott, az egyébként egész 
nyáron várva várt eső. M inden
ki -  gyermek és fiatal, sőt még 
maga Szűcs Jutka is bőrig ázott. 
A műsor félbemaradt. 
Természetesen, az elmúlt évi, 
tragédiába torkoló budapesti 
tűzijáték miatt szigorúbbá vált 
rendszabályok a helyi tűzijáték 
megtartását is érintették. Ezt a 
tűzijátékot a nyíracsádiak egy 
későbbi alkalommal látják.
Szűcs Jutka pedig, miután megz- 
szárítkozott az önkormány
zat épületében, egy vigasztaló 
mosollyal ajándékozta meg a 
nyíracsádi közönséget.
. ..  Enni nem evett - speciális 
diétán van - mondta. Inni sem 
ivott.
Csak mellékesen megjegyezve: 
biztosan van értelme a diétájá
nak, mert mint ahogy elmond
ta 51 éves, és jó l érzi magát. És 
amint láthatjuk, jó l is néz ki: üde 
és fiatalos.

Vereb C sabáné

Túl a hegyen...
Első edzőtáborán volt túl a fiatal táncosokból újjászerveződött 
nyíracsádi Gyöngyharmat Táncegyüttes. Az együttes tagjai 2006 
októberében merültek bele ismét a magyar néptánc világ gazdag 
kultúrájába. A táncosok szakmai továbbfejlődéséről Márton Attila 
aranysarkantyús táncos gondoskodik.

A fiatalok augusztus elején a hegyekkel körülvett Perkupán edzőtá
boroztak, ahol a hegyi túrák, a gyöngyfűzés, a sportos vetélkedők 
mellett felelevenítették a rimóci tánctudásukat, valamint el kezdték 
mélyíteni következő táncuk alaplépéseit, mozdulatait.
Az együttes fő célja a Kárpát-medence tánckultúrájának minél 
mélyebb és szélesebb körű megismerése, elsajátítása, ill. a tánchay- 
gyományok és népszokások hiteles visszaadása a nagyérdeműnek. A 
főszervező Kerti Sándor volt. A tábor költsége 20.000 Ft/fő, melyből 
a résztvevőknek 6.000 Ft-ot kellett fizetni, a többit a fennmaradó 
14.000 Ft-ot pályázat útján sikerült megszerezni, melyet Moczok 
Gyula készített.

M árton Attila
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Lovas-tábor a Fakanál helyett kantárszárat fognak
Dél-alföldön

A nyáron Hódmezővásárhey- 
lyen voltam lovas-táborban, 
ami július 22-én kezdődött és 
tíz napig tartott. Ez idő alatt 17 
gyerek ismerkedett egymás
sal és a lovakkal. Összesen két 
embert ismertem a tábor kez
detén, Konyári Evelint, akinek a 
mamáját, Iglódiné Jutka nénit, 
az iskolában mindenki ismeri. 
A másik lány nyírábrányi volt. A 
többiekkel is sikerült összebarát
kozni, bár voltak kisebb-nagyobb 
viták. Minden reggel hétkor kel
lett felkelni, és lehetőleg nyolcig 
megreggelizni, mivel a lovakat 
le kellett ápolni és fel kellett őket 
szerszámozni a kilenc órai lovag
láshoz, ami délig tartott. Ilyen
kor két lovon voltizsáltunk, ami 
azt jelenti, hogy lóháton végez
tünk különböző gyakorlatokat 
pl.: guggolás, majomállás, állás, 
malom, skozach függés, pisztoly, 
stb. Ezen kívül még hármon osz
tályban lovagoltunk, ami pedig 
azt jelenti, hogy több lovas lova
gol egymástól kb. 1 lóhossznyira. 
A többség a lovas-tornát jobban 
szerette, nekem mindegy volt. 
Általában fél egykor ebédeltünk. 
Délután ismét a délelőtti prog
ram jött, de ilyenkor nem volt 
voltizsálás. Négy lóval gyakorol
tunk a szerdai bemutatóra, amit 
a szülőknek tartottunk.
Néha elméletet is tartottunk,

amikor a ló testrészeit, tulaj
donságait, hogy hogyan kell a 
karámból befogni és visszavinni 
a helyére, a nyereg részeit és még 
sok mást is tanultunk.
Én általában egy szürke kancán, 
Zabin ültem, nagyon aranyos 
volt, Kincsővel, egy másik lóval 
ellentétben, aki három embert, 
köztük engem is lelökött. Ennek 
ellenére a pénteki túrára vele 
mentem. Az esést sikerült elke
rülni, bár többször is rakoncát- 
lankodott.
Az oktatót, Diát az edzésekre a 
kutyája, Jack is elkísérte.
A szerdai bemutató mind két része 
(a voltizsálás és a lovaglás) nagyon 
jól sikerült. Ezután egy tesztet is 
írtunk az ott tanultakról.

Nagyon gyorsan eltelt ez a 10 
nap. Nagyon élveztem. Lehet, 
hogy olyan emberektől és lovak
tól kellett elbúcsúznunk, akikkel 
már nem találkozunk többet, de 
remélem, jövőre is itt fogok tábo
rozni.
Aki meg szeretné nézni, hol is 
volt ez a tábor, keresse fel ezt az 
internet címet: 
www.lovas-sport.hu/tabor 
Ha viszont a képeket szeretnéd 
megnézni, ide kattints: 
www.lovas-sport.hu/galeria

Jakab  V iktória 7. o.
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A képen a lovasok közül balról a m ásod ik: Jakab  Viktória, az  ötöd ik  
ped ig  K onyári Evelin

Soha nem látott vidám csapatot 
látott vendégül a falu határában 
lévő szabadidő park július elején. 
Egy hétfői napon szabályos, 
fegyelmezett rendben tizenegy 
lovas baktatott az árnyas, füves 
tisztás felé. Bíró Miklós a pallagi 
lovas iskola vezetője és kis csa
pata idén már harmadik alka
lommal vállalkozott az ötnapos 
túrára. Van, aki kerékpárral, van, 
aki gyalog, ők lóháton vágtak 
neki a kilométereknek. -  Sajnos 
nemcsak a környéken, de még 
Magyarországon is szinte alig 
van lovas túra útvonal, ezért 
próbálunk magunknak keres
ni. Az öt nap alatt mintegy kétz- 
száz kilométert teszünk meg, 
a napi negyven kilométer nem 
kis fáradságot jelent embernek 
állatnak egyaránt. Kizárólag 
képzett lovasok jelentkezhetnek 
a túrára, akik képesek önállóan 
ellátni a lovaikat, s megtanultak 
fegyelmezetten, csapatban lova
golni -  magyarázta a feltételeket 
a vezető.
Lányok a nyeregben
Az idei túra résztvevői valameny- 
nyien hölgyek, van köztük álta
lános iskolás, gimnazista, jogász, 
közgazdász, pszichológus is. Egy 
azonbanközös valamennyiükben: 
szeretik a lovakat, a lovaglást és a 
természetet. Egyikük úgy fogal
mazott, hogy jó  kaland ez a túra, 
segít elszakadni a modern világ
tól, és megmutatja, hogy van élet 
a számítógépen túl is. A tizenegy 
lányt Bíró Miklóson kívül Deczki

György kísérte, aki tavaly csatla
kozott a csapathoz, de idén már 
fiát, a nyolcéves Gergőt is magá
val hozta két napra. -  A túra előtt 
mindig végigjárjuk az útvona
lat, megnézzük a terepet, mely 
szakaszokon lehet lépés, ügetés, 
vágta, megkeressük az éjszakai 
állomáshelyeket. Nyíracsádra 
idén jöttünk először, ahol Szigeti 
Imre erdész takarmánnyal segí
tette a lovak abrakolását, csakúgy, 
mint a többi szálláshely gazdája. 
Úgy érezzük magunkat, mint 
egy nagy családban, élvezzük az 
erdő illatát, a vadállatok közelsé
gét, s érezzük, nem kell külföldre 
menni egy igazi nyári kalandért 
-  mondta Bíró Miklós. A lovasok 
esténként tábort vertek, sátorban 
aludtak, lavórban mosakodtak, 
üstben főztek, akárcsak nomád

őseink. A felszerelést autóval 
vitték utánuk, így is embert pró
báló volt az út, hol a széllel, hol az 
esővel, a tűző nappal, vagy éppen 
a lovakat támadó rovarokkal kel
lett csatát vívni. Ennek ellenére 
a nap végén senkinek sem jutott 
eszébe a pihenés, csak miután 
ellátták az állatokat. A törékeny
nek tűnő lányok a napot is ete
téssel kezdték, majd ők maguk is 
reggeliztek, aztán itattak, és kezd
ték felnyergelni a lovakat. Előke
rült a csutakoló kefe, a patavaka
ró, amiket oly természetességgel 
használtak, mintha csak fakana
lat tartanának a kezükben. 
(Megjelent a Hajdú-bihari Nap
lóban)

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

A lányok nem  szoru lnak segítségre, ha  a  lovakról van szó

Angol fordítói pályázat 
eredményhirdetése

A lapunkban meghirdetett angolról magyarra fordítási versenyre két pályázat érkezett: Pósán Dorináé 
és Tréfán Anitáé. Mindkét fordítás jól sikerült. Figyelmesen elolvasva a két fordítást, érdekesek az eltérő 
kifejezések, annak ellenére, hogy az írásművek tartalma ugyanaz. Mindenki törekedett az angol szöveg 
hű visszaadására, ugyanakkor a magyar nyelvhelyesség megtartására, sőt az irodalmi magyar nyelv 
használatára. Nem volt könnyű a feladat.
Gratulálunk a két fordítónak!
Az ígért könyvjutalmat eljuttatjuk a lányokhoz.

A Szerkesztőség

Saját területtel 
rendelkezünk

A nyíracsádi Ligetalja Vadász- 
társaság 1998-ban jött létre, 
vagyis a Hajdú-Bihar Megyei 
Bíróság ekkor vette nyilván
tartásba. Az 1996-os vadászati 
törvény nagyban meghatároz
ta, átalakította az ország vadáz- 
szati térképét, ugyanis a vadáz- 
szat jogát a földtulajdonhoz 
rendelte. Sajnos 1996-ban nem 
sikerült a földtulajdonosokkal 
megegyeznünk, ezért 2007-ig 
terület nélküli vadásztársaság
ként működtünk. 2006-ban, 
amikor a törvény szerint ismét 
sor került a haszonbérleti szer
ződések tízévenként esedékes 
megújítására, már sokkal elő
relátóbbak voltunk, felkészül
tebben fogtunk hozzá a föld
területek vadászati jogának 
megszerzéséhez. Hála a föld- 
tulajdonosok hozzáállásának, a 
vadásztársasági tagok munká
jának, kitartásának és hitének 
2007. július 1-jétől megkaptuk 
az engedélyt az illetékes ható
ságtól a vadászatra. A társaság 
területén tizennyolc vadász és 
egy vadőr gazdálkodik. A terü
letszerzéssel persze nem volt 
vége a munkának, a java még 
csak ezután kezdődött. Magas
leseket építettünk, szórókat, 
etetőket, itatógödröket hoz
tunk létre, hisz a területen lévő 
vadállománnyal gazdálkodni is 
kell. Mivel nyáron kaptuk meg 
a szükséges engedélyeket, csak 
előzetes vadfelmérést tudtunk 
végezni. Még mindig nagy 
a takarás, vagyis lábon áll a 
kukorica, lombos az erdő, de ha 
lehullnak a levelek, betakarítják 
a haszonnövényeket, sor kerül
het a vadállomány tényleges 
felmérésére is. Mi vadászok, és 
nagyon sok helyi lakos is örül 
annak, hogy Nyíracsádnak több 
mint negyven év után ismét 
területtel rendelkező vadásztár
sasága van.

K abály  C saba  
vadásztársasági titkár

Berki Csilla válogatott akadályfutó lett

Mindig örömmel tölt el bennün
ket, ha nyíracsádi fiatalok sikeré
ről számolhatunk be olvasóink
nak. Berki Csilla sportsikereiről 
már évekkel ezelőtt is írhattunk 
volna, de edzőjével együtt úgy 
gondolták, előbb hadd tegyenek 
le minél többet az asztalra. Persze 
mi két évvel ezelőtt már ugyan
olyan büszkék voltunk a tehetsé
ges atlétára, mint most, de azt is 
meg kell érteni, egy sportoló soha 
nem lehet elégedett.
Berki Csillát azt hiszem nem

kell bemutatnom senkinek 
Nyíracsádon, ha az utcán talál
koznánk vele azonban már nem 
biztos, hogy ráismernénk. A tini, 
aki az általános iskola elvégzé
se után itt hagyott bennünket, 
magas, karcsú, sugárzó tekintetű, 
megfontolt, céltudatos lánnyá, 
nővé érett, és persze szépségver
senyen is jó  eséllyel indulhatna.
A kezdet
Csilla általános iskolás korában 
Kiss Pál Zoltán testnevelő hatásá
ra kezdett atletizálni. A tanár úr

már akkor felfigyelt adottságaira, 
amik nagyon jó  alapot biztosí
tottak futóként a továbblépés
hez. Tanár és tanítvány meg is 
kezdte az edzést, s a sikerek sem 
maradtak el. A továbbtanulásnál 
sem volt kérdéses, hogy Csilla 
a Csokonai Vitéz Mihály Gim 
názium testnevelés tagozatára 
jelentkezik, ahova természetesen 
fel is vették. Miután középisko
lába került elkerülhetetlen volt 
már csak a távolság miatt is az 
edzőváltás. Csilla Német Károly 
személyében olyan edzőre talált, 
akivel három éve kiváló munkát 
tudnak végezni. Mikor elláto
gattam egykori tanítványomhoz, 
számítottam rá, hogy érmek, ser
legek, oklevelek egész sora fogad 
majd, de hogy ennyi, azt álmom 
ban sem gondoltam volna. Csilla 
persze szerényen mosolygott 
meglepettségemen, majd hoz
zátette, hogy éremből már több 
mint száz darab van, ugyanennyi 
oklevél, legalább két tucat kupa 
is a birtokában van. Ezen kívül 
valamennyi rajtszámát is eltette, 
kabalából, emlékből.
Edzés minden nap
Berki Csilla ha elutazna, két
dolgot biztosan magával vinne.

Ez az edzésterve és a versenynap- 
tára. -  Az igazi versenyszámom 
az akadályfutás, de 400-tól a 
kismaratonig szinte már mindent 
futottam. Az éves edzéstervet az 
edző állítja össze, ebben nemcsak 
az elvégzendő gyakorlatok, de az 
is benne van honnan, hova kelle
ne eljutnom. Átlagosan napi egy 
edzésem van, nem kivétel a hét
vége és a nyár sem. Vannak rész- 
távos edzések, amikor megadott 
időre kell kisebb távot teljesíteni, 
és vannak hosszú edzések, ahol 
több kilométert futok egyszerre. 
Az edzések a versenyekre készíte
nek fel. Minden verseny időpont
ja  benne van a versenynaptárban, 
valamint jegyezzük a távot, a 
helyezést, az elért időt is. 
Versenyről versenyre 
Az idei év igazán versenyben 
gazdag évnek számít, hisz nyár 
végéig csaknem húsz megméret
tetésen volt Csilla. Azt mondja ez 
nagyon jó, hisz versenytapaszta
latot csak versenyen szerezhet az 
ember. A több kisebb küzdelem 
mellett igen jelentős volt a diák
olimpia országos döntője, ahol 
1500 méteres síkfutásban a har
madik legjobb eredményt érte el, 
elmondása alapján „iszonyatosan 
nagy mezőnyben”. Ezen a ver
senyen az utánpótlás válogatott

szövetségi kapitánya előtt is bizoy- 
nyítania kellett tehetségét, ami 
sikerült is, így első nemzetközi 
versenyén az U 18-as magyar 
válogatott tagjaként képviselhette 
hazánkat a Nemzetközi Váloga
tott Atlétikai Viadalon, melyet 
Csehország, Szlovákia és Magyar- 
ország részvételével Csehország
ban rendeztek meg. Berki Csilla 
a nemzetközi mezőnyben a 2000 
méteres akadályfutás legjobbja
ként állhatott a dobogó legfelső 
fokára. -  Aki nem sportol, az nem 
tudja, mit jelent a dobogóra állni, 
pláne a legfelső fokára. Ilyenkor 
úgy érzem, minden álmom tel
jesül -  emlékezik Csilla a sikerre, 
majd gyorsan hozzáteszi, hogy 
a győzelem után sem áll meg az 
élet, a munka ugyanúgy folytató
dik, mint azelőtt.
Nehéz tanév elé néz 
Az idei tanév igen nehéz lesz Csil
lának, hisz az edzés, a versenyek 
mellett az érettségire is készül
nie kell. A fiatal lány pontosan 
tudja, milyen iszonyatos energi
ára, fegyelmezettségre lesz szük
sége. -  A világversenyek éppen 
akkor lesznek, amikor az érett
ségi. Ezért kötelező egész évben 
jól teljesítenem a tanulásban is, 
hogy az érettségi ne jelentsen 
nagyon nagy gondot. Ezen kívül

biztosan sok-sok beszélgetésre, 
lelki támaszra is szükségem lesz 
-  mérlegeli a céltudatos, fegyel
mezett lány. Csilla egyelőre még 
a párkapcsolatot is a sport mögé 
utasítja. -  Igaz, nagyon elfoglalt 
vagyok, nem járok bulizni, osz
tálykirándulásokról is rendre 
lemaradok, de azért az igazi 
barátokról nem kell lemondani, 
azok így is megtalálnak, gyakran 
felhívnak. Komoly párkapcsola
tom jelenleg nincs, de talán nem 
is baj, hisz egy esteleges szakítás 
lelki gondjaira rámenne a sport
teljesítményem, s ezt semmikép
pen nem akarom -  fogalmazott 
Csilla, aki reál vonalon kíván 
tovább tanulni, mindenképpen 
Debrecenben szeretne marad
ni, mert nem akar edzőt váltani. 
Azt mondja, annyira jó l működik 
köztük a munkakapcsolat, hogy 
ha váltana, biztosan az eredméy- 
nyei rovására menne. Bízunk 
benne, hogy Csilla Debrecenben 
is megtalálja azt az iskolát, ahol 
folytathatja tanulmányait. Sport
sikereihez gratulálunk, az előtte 
álló nehéz évhez pedig töretlen 
erők, kitartást kívánunk neki. 
Hajrá Csilla, mi szorítunk neked!

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

http://www.lovas-sport.hu/tabor
http://www.lovas-sport.hu/galeria
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Névre szóló értesítés helyett, 
ezúton hívjuk fel a lakosság 
figyelmét, hogy szeptember 
21 -28-ig tüdőszűrés lesz a 

művelődési ház udvarán. A 
szűrő busz nyitvatartási ideje: 

8.00-14.00-ig .
A szűrésen, saját érdekében, 

mindenki jelenjen meg!

H I R D E T E S Negyed
mázsás fogás

Eladó családi ház Nyíracsád, 
Kodály Zoltán út. 14. sz. 
Érdeklődni: Törzsök Sándornál. 
Tel.: 06-30-388-22-18

Hatház u. 9. sz. alatt két 
szobás, ebédlős, gázfűtéses, 
összkomfortos, közműves családi 
ház melléképületekkel kerttel 
eladó. Ugyanitt centrifuga. Tel.: 
206-574

Nyíracsád, Rákóczi u. 31. sz. alatt 
családi ház eladó. Érd.: 06-30- 
983-77-55

Rákóczi utca 102 sz. alatt régi 
típusú ház különálló kerttel 
eladó. Tel.: 206-175

Széchenyi u. 50 szám alatti 
közművesített építési telek eladó. 
Érd.: Tel: 206-039.

Zrínyi u. 6. szám alatti telek í 
eladó. Érdeklődni: tel: 206-440

10 AK-s föld eladó. Érdeklődni: 
Konyári Györgyné. Tel: 52/206- 
682

Jó állapotban lévő, 2 éves Lada 
Samara eladó. Érdeklődni: 206 020.

Szintetizátor ( Yamaha PSR 340- 
es, öt oktávos, nagybillentyűs, 
floppys ) eladó. Érdeklődni 
lehet délután a 207-285-ös  
telefonszámon.

Víz-gáz központi fűtés 
szerelés, meglévő rendszerek 
javítása, bővítése. Teljes körű 
ügyintézéssel, anyagbeszerzéssel 
az ön igénye szerint. Ifj. Blascsák 
Sándor: 06-30/261-9836.

Csuhajné Szabó Tünde, 

gyakorlott fejlesztőpedagógus, tanulásban akadályozott 

gyermekek fejlesztését, iskolára előkészítését, az iskolai 

munka segítését vállalja. Legyen zökkenő és kudarcmentes 

az iskolakezdés, kérem, forduljon hozzám bizalommal, 

együtt többet segíthetünk. Tel.: 206-534, 30/637-29-69

Marozsán Tibor egyike a 
szenvedélyes nyíracsádi hor
gászok népes táborának. 
Kitartása rendre kamatozó- 
dik, hisz időről időre meg
találja a szerencse, csakúgy, 
mint idén nyáron, amikor 
rekord méretű harcsát fogott a 
látóképi horgásztónál. Az 1,5 
méter hosszú, 25 kilogramm 
súlyú hal hajnali fél háromkor 
akadt a horgára, s tízperces 
fárasztás után már az övé is 
volt a zsákmány.

KISTÉRSÉGI 
TERMÉKBEMUTATÓ  
KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 

NYÍRACSÁDON 
/IV. ACSÁD EXPO/

2007. október 1 3 -14-én

A NYÍRACSÁDI 
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN ÉS 

KÖRNYÉKÉN

Az elmúlt években 
sikeresen megrendezett 

term ék és term énybem utató  
vásár m intájára, ebben az 

évben ismét lehetőséget 
kínálunk minden Nyíracsádon  

és környékén tevékenykedő 
vállalkozónak, gazdának, aki 

bem utatásra érdemes terméket 
TERM EL, GYÁRT, 

REKLÁMOZ, vagy ÁRUSÍT, 
hogy term ékét bemutathassa. 
A bemutatkozáshoz standot 

- asztalt - ingyen biztosítunk, 
a feliratokat elkészítjük, 
plakátok, reklámanyag 

elkészítéséről gondoskodunk.

A vásárra távolabbról érkező 
kiállítókra és közönségre is 

számítunk.
Kiegészítő programok:

• Vetélkedők
• Kiállítások megtekintése
• Műsor - divatbemutató, 
folyamatos folklór műsor

• Kivetítés 
• Gyermek játszóház

• Bográcsban készült, helyi
jellegű ételek 

• Tombola értékes 
nyereményekkel

A rendezvény részletes 
programjáról szórólapon 
és plakátokon értesítjük a 

lakosságot.

A BEMUTATKOZÁSRA  
JELENTKEZNI LEHET  

A NYÍRACSÁDI DÓZSA 
GYÖRGY MŰVELŐDÉSI 

HÁZBAN 
Tel. és fax: 52/206 410

M indenkit szeretettel várunk!

TÚRÓVAL
TÖLTÖTT
SERTÉS

TEKERCS
HOZZÁVALÓK 4 adaghoz:

20 dkg túró
1-1 csokor petrezselyem és 
bazsalikom
4 gerezd fokhagyma
5 dkg reszelt sajt, 
só, őrölt bors
8 vékony, hosszúkás sertésszelet 
(egyenként kb. 10 dkg)
1 fej vöröshagyma,
2 evőkanál olívaolaj,
1 paradicsomkonzerv (töltőtömeg 400 g)
2, 5 dl húsleves (1/2 leveskockából)
2-2 ág oregano és kakukkfű és még fogvájó

A túrót burgonyanyomón áttörjük. Közben a zöldfűszereket meg
mossuk, a leveleiket lecsipkedjük, és finomra aprítjuk. Az egyik meg
hámozott fokhagymagerezdet a túróba nyomjuk, a zöldfűszereket és a 
sajtot belekeverjük. Az egészet alaposan megsózzuk és megborsozzuk. 
A sertésszeleteket kiverjük, mindkét oldalukat megsózzuk és megbor
sozzuk. A fűszeres túrót rákenjük, majd egyenként összecsavarjuk és 
fogvájóvaj megtűzzük. A vöröshagymát meghámozzuk és felaprítjuk. 
A hústekercseket az olajban, széles serpenyőben körös-körül 10 percig 
sütjük, majd kiszedjük. A vöröshagymát a visszamaradt zsiradékban 
Üvegesre pároljuk. A maradék fokhagymát belenyomjuk, a paradis- 
csomot is hozzákeverjük. A levessel felöntjük, sóval, őrölt borssal, 
oreganóval és kakukkfűvel fűszerezzük. A hústekercseket a mártásra 
visszafektetjük, és lefedve 30 percig pároljuk.

V E R A D A S
A többszörös, sőt több tízszeres véradók mellett mindig akad sze
rencsére néhány fiatal Nyíracsádon, aki 18. életévüket betöltve első 
véradóként nyújtanak segítséget azoknak, akiknek sokszor az életet 
jelentheti a vér. Nem volt ez másként idén sem, amikor augusztus 24- 
én délelőtt számos helyi lakos vett részt a soros véradáson. Csakúgy, 
mint a képen látható Béres Csaba és Hamza Gyula első véradók.

KIMUTATÁS

Önkormányzati értékesítésre meghirdetett külterületi földterü
letekről

m2 AK Művelési ág

0106/3 3359 tanya

0106/4 1518 tanya

0106/6 1615 1,04 erdő

018/5 506 0,48 gyep

0215/3 1539 0,54 gyep

0220/5 2100 1,32 erdő

026/12 1036 0,97 gyep

026/14 568 0,53 gyep

026/16 284 0,27 gyep

026/24 97 0,09 gyep

263 2773 0,72 szántó

027/17 151 0,14 gyep

027/23 2503 2,35 gyep

027/5 917 0,86 gyep

0285/2 3291 2,63 erdő

0285/9 12617 11,86 gyep

0328/1 342 0,32 gyep

0474/20 5122 1,33 szántó

0509/105 3191 0,46 szántó

0509/113 863 0,22 szántó

0509/137 5310 1,38 szántó

0509/138 22331 5,81 szántó

0555/19 2908 1,83 szántó

0568/11 472 0,44 gyep (osztatlan)

0573/11 2590 2,43 gyep

0573/12 1266 2,2 gyümölcsös

0580/23 7945 2,07 szántó

0580/31 3244 2,04 szántó

0580/33 1396 0,36 szántó

0580/36 1755 0,46 szántó

0580/39 3956 1,03 szántó

0580/40 3992 1,04 szántó

0580/74 766 0,2 szántó

0580/75 1194 0,31 szántó

0580/77 719 0,19 szántó

0580/78 827 0,22 szántó

0582/13 1147 0,3 szántó

0582/24 6388 1,66 szántó

0582/25 2492 0,65 szántó

0582/4 11786 7,43 szántó

0582/7 4917 3,1 szántó

0630/78 7288 6,85 szántó (osztatlan)

Összesen: 139081 68,13

K érjü k  a lakosságot, ho g y  vételi szándéku kat o k tó b er 10-ig  
je lezzék  írásban , a p o lg árm esteri h ivatalban .

EZ 111 |1#21© Szeptember 26-án 14 órai kezdettel 
i  w  1111 V M  O  meghívott előadó közreműködésével 
akkreditált nyelvvizsga tájékoztatóra kerül sor az általános iskola 
aulájában. Minden érdeklődőt szeretettel vár a szervező, Illés Gab
riella igazgató helyettes, akinél a fentiekkel kapcsolatban a követ
kező telefonszámon lehet érdeklődni: 06-30-261-4863

f f

Kiknek ajánljuk a tüdő
szűrést a tbc 

veszélye miatt?
- Akiket leginkább veszélyeztet a 
tuberkulózis életkortól függetle
nül: gyógyult tbc-s betegek, bizoy- 
nyos társbetegségben szenvedők 
(cukorbetegség, im m unológiai 
betegségek, alkoholfüggés, seny-

;; vesztő betegségek), tbc-s személy- 
lyel érinkezettek, szociálisan, hal- 

I mozottan hátrányos helyzetűek.
- Zárt közösségben élők (öregek 
otthona, elmeszociális otthon)
- Egészségügyi könyvesek (élel- 

1 miszeripar, egészségügy, pedagó
gusok)

Kiknek ajánljuk a tüdő
szűrést a hörgőrák 

fokozott veszélye miatt?
■ - 40 éven felüli dohányosoknak és 

exdohányosoknak,
- Rákkeltő inhalativ ártalomnak 

; kitett személyek,
- Tüdőrák halmozott családi elö

lj fordulása.
F entiek  a lap ján  a k iértesíten - 
dők köre:
1. 40-75 éves korú lakosok 

? 2. Zárt közösségben élők (börtö- 
j  nők, öregek otthona, elmeszociális 

otthon, menekülttábor)
I 3. Tanulók m eghatározott cso 

portja
Egyelőre a 3 0 -4 0  évesek  szű 
résé t is e lvégezzü k  je le n tk e 
zés esetén. A médiákban közzé
tett hirdetésen ezen kívül, a fenti 
ajánlásokra is szükséges utalni. 
Tudaijuktovábbá,hogy
- a szűrést ez évben is a megye 
egyes területein a legkorszerűbb 
d igitális techn ikával felszerelt 
szűrőbusz végzi, mely m ellett a 
sugárexpozicíó teljes mértékben 
elhanyagolható.
- A továbbiakban egyik eszközünk 
amortizációja miatt az eddigi négy 
helyett csupán két brigád dolgo
zik - a szűrési napok száma ezzel 
csökken.
- Jelenleg a szűrésen vizitd íjat, 
beutalót nem kérünk.
A Tüdőszűrésre mindenki hozza 
magával: - saját névre szóló TA1- 
kártyát,
- személyi igazolványt,
- lakcímkártyát

K enézy Gyula K órh áz  
P ulm on ológ ia  E rnyőképszürő  

Szolgálat

Kányádi Sándor 
Jön az ősz

Jön m ár az ismerős, 
szél-lábú, deres ősz. 
Sepreget  -  kotorász, 
meg-megáll, lombot 
ráz.

Lom bot ráz, diót ver, 
krumplit ás, szüretel. 
Sóhajtoz nagyokat, 
s harapja, kurtítja 
a hosszú napokat.

Őszi hangulat
T*

Ősziesre fordult az idő, így hát a gólyák is útra keltek, pedig nem is 
olyan rég még kicsinyeiket tanítgatták a repülés fortélyira a „szülők”, 
hogy felkészítsék őket a hosszú útra. Olyan nyári repülőleckét kap
tunk lencsevégre, ahol egy háztetőn négy kölyökgólya egyensúlyozott 
egyszerre. Persze a szomszédból a szülők is figyelték a kicsinyeket.


