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Hét kérdés Adventról
'■ M it is jelent az „Advent” 
szó?

Advent, Adventus Domini = az 
Ür eljövetele, röviden: Úrjövet. 
Advent az Úr kegyelemhozó 
eljövetelére való felkészülés idő
szaka.
2- M ikor ta rtju k  az Adventet?
Advent - egyben az egyházi év 
'  a Szent András ünnepéhez 
(nov. 30.) legközelebb eső vasár
nappal, illetve annak előestéjé
ü l  kezdődik. Négy hétből áll, 
a negyedik többnyire csonka. 
A liturgikus szín: viola (kivéve 
Advent III. vasárnapján, amikor 
szabad rózsaszínt használni). 
December 17-től m ár a közvet

len karácsonyi előkészület jeles 
napjait tartjuk.
3. Milyen Úrjövetről emléke
zünk m eg Adventben?
1. Történelmi Úrjövet. Az 
Ószövetség várakozása Krisz
tus első (alázatos) eljövete
lére „az idők teljességében”.
2. Kegyelmi Úrjövet. A hívő 
lélek várakozása Krisz
tus folytonos (lelki) eljö
vetelére a Karácsonyban.
3. Eszkatologikus Úrjövet. Az 
Egyház virrasztó várakozása 
Krisztus második (diadalmas) 
eljövetelére az Utolsó Napon.
4. Kik az Advent lelki m este
rei?

1. Izaiás próféta, a vágyako
zás tanítója: „Harmatozzatok, 
egek, onnan felülről!” (íz 45,8)
2. Keresztelő Szent János, a 
felkészülés tanítója: „Készít
sétek az Úr útját!” (Mt 3,3)
3. Szűz Mária, az önátadó, aláza
tos várakozás tanítója: „Legyen 
nekem a te igéd szerint!” (Lk 
1,38)
5. Mi jellem zi az Adventi lel
kű idet?
1. Saját gyengeségünk, meg
váltásra való rászorultságunk 
tudata, m ert „Isten a kevé- 
lyeknek ellenáll, az alázatosak
nak megkegyelmez” (Jak 4,6).
2. Bűnös m últunk elutasí
tása, állandó fohászkodás
Isten irgalmáért: „Mutasd

Átadás, megáldás, birtokbavétel

^006. november 11-én került 
s°r -  pályázatban szerepelt 
teljes nevén -  a Görög Katolikus 
Szociális Kulturális és Ifjúsági 
Szolgáltató Központ ünnepélyes 
atadására és felszentelésére.

Az ünnepély résztvevői, meghí
v t a k  és vendégek megtöltötték 
a?- épületegyüttes legnagyobb 
helyiségét, az északi szárnyon 
*évő két tanterem összevonásá
ból keletkezett nagytermet.
Az ünnepség elején közösen 
Meghallgatták a himnuszt, majd 
eZután a Nyíracsádi Népdalkör 
előadásában elhangzott éneke
i t .
^agy János alpolgárm ester
köszöntötte: Dr. Keresztes Szi- 
W  Hajdúdorogi görög kato- 
likus megyés püspök urat, 
^asas Lászlónét a Hajdú-Bihari 
^korm ányzat főjegyzőjét, 
^ező György görög katolikus 
t’arochust, Dr. Katona Gyula 
^Igárm estert, a környező tele
ülések polgármesterereit: Tasó 
f-ászló országgyűlési képvise
lt. Nyíradony polgármesterét, 
^énes Andreát, Vámospércs 
Polgármesterét, Bugyáné Szász 
r̂zsébetet, Fülöp polgármes- 

*erét, és Debreceni Zsoltot, 
^Vírmártonfalva alpolgármes- 
*®rét. Köszöntötte a képvise- 
,''testület megjelent tagjait, az 
épület kivitelezőit, és a megje- 
el t  vendégeket.

r- Katona Gyula polgárm es-
a Katolikus Közösségi Ház

k e n e té t m ond ta  el.

Püspök Úr! Főjegyzőasszony! 
Esperes Úr! Kedves Vendégek! 
Az építőipari munkák befeje
ződtek ezen épületen. Elkészült 
egy nagyobb terem, két kisebb 
méretű tanterem hat szoba, mel
lékhelyiségek, uniós előírások
nak megfelelően. Megkezdődhet 
az épület hasznosítása. 
Tekintsünk vissza az iskola tör
ténetére az elmúlt évek történé
seire.
A jelenlévők közül sokan jár
tunk ide iskolába, de olyanok 
is vannak, akik itt laktak, vagy 
éppenséggel itt tanítottak.
Ez az érzelmi kötődés is befolyá
solt bennünket abban, hogy az 
egyház tulajdonát képező görög 
iskola maradjon meg csaknem 
eredeti állapotában az utókor
nak, szolgálja a görög katolikus 
híveket, a község valamennyi 
egyházi felekezetét, Nyíracsád 
minden lakosát.
Az iskola építése a múlt század 
elején kezdődhetett, pontos 
évszámot nem tudok. Amikor a 
dombi iskola kicsinek bizonyult. 
Nyíracsád Szabolcs Vármegye 
Ligetaljai Járásának székhelye 
volt.
1914-ben 1883 görög katoli
kus 405 római katolikus és 651 
református vallású lakossal.
Az államosítás után az itteni 4 
tanterm et a nyíracsádiak vas
kapus iskolának, majd központi 
iskolának nevezték. Jó szellemi
ségű tanítók, tanárok tanítottak 
ebben az iskolában és laktak itt. 
A teljesség igénye nélkül említek 
néhány nevet: Vilmányi Gábor 
és felesége, Vereb Péterné, 
ElekÁgnes, Jenei Sándor és fele
sége, Szepesvári András és fele
sége, Nagy Mihály és felesége, de 
talán leghoszszabb ideig lakott 
és tanított itt Sipos Isvánné. 
1959-ben 2 tanterm es iskola 
épült a Kossuth utca 23 szám 
alatt, majd 1961 -ben 6 tantermes 
a Szatmári utcán. Ettől kezdve 
ide az alsó tagozatos tanulók

meg nekünk, Urunk, irgal
masságodat!” (Zsolt 84,8).
3. Figyelmes, éber várakozás, 
reménykedő virrasztás: „Vir- 
rasszatok, mert amely órában 
nem is gondoljátok, eljön az 
Emberfia!” (Mk 13,35).
6. Melyek az Advent sajátos 
gyakorlatai?
1. Csönd, elmélkedés, imádság. 
Foglalkozzunk többet Isten dol
gaival, ismerjük meg jobban azt, 
akit várunk. Legyünk többet 
csöndben, magunkban. Kerül
jük most a hangos helyeket, 
izgalmakat, szórakozásokat. 
Járjunk Mária lelki iskolájá
ba: figyeljük őt, imádkozzunk 
hozzá, vegyünk részt a Roráte 
(Adventi hajnali) miséken.

2. Készülés karácsonyra. Készül
jünk elő családunk karácsonyi 
liturgiájára. Ajándékainkat a 
helyes lelkület és szeretet készít
se elő és hitelesítse: gondos, 
személynek * szóló kiválasz
tás, és nem üzleti szellem.
3. Bűnbánat. A közelgő kará
csony várakozásában szorgosan, 
mégis vidáman tisztítsuk ki lel
künket minden szennytől.
7. Melyek az Advent szim bólu
mai?
1 .A viola szín: az összeszedettség, 
szent fegyelem és bűnbánat színe.
2. Az oltár díszítetlen, az 
orgona legfeljebb az éneket 
kíséri: ezek a visszafogottság, 
a várakozó komolyság jelei.
3. Nem liturgikus jelkép - s nem

is kerülhet a liturgia megszentelt 
formái elé -, de segítheti elmé
lyülésünket az újabb korban 
divatba jött Adventi koszorú. 
Mintegy élő naptár m utatja a 
családnak, a templomi közös
ségnek karácsony közeledését.

jártak, de az épület 1974-ben 
korszerűsítésre került, megtör
tént a vezetékes víz bekötése. 
Családias volt a hangulat ebben 
az iskolában.
1991 évi XXXILtörvény lehe
tőséget adott a volt egyházi 
ingatlanok visszaigénylésére és 
visszaadására. A görög katolikus 
egyházközség élt a lehetőség
gel. Két fordulóban adta át az 
Önkormányzat kártalanítás elle
nében az épületeket. Először a 7 
szám alattit, majd pedig a szom
szédos 5 szám alatti épületet. A 
Képviselő Testület a kártalanítás 
összegét az emeletes iskola bőví
tésére felújítására fordította.
Az egyház számára új feladat 
jelentkezett: az ingatlan vissza
igénylésnek megfelelő gazdasá
gos hasznosítás, mely vidéken 
nem egyszerű.
Volt az épületben műterem, 
műhely, iroda, kiállító terem. 
Sajnos az épület állapota folya
matosan romlott, felújításá
ra sem az egyháznak sem az 
önkormányzatnak nem volt 
pénze. Generális megoldást 
kellett keresnünk. M indenkép
pen egyházi célú hasznosításra 
törekedtünk. Ebben nagy szere
pe volt Püspök Úr 2002 évben, 
két alaklommal Nyíracsádon 
tett látogatásának, valamint a 
Nyíregyházi Teológiai Főiskola 
ünnepélyes átadásán való rész
vételünk. Lehetőségük adódott 
pályázatot készíteni SAPHARD 
program konkrét UNIÓS alap 
elnyerésére. Szerződést kötöt
tünk az épület készletére az egy
házközséggel, melyet Püspök 
Úr jóváhagyott. Elkészítettük 
az engedélyes terveket melyen 
a Görög Katolikus Szociális 
Kulturális és Ifjúsági Szolgálta
tó Központot szerepeltettünk. 
Pályázatuk nem nyert. Ekkor 
Kerültünk Kapcsolatba Kosztin 
Gáborral és nyíregyházi cégé
vel a SYNERGON KFT-vel és 
ismét leadtuk pályázatunkat az

Agrár és Vidékfejlesztési O pera
tív Program keretében 45 millió 
481 ezer Ft elnyerésére.
A beruházás összköltsége 60 
millió 641 ezer Ft-ot tett ki. A 
saját forrás 15 millió 160 ezer 
forintot jelentett, melyből 10 
miiló 162 ezer forintot nyer
tünk a Belügyminisztérium Eu 
önerős alapból. A képviselő tes
tület csaknem támogatottságot 
biztosított az 5 milliós önkor
mányzati pénzhez. Pályázatunk 
nyert. 2005 őszén megkötöttük 
a szerződést az A VOP Hivatal
lal a beruházás megvalósítására, 
Közbeszerzési eljárás kereté
ben választottuk ki a bonyolító 
BERÉP- TERV KFT.-t melynek 
ügyvezetője Elek József ú r illetve 
a kivitelező MOBIL BT-t mely
nek ügyvezetője Konyári József 
úr. A kiviteli terveket Nagy 
István tervező készítette, régi 
fotók felhasználásával. A m un
kálatok tavasszal kezdődtek. Az 
építkezést folyamatosan figye
lemmel kísérte Mező György 
esperes úr, aki szinte minden 
nap meglátogatta a helyszínt. 
Elkészült az előadó terem, egy 
társalgó időseknek, egy fiatalok 
terme.
A három lakás 6 szobájában kap 
helyet az egyházi gyűjtemény, az 
alapítványi iroda, krízis szoba, 
helytörténeti gyűjtemény, 100 
éves tanítói lakás bútorzatát 
bemutató helység és könyvtár.
Új villanyhálózat, vízvezeték és 
fűtési rendszer készült Uniós 
előírásoknak megfelelő bejárat
tal.
Végig éljük az Uniós elszámolás 
összes nehézségeit, a mérföldkö
vek akadályait. Két m unkatár
sam Lukács Józsefné és Czapár 
Gábor nevét mindenképpen 
meg kell említeni, naponta tár
gyalnak az A VOP-pal, szinte 
naponta járnak Nyíregyházára.

Tisztelt Püspök Úr !
Az épület készen áll. Most raj
tunk a sor, hogy jól, célszerűen 
hasznosítsuk.
A görög katolikus egyháznak, 
az önkormányzatnak, a község

értelmiségének ebben nagyon 
fontos szerep jut.
A közösségi élet kiteljesedhet e 
falak között. Máris megkezdőd
tek az adományozások.
Kiss József 6 festménye díszíti 
az előadó terem falait. Idősbarát 
önkorm ányzat cím alatt elnyert 
1 millió Ft minisztériumi díjból 
rendezzük be a társalgót.
Dr. Kövér József II. János Pál 
pápa dom borműve díszíti e 
termet.
Remélem, további értékek
kel gazdagíthatjuk e közösségi 
házat.
Működtetéséről a képviselő tes
tület fog ddönteni. Önálló intéz
ményként, vagy kapcsolódó 
egységként. Jelenlegi vezetője 
Verdes Jánosné, aki m ár előké
szítette a mai ünnepséget. 
Köszönet mindenkinek.

Dr. Keresztes Szilárd görög 
katolikus megyés püspök arról 
beszélt, mennyire jó szellemű 
nevelést kaphattak a valaha 
itt m űködő iskolában a tanít
ványok, ha ilyen emberekké 
nevelődtek, akiknek fontos volt, 
hogy ez az épület ne vesszen el, 
sőt, olyan létesítményt voltak 
képesek létrehozni, amely sok 
tekintetben a település hasznára 
fog válni.
Amikor megkapta a meghívót, 
azt olvasta rajta, hogy az átadás
ra kerülő létesítmény neve: 
Görög Katolikus Szociális, Kul
turális és Ifjúsági Központ. Majd 
hallotta a polgármester úrtól, 
hogy rövidebb néven szeretnék 
nevezni: Közösségi Házként
hasznosítani.
A püspök atya utalt minden, a 
ház elnevezésében szereplő és 
majdan itt zajló tevékenységre

-  katolikus, szociális, kulturális, 
ifjúsági, közösségi ház.
Amíg élünk nevelődünk. Nevel
ni csak közösségben lehet. A 
családi nevelésnek nincs párja, 
de minden további nevelésnek 
ezt kell folytatnia, ezért fontos 
minden olyan hely, ahol meg
valósulhat a közösségi nevelés, 
kultúrálódás.
Legyen ez a ház a nevelő szellem 
színhelye, ahol a betérők, mint 
emberek találkoznak!
Legyen ez a gyógyulás háza, a 
lélek egyensúlyának a helye, hisz 
nevelődni és gyógyulni is csak 
befogadó közösségben lehet! 
Ahol a hit több mint a siker, ahol 
a béke fontosabb, mint a harc, 
ahol a közösség ölel át minden 
betérőt.
Megmentettek és újjá építet
tek egy épületet. Feladat, hogy 
a hitet, az eszmét is felépítsék, 
újraépítsék alázattal és tisztelet
tel.
Adja Isten, hogy e ház tele 
legyen a nevelés, a gyógyítás és 
a hit erejével!

Ezután Mező György parochus
beszélt a közösség erejéről, 
amelynek eredményét itt most 
láthatjuk. Megköszönte m in
denkinek a munkáját, akik részt 
vettek az intézmény létrehozá
sában.

A szalagot átvágta és ezzel az 
épületet átadta: Vasas Lászlóné 
megyei főjegyző, Dr. Katona 
Gyula polgárm ester, és Mező 
György parochus.
Az átadás után Dr. Keresztes 
Szilárd püspök atya megszen
telte az épületegyüttes minden 
helyiségét, és ezzel m egkezdőd
hetett annak a birtokbavétele.

Vereb Csabáné
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Gratulálunk a népdalkör Nívó díjához Tudományos előadás

ősi baktériumokról
Budapesten a Csili Művelődé
si Központ Színház termében 
Október 21-22-én ( szombat
vasárnap) került sor a nép
dalkörök, pávakörök, népze
nei együttesek és szólisták VI. 
Vass Lajos Népzenei Verseny 
Kárpátmedencei Döntőjére.
A középdöntőből 97 csoport, 
szólista- köztük Nyíracsád is
jutott a döntőbe és versenyzett a 
Vass Lajos Nagydíj elnyeréséért. 
A helyi népdalkör szombaton 
21-én délután adta elő a helyi 
gyűjtésű népdalcsokrát, melyet 
a zsűri Nívó díjjal jutalmazott.
A népdalcsokorban elhangzott 
énekek:
1. Dombon van egy ház...
2. Hej, de szépen hirdetnek a 
tem plom ba...
3. Most a hegedűnek némul- 
jon ...
4. Szép a rozm aring...
5. Megkötötték nékem ...

Szólót énekeltek:
Király Dalma 
Nagy Béláné 
Szabó Mariann 
Varga Jánosné

A népdalkör tagjai 5 éve éne
kelnek együtt. Jóízűen, m in
taszerűen, színesen adják elő 
népdalaikat, amely jellemző 
a csoport hangulatára is. Ez a 
közösség a maga sajátos hagyo
mányát, népdalait tartja a leg- 
igazabbnak, a legszebbnek és a 
legfontosabbnak. A népdalok, a

hagyományok minden népnek 
a kincses bányája. Az emberiség 
ősidők óta megbecsüli, tovább 
adja elődei tapasztalatát, kultú
ráját és bölcsességét.
Kívánunk a népdalkör tagjainak 
sikeres fellépéseket és elisme
rést.
Köszönet a Polgármester úrnak, 
a jegyző asszonynak és Dózsa 
György Művelődési Ház igazga
tójának, helyettesének a jó szer
vezésért és a támogatásért.

Szabó Mihályné 
Népdalkor vezető

...............

ONKORMAIUYZATI HÍREK
Az Önkormányzat Képviselő-tes- 
tülete 2006. október 26-án meg
tartott ülésén az Önkormányzat 
vagyoni helyzetét tekintette át, 
a tulajdonában lévő ingatlan 
vagyonkataszter alapján.
Indokolt a forgalomképes és kor
látozottan forgalomképes vagyon 
felülvizsgálata. A 2007. évi költ
ségvetési koncepció készítése 
kapcsán a Pénzügyi Bizottság fog 
javaslatot tenni a további hasz
nosításra vonatkozóan.
Dr. Katona Gyula polgármes
ter tájékoztatta a képviselőket a 
folyamatban lévő beruházások
ról, mely szerint a Görög-katoli
kus Szociális-, Kulturális- és Ifjú
sági Szolgáltató Központ építési 
munkálatai befejeződtek, további 
feladata a rendeltetésszerű hasz
nosításáról való gondoskodás. 
A működtetéssel kapcsolatosan 
az önkormányzat szívesen fogad 
állampolgári kezdeményezést is, 
ha az illeszkedik az épület funk
ciójához.
A Templom köz korszerűsí
tésének befejezési határideje 
2007. május hónap. A támoga
tást nyújtó Mezőgazdasági- és 
Vidékfejlesztési Hivatallal törté
nő egyeztetés után kerülhet sor 
a 6 méteres út helyett 4 méteres 
út megépítésére. Vízkár elhárí
tási létesítmények helyreállítása 
a külterületi csatornahálózatra 
vonatkozik.
A Sportpálya és sportöltöző 
közműveinek kiépítése folya
matban van. A fogorvosi gépmű
szer beszerzése megtörtént, már 
beüzemelésre is került.
Buzita vízhálózat bővítése meg
történt, az elnyert támogatás uta
lására azonban még nem került 
sor. Főtér, dísztér, a Kassai utca
4. sz. alatti park és mögötte lévő 
területen valósulna meg a 2007. 
évi költségvetés tervezése során 
lesz döntés az anyagi ráfordítás 
feltételeiről.
A szennyvíz-csatorna hálózat 
második üteme folyamatban 
van. A Képviselő-testület döntést 
hozott a beruházáshoz szüksé
ges saját forrás biztosításához 
50 millió forint hosszú lejáratú 
hitel felvételéről. A hitel célja: a 
szennyvíz-beruházás önerejének 
biztosítása.
A Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium pályázatot hirde
tett turisztikai és közlekedés biz

tonsági célú kerékpárutak építé
sének és tervezésének támogatá
sára, „Kerékpárral a kistérségben” 
a Hajdúhadházi Többcélú Kis
térségi Társulás által benyújtott 
pályázathoz Nyíracsád községre 
eső 2.935.904.-Ft önerőt 2007. 
évi költségvetésében tervezi biz
tosítani az önkormányzat.
A Hajdúhadházi Többcélú 
Kistérségi Társulás jó eséllyel 
pályázik, így lehetőség nyílna 
Hajdúsámson, Nyíradony,
Nyíracsád, Nyírmártonfalva tele
pülések ilyen módon történő 
összekötésére.
2006. október 31-én a Képviselő- 
testület megválasztotta bizottsá
gai elnökeit és tagjait, melyek az 
alábbiak:

Nyíracsád Községi Önkormány
zat Képviselő-testületének 
B i z o t t s á g a i  
2006-2010 
Pénzügyi Bizottság:
Elnök:
Dr. Ördögh Miklós 
Képviselő tagok:
Moczok Gyula 
Illés Jánosné 
Czapár Gábor 
Nem képviselő 
külső tagok:
Koszorús Sándor 
Jakab János 
Jakab Tibor
Szociális és Egészségügyi Bizott
ság:
Elnök:
Veres Istvánné 
Képviselő tagok:
Kiss Józsefné 
Czapár Gábor 
Gugg Zsolt 
Nem képviselő 
külső tagok:
Bálega Jánosné 
Szvára Ferencné 
Szabó Ildikó
Oktatási,- Kulturális és Sportbi
zottság:
Elnök:
Vereb Csaba 
Képviselő tagok:
Kerti János 
Kiss Józsefné 
Dr. Koncz Endréné 
Nem képviselő 
külső tagok:
Nagy Imre 
Sándor Edit 
Pintye Sándorné

A bizottsági tagok megválasztá
sukat követően a polgármester 
előtt letették az esküt.
Dr. Katona Gyula polgármester 
az eskü letétele után megköszönte 
a bizottsági tagoknak, hogy elfo
gadták a felkérést és közreműkö
dést vállaltak az önkormányzat 
munkájában. 2007. januárjától 
a Szociális- és Egészségügyi 
Bizottság átruházott hatáskörébe 
tartozó feladatok közül néhány 
jegyzői hatáskörbe kerül.
A Képviselő-testület a kinevezési 
jogkörébe tartozó intézmények 
vezetőinek munkajogi helyzeté
ről kapott tájékoztatást.
Döntött a testület költségvetési 
gazdálkodásának zavartalan biz
tosítása érdekében folyószámla 
hitelkeret megállapításáról. Az 
igénybe vett hitel elsősorban 
szociális ellátások időben törté
nő kifizetésére fordítható.
A szennyvíz-csatorna hálózat 
beruházásához szükséges szenny
víz-átemelő céljából magánsze
mély tulajdonában lévő ingatlan 
vásárlásáról döntött a testület. 
Képviselői indítványra napirend
re tűzte a helyi televízió m űköd
tetésének biztosítását. A Képvise
lő-testület egyetértett a televíziós 
csatornán történő közvetítéssel, a 
lakosság közvetlen tájékozódását 
szélesebb körben kívánja bizto
sítani.
A 2007. évi költségvetési kon
cepció készítéséig a Pénzügyi 
Bizottság megvizsgálja a csator
na működtetésének technikai és 
pénzügyi feltételeit.
Mindkét ülés napirendjeinek 
megtárgyalását követően a kép
viselők bejelentéseket, interpel
lációkat tettek, mely képviselői 
munkájukat vagy a választópol
gárok személyes ügyeit érintik.
A felvetésekre a polgármester és 
a jegyző adott választ. A polgár- 
mester örömét fejezte ki a kép
viselői felvetéseknek, legyen az 
lakossági vagy képviselői m un
kával kapcsolatos is.
Az ülés befejezését követően a 
képviselők koszorút helyeztek 
el a Petőfi téren lévő háborús 
emlékműnél, ezzel is emlékezve 
a háborúban elesettekre. 

Nyíracsád, 2006. november 20.

Varga György né s.k.
jegyző

Újabb megyei rendezvény
nek adott helyszínt Nyíracsád 
2006. november 8-án a Községi 
Könyvtárban. A Magyar Tudo
mány Ünnepe megyei megnyi
tóján Dr. Katona gyula polgár- 
mester köszöntötte a vendége
ket.
Dr. Helmeczy Balázs egyetemi 
tanár, a Hajdú-Bihar Megyei 
Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat elnöke tartott előadá
sának címe: A biológiai nitrogén- 
kötés és jelentősége napjainkban. 
A rövid történeti áttekintéséből 
m egtudhattuk, hogy a téma 
nemcsak manapság időszerű. 
Korábban felfedezték már: bár 
a levegő telítve nitrogénnel, 
a talajban kevés van, melyet a 
növények fel tudnak használni. 
Kiemelte a nitrogénkötő bak
tériumok jelentőségét. Ezek a 
kicsi, mégis óriási jelentőségű

élőlények ősidők óta „uralják” 
Földünket. A korábbi évtizedek 
gazdálkodói figyelembe vették 
fontosságukat. Magyarország 
megművelt területeinek nagy 
részét szerves trágyával dúsí
tották, sokféle és nagy mennyi
ségű pillangós virágú növényt 
termesztettek (pl. csillagfürt). 
Mindez elősegítette a talajban 
élő lények együttélést. Eredmé
nyeként jó termést takaríthat
tak be a gazdák. Napjainkban 
csökken a termőföldek terüle
te, műtrágyát használunk, sok 
növény termelésére (bár szüksé
ges lenne rájuk,) nem tart igényt 
gazdaságunk.
A környezetszennyezés által a 
természeti egyensúly felborult. 
Nincs más feladatunk: higgyünk 
a tudománynak! Szervezzük 
gazdaságunkat úgy, hogy a ter
mészet számára lehetővé tegyük 
a munkát, melyet ingyen elvégez 
nekünk -  helyettünk!

Az előadás utáni szerény ven
déglátásért köszönetét m on
dunk a szervezőknek.

Koleszár Tímea

Mozdulj Magyarország1 
„Mozdulj Nyíracsád"

A Nem zeti Sporthivatal kiírá
sában megjelenő, a Nyugdíja
sok Hajdú-B ihar Megyei Kép
viselete által pályázott „M oz
dulj M agyarország” elnevezésű 
szabadidő-sport rendezvény- 
sorozatot Nyíracsádon 2006. 
novem ber 9-én tartottuk meg, 
összesen 680 fő részvételével.
A rendezvény szervezésekor 
szem előtt tartottuk, hogy a 
település m inden korosztálya 
vegyen részt a programban, 
hiszen az egészséges életmódra 
felkészítés nem ér végett az isko
lás évekkel.
Az előkészületek során felhí
vást helyeztünk ki az óvodában, 
iskolában, a település közintéz
ményeiben, hirdető tábláin, bol
tokban.
Az óvodás korú gyermekeknek, 
az iskolásoknak és a felnőtt
nyugdíjas korosztálynak almát 
és ásványvizet vásároltunk 
erre a napra, ami a rendezvény 
ideje alatt kiosztásra került. A 
nyugdíjasokkal szendvicseket is 
készítettünk rozskenyér, szívba
rát margarin, baromfi felvágott 
és zöldségek felhasználásával.
Az óvodában és az iskolában 
külön mozgásos programokon 
vehettek részt a gyermekek, amit 
az óvodapedagógusok, pedagó
gusok szerveztek a gyermek
kori sajátosságok, terhelhetőség

figyelembe vételével.
A nyugdíjasoknak szintén a saját 
teljesítőképesség előtérbe helye
zésével állítottuk össze a sport 
rendezvényt. Sokan közülük a 
mai napon vettek részt először 
gyógytornán és remélhetőleg 
nem utoljára. A gyógytorna sor 
összeállítása egészségügyi szak
emberek, gyógytornászok segít
ségével készült, a tornát Kerti 
G áborné Irénke vezette.
A rendezvény előtt D r Koncz 
Endréné Dr. Patai Irén házior
vos tartott egy balesetvédelmi 
tájékoztatót, majd egy kis elő
adást a „Mozgás és helyes étrend 
szerepéről nyugdíjas korban” 
címmel. A tartalmas előadás a 
szép megöregedésre és önm a
gunk elfogadására is kiterjedt.
A sétán és kerékpározáson azok 
vettek részt, akiknek egészségi 
állapota, ereje ezt megengedte.
A jóleső fáradtságon túl, gazdag, 
közösségépítő élményekkel 
zártuk a rendezvényt.
Reméljük, hogy a mozgásra, az 
egészségesebb életmódra nem 
csak egy nap erejéig sikerült 
felkelteni a lakosság figyelmét, 
hanem ezzel a lehetőséggel egy 
egészségesebb település alapjait 
sikerült leraknunk.

Szabó Ildikó 
Alapszolgáltatási és Bentlakást 

Nyújtó Szociális Központ 
vezetője

Felhívás!
Nyíracsádon elszaporodtak a rágcsálók. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, és az 
ingatlantulajdonosokat, hogy az udvarukon 

előforduló rágcsálók irtásáról gondoskodjanak!

Az utóbbi időben egyre több
ször halljuk: Az éjszaka vala
kik összetörték, vagy „csak 
kiborogatták a Petőfi téren a 
kukákat, betörték a sportöltö
ző ablakát, elrontották a szép 
új ház zsalugáterét - hogy csak 
a legfrissebb rombolásokat 
említsem.
Kik ők, akik tönkreteszik a 
szépet?
Nem valószínű, hogy a komoly.

Értesítjük a lakosságot, hogy a nyírábrányi mentőállomás száma 
414-333-ra változott.

A segélykérő 104-es vonal változatlan maradt.
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56 szellemében

Grafikusművészek Ajtósi Dürer 
Egyesülete tagjainak kiállítása 
nyílt az 1956-os magyar forra
dalom jegyében október 26-án, 
a Malom Galériában. A kiállítók 
közül (a képen balról jobbra 
haladva) László Ákos, Tamus 
István az egyesület elnöke, Dr. 
Éles Csaba esztéta, Burai István, 
Kiss József, Varga József és Süli- 
Zakar Szabolcs művészek voltak 
jelen.
Tárlatnyitó m űsorkén t Szabó 
János elm ondta Kedves

Györgyné Zilahi Enikő Amikor 
meghaltak az álmok című 
versét, amelyet a magyar forra
dalom 50. évfordulója ihletett 
(októberi számunkban közöltük 
- a szerk.) Majd a résztvevők 
közösen meghallgatták Kedves 
György, szintén az 50. évfordu
lóra írt zeneszámát, a Fohász a 
magyarokért c. szerzeményt.
A Kedves házaspár alkotásai 
éppen úgy hozzájárultak 56 
szellemének megidézéséhez, 
mint a grafikus művészek képi 
alkotásai.
Dr. Éles Csaba esztéta, tanszék- 
vezető egyetemi docens, meg
nyitójában a kiállítás anyagának 
értékeiről, forradalmi szellemi
ségéről beszélt.
A tárlatot november 30-ig 
tekinthetik meg az érdeklődők.

Szakmai szeminárium

A nyíracsádi iskolában az elmúlt 
évben már működött három 
Világ-Nyelv program. M indhá
rom programhoz a pályázatot 
Illés Gabriella készítette el:
■ kiemelt képességű gyermekek 
nyelvi fejlesztése 
• hátrányos helyzetű gyermekek 
nyelvi fejlesztése 
- kollégák támogatása nyelvvizs
gára való felkészítéshez

Október 27-én, öt alkalomból 
álló, szakmai szeminárium soro
zat kezdődött iskolánkban. 
Megkértem Illés Gabriellát, 
beszéljen erről az újabb prog
ramról, a szakmai szeminári
umról:

Az Oktatási Minisztérium újabb 
pályázatot hirdetett Szakmai 
szemináriumok, műhelyprog
ramok nylvtanárok és fejlesztő 
pedagógusok részére címmel a 
Világ-Nyelv Satöbbi alprogram 
keretében.
Volt ezzel kapcsolatban Buda
pesten egy minisztériumi tájé
koztató, ahol el lehetett m on
dani az eddigi tapasztalatokat. 
Erre a tájákoztatóra meghív
tam Kabályné Pazonyi Erika
g y ó g y p e d a g ó g u s - l o g o p é d u s t

és Veres Istvánné angoltanárt. 
Mivel működik az iskolában 
egy pályázatíró csoport, az az 
ötletünk támadt, hogy ebben az 
évben is folytatjuk a Világ-Nyelv 
Programot, melyet Kabályné 
Pazonyi Erika és én állítottuk 
össze, Erika pedig elkészítette a 
Pályázatot.
Két iskola nyert, egy budapesti 
és a mienk. A pályázati ered
mény kihirdetése után Erika 
Megkért a programsorozat lebo
nyolítására.
ín n e k  keretében lesz egy 5 kon
ferenciából álló sorozat. Kettő 
ebben a félévben, kettő a máso
dik félévben.
Az első tanácskodásra a kistér
i g  nyelv tanárait és igazgatóit

hívtuk meg, amin mi hárman 
tartottunk előadást. Elsőnek 
én beszéltem arról, hogyan jött 
létre a program, majd Veres 
Istvánné Erika a kulcsképes
ségek fejlesztésének alapjairól, 
Kabályné Pazonyi Erika pedig 
a tanulási és nyelvi zavarok ösz- 
szefüggéséről tartott előadást. 
Majd a legnagyobb Magyar- 
országi NON-Profit kiadó, az 
Oxford University Press igaz
gatója olyan könyvekről, segéd
anyagokról tartott angol nyelvű 
bemutatót, amelyek különösen 
jól hasznosíthatók az angol 
nyelv oktatásában. A konfe
rencia két szekcióban zajlott. A 
nyelvtanárok szakmai program 
ja mellett a második szekcióban 
a települések igazgatói a törvé
nyi változásokból adódó felada
tokat, valamint a kistérségi isko
lák együttműködésének aktuális 
problémáit vitatták meg.

A második konferenciára 
november 24-én kerül sor. A 
nyelvtanárokon kívül meghív
tuk a település minden okta
tással és kultúrával foglalkozó 
vezetőit és dolgozóit.
Témái: Tréning és képességfej
lesztés a nyelvtanárok számára, 
valamint a Tempus Közalapít
vány tájékoztatója a 2007-es, 
oktatással és kultúrával kapcso
latos pályázatokról.
A további 3 konferencián tanu

lási képességzavarokról, új tanu
lási technikákról lesz szó, vala
mint arról tartok majd előadást, 
hogyan változott meg a tudás
szint a közös európai referencia
keret bevezetésével. Tudniillik 
ez a referenciakeret az oktatás 
minden szintjén meghatározza 
azt a nyelvi tudásszintet, ahova 
el kell jutni.
A célunk az volt, hogy a további
akban olyan bázis, vagy tudásis
kola legyünk, amely koordinálja 
ezeket a területeket.

Vereb Csabáné

Nyíracsádi Élet
Nyíracsád község h a v o n ta  m egjelenő lapja 
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Konferencia a szociális 
alapszolgáltatásról

Nyíracsád KözségÖnkormányza- 
ta és a Nyugdíjasok Hajdú-Bihar 
Megyei Képviselete Kistérségi 
Találkzót szervezett Nyíracsádott 
az új Katolikus Közösségi Köz
pontban november 13-án. 
Témája: a Hajdúhadházi Több
célú Kistérségi Társulás által ellá
tott szociális alapszolgáltartások 
tapasztalatai
A találkozó résztvevőit Dr. 
Katona Gyula polgárm ester 
köszöntötte. Röviden bemutatta 
az új létesítményt, és elmondta, 
hogy napjainkban a kistérségek 
és a kistérségi társulások létrejöt
te és működése elengedhetetlenül 
fontos a boldogulás érdekében. 
Bodrogi Anett kistérségi m eg
bízott bemutatta a Hajdúhadházi 
többcélú kistérségi társulást, 
amelyhez 11 település tarto
zik. Ezen belül a Társulás 3 
mikrotérségre oszlik:
1. Hajdúhadházi: Hajdúhadház, 
Téglás, Hajdússámson, 
Bocskaikért
2. Vámospércsi: Vámospércs, 
Nyírmártonfalva, Újléta
3. Nyíradonyi mikrotérség: 
Nyíradony, Nyíracsád, Fülöp
Vállalásaik:
Jelzőrendszeres házi segítség- 
nyújtás.
Tám ogató szolgáltatás, szállító 
szolgálat.
Gyógyítás, rehabilitáció. 
Szenvedélybetegek, pszihiátriai 
esetek segítése.
A Nyíradonyi m ikrotérség 
Szociális Szolgáltató Központ

igazgatójától Terdik Jánostól
megtudtuk, hogy a mikrotérség, 
ahová Nyíracsád is tartozik, 
50 házi segítségkérő jelzőké
szülékkel rendelkezik, ebből 
16 Nyíracsádon működik arra 
rászoruló embereknél, de ez 
kevés, többre lenne igény. A 
jelzőkészülék segítségével baj 
esetén egy gombnyomással Haj
dúszoboszlón, a diszpécserköz
pontba jelzés érkezik, ahonnan 
telefonon értesítik a megbízott 
gondozónőt, aki azonnal intéz
kedik a helyszínen.
Működik a szállító szolgálat is, 
amit munkaügyi, önkormányzati 
ügyek intézésére, egészségügyi 
célból, kulturális rendezvények 
esetén és templomba való elju
tás esetén lehet igénybe venni. 
Október 30-ig Nyíracsádról 42 
alkalommal éltek a lehetőséggel. 
A mikrobusz január 1-től 30 
Ft/km összegért vehető igénybe. 
Ez talán soknak látszik, de ha 
belegondolunk, hogy egyszerre 
többen, (6-7 fő) is igénybe veheti, 
akkor a költségek jóval kisebbek, 
háztól házig szállít, és összevárja 
az embereket.
Ezeken kívül tanácsadással, 
információ nyújtással, ügyinté
zéssel segítik a fogyatékos embe
reket. A 3 településen összesen 
40 ilyen főt tartanak számon és 
segítenek.
M űködik a közösségi pszichiátri
ai ellátás, am i önkéntes lenne, de 
ezzel nagyon kevesen élnek.

Papp Mihályné, a Nyugdíjasok 
HBM-i Képviseletének elnöke
bemutatta a Képviselet m unká
ját, felajánlotta annak segítségét 
a kistérségi társulás számára a 
nyugdíjasok érdekképviseletével 
kapcsolatban. A kapcsolattartás
ba nyugodtan vonjanak be nyug
díjasokat is -  mondta a megyei

képviselet elnöke.
Befejezésül Szabó Ildikó a 
nyíracsádi Alapszolgáltatási 
é Bentlakást Nyújtó Szociális 
Központ vezetője ismertette a 
térség nyugdíjasainak helyzeté
ről szóló felmérés eredményét. 
A lakosság 15,4 %-a nyugdíjas 
a kistérségünkben és az élet
kor növekedésével, valamint a 
születő gyermekek számának 
csökkenésével még nagyobb 
arányra is lehet számítani. Egyre 
nagyobb szükség lesz a korszerű 
szociális ellátásra az idősek saját 
otthonában, és egyre nagyobb 
igény lesz a bentlakásos intézmé
nyekre, ahol már most is hosszú 
várakozólisták vannak. Minden, 
arra rászoruló idős, beteg ember 
ellátása érdekében fontos az 
önkormányzatok, esetleg civi
lek, egyházak szerepe az idősek 
intézményi ápolásának, gondo
zásának megoldásában. A köte
lezően ellátandó feladatokon túl 
egyre nagyobb igény mutatkozik 
a szinte minden településen már 
eddig is meglévő civil szervező
dések számának bővítésére is, 
amelyek programokat, szabad
idős tevékenységet biztosít az 
időskorú lakosság életminőségé
nek javítása érdekében.

Szabó Ildikó a tanácskozás házi
asszonya egy (WHO) Egészség- 
ügyi Világszervezet gondolatával 
zárta a napot:

„ A világ népességének elörege
dése az egyik legnagyobb olyan 
kihívás, amely világunk előtt áll 
a következő évszázadban, ugyan
akkor óriási lehetőség is rejlik 
benne. Az időskorúak ugyanis 
nagyon sok mindenben lehetnek 
valamennyiünk szolgálatára.”

Vereb Csabáné

Együtt egymásért 

Új pedagógiai módszerek iskolánkban
Társadalmunk, gazdaságunk 
óriási ütemben változik. Ezzel a 
tempóval nehezen tudjuk felvenni 
mi, felnőttek is a versenyt. Gyer
mekeink jövője pedig teljesen 
homályosnak tűnhet számunkra. 
Az iskolák új szerepet kapnak: 
készítsék fel tanulóikat a fejlett 
technológiájú társadalom mun
kahelyeire, ahol előtérbe kerül a 
csoportmunka. Olyan összetett 
feladatokkal kell megbirkózniuk, 
amelyek teljesítése meghaladja az 
egyének képességeit Ezek megol
dásához kell az iskolának most a 
gondolkodási, kommunikációs és 
társas készségeket fejleszteni.
Az ideális körülmények között 
felnövő gyermekek száma kevés. 
Minden család küszködik vala
milyen nehézséggel. Az iskolába 
érkező tanulók egy része óriási 
hátránnyal kezdi meg tanulmá
nyait. Az idő kevés, a tanulnivaló 
annál több. Hogyan valósítható 
meg az oktatás, a képzés, a neve
lés, a játék, a pihenés? Nagyon 
nehéz kérdése ez a mai pedagó
giának.
Tapasztalt pedagógusok, pszi
chológusok, neveléstudománnyal 
foglalkozó szakemberek többfé
le módszert dolgoztak ki több
kevesebb sikert eredményezve. 
Vannak olyan egyszerű próbál
kozások, amelyekhez nem kell 
speciális rendszert létrehozni. 
Alkalmazhatók a hagyományos 
tantermekben, tankönyvekkel, 
egyszerű eszközkészlettel, bútor
zattal is. Elég egy lelkes pedagó
gus, aki szeretné, hogy a gyerekek 
hasznosan, jókedvűen, egymást 
támogatva dolgoznának a tan
órákon.

Szerencsés helyzetűnek tartom 
magam, hogy pedagógus lévén 
lehetőséget kaptam új módszerek 
kipróbálására. Tanítóként napon
ta megtapasztalom, milyen nehéz

egy a „szivárvány minden színé
ben tündöklő” osztályt rávezetni 
a tanulás örömére. A kooperatív 
csoportmunka nálunk jól bevált 
módszer. A tanulók csoportokban 
dolgoznak a feladatokon. Egy
mást segítve, mindenkit bevonva, 
sokszor heves vitákkal kísérve 
sokkal izgalmasabb a tanulás. 
Meg lehet beszélni, sőt meg is 
kell, mit hogyan végezzenek el. A 
legvégén a csoport kap elismerést 
a helyes megoldásért. Így min
denki azt és annyit tesz a közös 
megoldáshoz, amennyit tud. (És 
ez nem kevés, hiszen mindenki jó 
valamiben!) Nincs olyan gyerek, 
aki ki akarna maradni egy ilyen 
játékos, beszélgetős, nem megszo
kott iskolai munkából! Élménye
ikről ők maguk így vallanak: 
„Szeretek csoportban dolgozni, 
mert nem unalmas."
„Jó a barátainkkal és az ügyes gye
rekekkel együtt tanulni. Könnyeb
ben oldjuk meg így a feladatokat.” 
„Ha többen vagyunk, segítünk 
egymásnak. Könnyebb így verset 
tanulni, mese tartalmát elmonda
ni."
„Meg lehet beszélni a megoldáso
kat, így az egész csoport eredménye
jó."
„A csoportban én is lehetek első.” 
„Az osztálytársaim nagyon rende
sek, jószívűek, megmutatják nekem 
a feladatot"
„Segíthetünk egymásnak, így min
denki megoldása lehet jó. Ezért 
mind elégedettek lehetünk. Több 
megoldásból választhatunk, ha 
mindenki elmondja, mit gondol.”
„A csoportomban meg tudom csi
nálni, amit egyedül nem tudnék.” 
Ezekben a lelkes szavakban 
bízva reménykedem, hogy nehéz 
munkám gyümölcse a jövőben 
eredményesen beérik.

Koleszár Tímea

A Sóstói 
Múzeumban 

jártunk

Október 26-án (csütörtökön) 
a 6. osztályosok kirándulni 
voltak a Sóstói Múzeumban. 
Király Zoli bácsi buszával 
indultunk a piactérről, 9 
órakor. Mindenki vitt magá
val enni és innivalót.
Amikor megérkeztünk, kör
bejártuk A Falumúzeum 
6.6 hektáros területét. Sok 
érdekességet láttunk. A mes
terségek utcájában voltak 
különböző boltok, műhelyek: 
borbély, kalapos, suszter stb. 
Aztán az ottani iskolában, a 
Múzeum-iskolában írtunk 
egy totószerű felmérést. A 
kérdések könnyűek voltak, 
m indenkinek 5-ös, 4-es lett. 
Utána a játszótéren jót ját
szottunk.
Végül, hogy az ebéd is 
meglegyen, bem entünk a 
MC Donalds-ba.
17 óra körül érkeztünk haza 
a Gyógyszertár elé. 
Köszönjük Szabó tanár néni
nek és Pintye tanár néninek, 
hogy elvittek minket, és 
közösen m egnézhettük ezt a 
csodálatos Múzeumfalut.

lakab Viktória

50 év együtt

Bényei Ferenc és Szabó M ária 
n o v em b er 10-én, vasárnap , h á la 
ad ó  szent m isével ünnep e lték  50. 
házassági év fo rdu ló juka t, a róm ai 
k a to likus tem p lo m b an . O tth o n  a 
csa lád  k öszön tö tte  a házaspárt: 
lányaik, M ária és F.rzsébet, vejeik, 
uno k á ik  és dédunoká ik .

1956. no v em b er 12-én foga
d o tt egym ásnak  ö rö k  hűséget 
N y iracsádon  G ö n cző  Ferenc és 
S om ogyi Irén  Teleki László p lébá
nos és S om ogyi M ária an y ak ö n y v 
vezető  elő tt.
Az 50. év fo rd u ló n  köszö n tö tte  
a  h áz asp á rt le ányuk  Erika, fiúk 
lózsef, vejük, m en y ü k  és há rom  
u nokájuk : R enáta, ló z se f és D ávid. 
M ajd  h á laad ó  m isén  köszön te  m eg 
a család  a ló isten  kegyelm ét, hogy 
ilyen szép  ko rt é rh e ttek  m eg szü 
leik.

H udácskó  D em ete r és felesége, 
Billen V eron ika 2006. nov em b er 
5 -én  ü n n ep e lték  házasságkö tésük  
50.-ik  év fordu ló já t. Ebből az a lk a 
lom ból g ra tu lá lt nekik  a család: 
h á ro m  fiuk, h á ro m  m e n y ü k  és 
négy  lá nyunokájuk .

S zabó S án d o r és F ehérvári M argit 
2006 no v em b er 4 -én  ü n n ep e lték  
50. házassági év fo rdu ló jukat. Ez 
a lkalom m al köszö n tö tte  őket c sa 
ládjuk: lányuk  fiaik, vejük , m e n y e
ik, és unokáik . K ívántak  nek ik  jó  
egészséget, ö rö m te li és hosszú  
életet.

Hajdúsámsoni
látogatók

Október 25-én Nyíracsádra láto
gatott egy kirándulás keretében a 
Hajdúsámsoni Idősek Klubjának 
7 tagja. Az idősek 10 órára érkez
tek Nyíracsádra a vezetőjükkel 
Hajósi Sándornéval. Először az 
Árpád-kori református templo
mot néztük meg, utána a Vécsey 
Kúriába mentünk, ahol megte
kintettük a könyvtárat és a régi 
írógép kiállítást. A könyvtár után 
a Malom Galériába sétáltunk, 
ahol csodálkozva járták végig a 
három szintet a vendégek.
A nyíracsádi látnivalók után az 
utunk a Gúthi erdőbe vezetett, 
ahol megnéztük a Zsuzsi vonat 
emlékhelyét, a pusztatemplomot 
és a Vadászházat, ahol egy sétával 
zártuk a kirándulásunkat.
A Tourinform iroda egy kis cso
maggal kedveskedett minden 
nyugdíjasnak, akik örömmel 
fogadták a térségi és nyíracsádi 
prospektusokat.
A vendégeknek nagyon tetszett 
Nyíracsád, és biztosítottak róla, 
hogy hírét viszik a községünk
nek, ahol egy felejthetetlen napot 
töltöttek.

Bálega Veronika 
Tourinform Irodavezető
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NYIRACSADI BETLEHEMES 
TALÁLKOZÓ

2006. decem ber 10-én, vasárnap délután 
hatodik  alkalom m al rendezzük m eg 

N yíracsádon a

Betlehemes Találkozót
Program

12. ^  C soportok  fogadása a Dózsa György M űvelődési H ázban 
1 2 .31 Betlehem esek, kántálók felvonulása, tem plom i éneklés, 

születés evangélium ának olvasása, körm enet 
1 3 .6(1 Ó vodások m isztérium játéka a kültéri betlehem nél 
1 3 .51 M egnyitó
14 .M Karácsonyváró hangulat, fellépések:

csillagosok, betlehem esek, citerások, kántáló csoportok

Kiegészítő rendezvények
• K ézim unka  k iá llítás
• K ézm űves v ásár
• Mézeskalács festés
• Népi ételek kínálása

A találkozó m egrendezéséhez várjuk a Betlehemes csoportok  és 
kántálók jelentkezését.

F e lh ív á s!
Kedves, n y íracsád i L ányok és A sszonyok! A B etlehem es Talál
k o zó t hely i k éz im u n k ák b ó l készü lt k iá llítássa l sze re tn én k  
h a n g u la to sab b á  ten n i. E hhez v á rju k  a lányok, asszonyok  
seg ítségét vagyis a k éz im u n k ák a t ( h ím zést, sző tteseket, h o r 
go lást stb . ) m elyeket k iá llíth a tu n k . A k iá llíth a tó  d a ra b o t a 
M űvelődési H áz iro d á jáb a  d ecem b er 4 .-én  h é tfő ig  k é rjü k  
lead n i, vagy je lezn i a k iá llítá si szán d ék u k a t.
K iá llítá sra  v á rju k  az őszi b e te k a rítá s  legszebb  te rm ék e it is. 
S eg ítségüket e lő re  is kö szö n ö m  a ren d ező k  nevében.

Diósné Kozma Erzsébet 
M űvelődési H áz igazgató

Köszönetét mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, Duczár 

János temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és 

mélységes gyászunkban osztoztak.

A  gyászoló család

Buzitán, Szanyi József és felesége, 
Erzsiké néni kertjében nőtt ez a 
term etes tök.
Súlya közel 77 kg. Lehet verse
nyezni! Akad-e még ekkora, vagy 
ennél nagyobb tök Nyíracsádon? 
Ha igen, kérjük, jelezzék a M űve
lődési Házban, a 206 410-es vagy 
a Tourinform  Irodában, a 207 2- 
71-es telefonszámon. A legna
gyobb tökök, és egyéb term ések a 
Betlehemes Találkozó term ékbe
m utatóján, decem ber 10-én kiál
lításra kerülnek.
M inden szép term éknek örü l
nénk.

N ovem ber elején, m indenszen tek  és ha lo ttak  napja környékén  
olvashatták a Naplóban Kedves Györgyné Z ilah i Enikő jegyzetét. 
Olvassuk el m i is szép sorait!

Mikor már van kiért
Kedves G yörgyné Z ilahi Enikő

Ha őszbe csavarodik a természet, avartakaróba burkolózik a föld, a 
kéményekből egyre gyakrabban kígyóznak a karcsú füstoszlopok, 
amikor reggel fázósan húzzuk össze magunkon a szvettert, este pedig 
jól esik a kályha melege, mindig eszembe jut egy gyermekkori emlék:

Tűz pattog a konyha sparheltjében, nagymama kopott hokedlit húz 
elé, a kamra rejtekéből előkerül a régi, fületlen vasfedő, amin szétfolyt 
gyertyacsonkok árválkodnak. Új gyertyákat tesz nagyanyám a régiek 
fölé, vaskosat, karcsút, nagyobbat és egészen aprót is, leülünk a parányi 
székre, nagymama remegő kézzel oltja el a lámpát, majd meggyújtja a 
gyertyákat. Mellém kuporodik, és szép sorjában megnevezi valameny- 
nyit: a vaskos dédapám ért ég, a karcsú a dédanyámért, az apró egy 
korán halt kisfiúért, a többi rokonra m ár nem emlékszem.
Mikor nagyobbacska lettem, kézen fogott nagyanyám, s együtt sétál
tunk ki a temetőkertbe, ahol a sírokat vékony gyertyákkal raktuk körbe, 
s addig imádkozott, míg bele nem égtek a hant homokjába. Amikor 
nagymama örökre elköltözött közülünk, nagyon hiányoztak a novem 
ber eleji gyertyavilágos esték. Később azt is megértettem, miért.

A halottak napi gyertyagyújtás üzenetét igazából csak akkor érzi 
meg az ember, ha m ár van kiért meggyújtani az emlékezés mécsese
it, van kihez kimenni a temetőbe, rendezgetni a virágokat, megállni a 
fejfa előtt, imát mormolva eltűnődni a gyertya -és mécsláng táncán. 
Eltűnődni és emlékezni. Emlékezni arra, akik egykor fontosak voltak 
nekünk.
így üzennek minden november elsején az e világiak az örökké élők
nek.

H I R D E T E S
Kétszobás nyári konyhás
gázfűtéses családi ház eladó. 
Érdeklődni: Tel: 06-20-803-
7864

N yíracsád, Dózsa György utca 
90. szám  alatti összkom fortos
з. szobás családi ház eladó. 
Irányár: 5,5 m .Érdeklődni: este 
52/206-159

Szatm ári utca 66. szám  alatt 
2536 m 2-es építési telek eladó. 
Érd.: 206-817

Teljes közm űvesített építési telek, 
és TI 160-as u tánfutó  eladó. Érd: 
206-478-as telefonon.

Z rínyi u. 35. sz. alatt lakóház 
eladó. Érdeklődni: 06/42-288- 
508

HUNDAY H-100-as k isteher
autó duplafülkés, platós, 
érvényes m űszakival eladó. 
Érdeklődni: Nyíracsád, Rákóczi
и. 39. vagy 06 30 436-7174 vagy 
206-218

Ha lakodalm at, eljegyzést, bált, 
osztálytalálkozót, családi vagy 
bárm ilyen egyéb rendezvényt 
szervez, s közben m in d en  igényt 
kielégítő színvonalas zenére 
vágyik hívja b á tran  Kedves 
György zenészt. Tel.: 06-30-517- 
2168 vagy 06/52/ 207-285

Szilveszterezzen 
Nyíracsádon, 
a Lakodalmas 

Házban!

élőzene -  vacsora 

reggeli -  tombola 

büfé

Belépődíj: 

Gyermekek részére: 2000,-Ft/fő 

Felnőttek részére:

5000,- Ft/fő

Érdeklődni: 06 30/336-4681

t A <O R IT  B Ú T O *ö o _
N y í r a c s á d

p P p l W l  Kassai u. 27.

nyitva tartás: 
hétfő-péntekig: 
szombat: 8-13

K |il(ok l>olt)u\ul szemben

Rendezze be 
vagy újítsa fel otthonát, 
szekrénysorok, kárpitos 
garnitúrák, kis bútorok 
folyamatosan bővülő árukészlet.

KEDVEZŐ ARAKKAL, AKCIÓKKAL!

K á b é /
EV  VÉGI KÁBEL TV  A K C IÓ

Kedves Lakosok! 

A SZITI-L Kft. év végi kedvezményes 
kábel TV bekötési akciót hirdet.

/Azokon a területeken, ahol hálózatunk kiépült,

INGYEN CSATLAKOZHAT RENDSZERÜNKRE
és most

A HAVIDÍ JBÓL IS 10 % KEDVEZMÉNYT 
BIZTOSÍTUNK! *

Az igényeket 2006. december 31-ig fogadjuk.

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás 
ügyfélszolgálatunkon-. Tel.: 06-52-530-366 

(Hibabejelentés: 06-20-540-9519)

*Az akciós bekapcsolás 2 éves hűségnyilatkozat aláírása és 
minimum a 2. programcsomag előfizetése mellett vehető igénybe. 

Bekapcsoláskor 1 havi előfizetési díjat előre ki kell fizetni! Kétéves 
hűségnyilatkozat esetén a havidíjból 10 % kedvezményt biztosítunk! A 

nulla forint bekötési díj egy TV készülék bekötésére vonatkozik, minden 
további készülék rákötése plusz egyszeri 2500.-Ft. Több készülék 
üzemeltetése esetén is csak egy havidíjat kell fizetni! A szerződés 
időtartama alatt programcsomag váltható (min. 2-es)! A a szerződés 

átadható, átírható (PL.: költözés esetén).

N y ír a c s á d  és N y í r á b r á n y  k á b e l  T V  h á l ó z a t á n a k  2 0 0 6 .  év i  
c s a t o r n a k i o s z t á s a  és é v  v é g i  a k c ió s  d í j té te le i

S o rsz . M ű so r  n ev e Je lleg N y e lv V é te li  frek v en c ia C so m ag

1. RTL 2 általános Német S6 (140,25 MHz)
2. Infó csatorna Helyi téjékoztatás M agyar S7 (147,25 MHz)
3. Hálózat TV közszolgálati M agyar S8 (154,25 MHz) o
4. Duna TV közszolgálati M agyar S9 (161,25 MHz) o

5. m 2 közszolgálati M agyar S10 (168,25 M Hz)
6. m 1 közszolgálati M agyar C5 (175,25M Hz)
7. TV 2 általános M agyar C7(189,25 MHz)
8. RTL Klub általános M agyar C8(196,25 MHz) >
9. M agyar ATV általános M agyar C9 (203,25 MHz) ■8

1 0 . EuroSport sport M agyar CIO (210,25 M Hz) o
11. Chery M usic zene M agyar C l l  (217,25 M Hz) d

£12. V iasat 3 általános M agyar C12 (224,25 M Hz)
13. Budapest TV Általános M agyar S Í I  (231,25 MHz)
14. PRO 7 általános Német S 12 (238,25 MHz)
15. COOL TV Szórakoztató (24 órás) M agyar S 13 (245,25 MHz)
16. BBC Prime általános Angol/Magy felirat S 14 (252.25 MHz)
17. TV 5 általános Francia S 15 (259,25 MHz)
18. P A X T V Kultúra, vallás M agyar S 16 (266,25 MHz)
19. S portl Sport M agyar S 17 (273,25 MHz)
20. H ír TV Hírmsor M agyar S18 (280,25 M Hz)

1 21 AXN M ozi, film M agyar CH21 (471,25 M Hz)
22. TV Paprika Gasztronóm ia. főzés M agyar CH22 (479,25 M Hz) 03

23. Filmmúzeum régi M agyar filmek M agyar CH23 (487,25 M Hz) i .

24. Discovery tudomány, dokumentum M agyar CH24 (495,25 M Hz) 3
25. Rom antica sorozatok M agyar CH25 (503,25 M Hz)
26. Reality m egtörtént esetek M agyar CH26 (511,25 M Hz) 3
27. Animál Plánét állatvilág M agyar CH27 (519.25 M Hz)
28. MTV Europe zene Német CH28 (527,25 MHz)

29. National
Geogrephic

természettudom ány M agyar CH29 (535,25 M Hz)

30. Jetix Gyerek-, ifjúsági műsor M agyar CH30 (543,25 M Hz)
31. Sport2 M agyar Sport CH3 1 (55 1,25 M Hz)
3 2. Hallmark filmek M agyar CH33 (568.25 MHz)
33. Film + M agyar filmek CH34 (575,25 M Hz)
34. M inimax Rajzfilm M agyar CH35 (583.25 M Hz)
35. Spectrum TV tudomány, dokumentum M agyar CH36 (591,25 M Hz)

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

általános/
erotika Ném et/Angol CH 37 (599,25 M Hz)

Bekapcsolási díj (2006.01.01 -töl): 25 .000.-Ft egy részletben
A k c ió s  B e k a p c s o lá s i  d l l  (2 0 0 6 .1 2 .3 1  lg):________ O .-Ft

1. csom ag 1 40 0 .-Ft (csekkes fizetés esetén) 1 300 .-Ft (bankszám láról tö rténő  fizetés esetén)
2 csom ag 3 .170.-Ft (csekkes fizetés esetén) 3 .070 .-Ft (bankszám láról tö rténő  fizetés esetén)
3. csom ag 4 .740 .-Ft (csekkes fizetés esetén) 4 .640 .-Ft (bankszám láró ltö rténő  fizetés esetén)

A k c ió s  e lő f ize té s i d ll (2 0 0 6 .1 2 .3 1  lg m e g k ö tö t t  e lő f iz e tő t  s z e rz ő d é s e k  e s e té n

2. csomag 3. csomag

2 éves szerződés esetén (-10°o) 2770.- 1 2870 - 4180.- |  4280.-


