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XV. évfolyam 5. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2006. május

ONKORMANYZATI HÍREK
A helyi önkorm ányzat képvi- 
selö-testülete 2006. április 27.- 
én rendkívüli ülésén dön tö tt a 
szennyvízberuházás II. ü tem é
nek közbeszerzési eljárás ú tján  
történő kivitelező kiválasztá
sáról. A legkedvezőbb és leg
előnyösebb ajánlatot benyújtó  
KEVIÉP Kft generál kivitele
zővel a szerződés m egkötésé
re m ájus 11.-én került sor. A 
m unkaterület átadását követően 
a közeljövőben a szennyvízve
zeték továbbépítése m egkezdő
dik. R em ényeink szerint az ősz 
beállta elő tt az u tak  többségének 
helyreállítása is m egtörténik . 
Május 4.-én a lejárt határidejű  
határozatok végrehajtásáról a 
tót ülés között hozo tt fontosabb 
önkorm ányzati döntésekről 
elfogadott Polgárm esteri Jelen
tés u tán  a képviselő-testület 14 
napirendet tárgyalt az alábbi 
tém akörökben:
'  A települési önkorm ányzat 
és intézm ényei 2005. évi költ
ségvetésének m ódosítása u tán  
tárgyalta és elfogadta zárszám 
adását, 2005. évi bevételeinek 
főösszegét 1.328.849 e F t-ban, 
'  melyből 108,292 e Ft -  likvid 
es fejlesztési hitel, k iadásainak 
tárgyévi főösszegét 1.328.849 e 
Ft-ban fogadta el.
A zárszám adás részletes adatai a 
Polgármesteri H ivatal jegyzőjé
nél és a h irdető táb lán  az é rdek 
lődők rendelkezésére áll.
A K épviselő-testület m egállapí
t j a ,  hogy az időnkénti finan
szírozási nehézségek ellenére 
beruházásait az ö n k o rm án y za t 
az ütem ezésnek m egfelelően 
tudta teljesíteni, intézm ényei 
folyamatosan m űködtek , a szo
ciális ellátásra fo rd íto tt összeg 
Minden h ónapban  a kifizetések 
esedékességekor a jogosultak  
részére b iztosíto tt volt.
Az állam i költségvetésből kapo tt 
finanszírozás m ellett az állam 
polgárok (adóalanyok) jogkö- 
vető m agatartásának  köszön
hetően az ö n k o rm án y za t saját 
bevételi forrásai is a tervezésnek 
Megfelelően alakult. - a m agán- 
személyek kom m unális adója, 
’Parűzési adó, gép járm űadó  és 
bérleti díjak -
'  E lfogadta a Testület a független 
könyvvizsgálói jelentést, mely 
sZerint az egyszerűsített éves 
beszámoló az Ö nkorm ányzat és 
Mtézményei 2005. decem ber 31 - 
en fennálló  vagyoni, pénzügyi 
es jövedelm i helyzetét tükrözi. 
A m űködési eredm ényéről m eg
bízható és valós képet adónak 
Minősítette.
'  A helyi Ö nkorm ányzatokró l 
szóló 1990. évi LXV. tv. 92.§. (2) 
^ék-ben foglaltaknak m egfelelő
en az ö n k o rm án y za t és az általa 
fenntartott költségvetési szervek 
2005 . évi belső ellenőrzési tervét 
teljesítette. A belső ellenőrzést 
 ̂ tém akörben  külső, független 

sZakértő m egbízása ú tján  végez
e t ü k  el. Az önkorm ányzati 
költségvetésből á llam háztartá

son  kívülre ju tta to tt tám ogatá
sokról a tám ogato ttak  szám adá
si kötelezettségüknek az előírt 
ta rta lom  vonatkozásában csak 
részben tettek eleget. Az előírt 
határidőket nem  m inden  eset
ben  ta r to tták  be, ezért a jövőben 
a tám ogato ttak  ellenőrzésére 
is so r kerül, a tám ogatás ösz- 
szegének felhasználására von a t
kozóan. Az ellenőrzés során  
a közérdekű szolgáltatáshoz 
kapcsolódó költségtérítés m eg
állapításának szabályait el kell 
készíteni, az önköltség szám ítás 
rendjére  vonatkozó belső sza
bályzat form ájában. A norm atív  
kötö tt felhasználású tám ogatá
sok ellenőrzése során  m egálla
p ításra került, hogy a 2004. évi 
no rm atív  k ö tö tt felhasználású 
tám ogatások igénylésére, fel- 
használására és elszám olására 
vonatkozó tervezés és évközi 
m ódosítás a költségvetési tö r
vény előírásaival összhangban 
tö rtén t.
A képviselő-testület a belső 
ellenőrzés m egállapításait elfo
gadta, a feltárt hiányosságok 
m egszüntetésére felhívta a p o l
gárm ester és a jegyző figyelmét.

A K épviselő-testület az 
ö n k o rm án y za t 2006. évi ösz- 
szesített Közbeszerzési Tervét 
elfogadta, m ely tervben  szereplő 
beruházások  közbeszerzési eljá
rása is befejeződött.
V alam ennyi esetben  a beszerzés 
fajtájáról, a becsült értékrő l és 
az eljárás m egindításáról, annak  
befejezéséről a képviselőtestület 
tájékoztatást kapott:
Nyíracsád-Asszony rész szenny
vízhálózat bővítés II. ütem  
Beszerzés fajtája: építés 
N ettó  becsült é rték  (e Ft):

648.000.-
Eljárás m egind ításának  tervezett 
időpontja: 2006. m ájus 3.

Görög Katolikus Szociális Kultu
rális és Ijjúsági Szolgáltató Köz
pont
Beszerzés fajtája: építés 
N ettó  becsült é rték  (e Ft):

43.394.-
Eljárás m egind ításának  tervezett 
időpontja: 2006. m árcius 20.

Tem plom -köz kialakítása 
Beszerzés fajtája: építés 
N ettó  becsült é rték  (e Ft):

39.400.-
Eljárás m egind ításának  tervezett 
időpontja: 2006. m ájus 10.
-  Az Ö nkorm ányzat gyerm ekjó
léti és gyerm ekvédelm i feladatok 
ellátásának átfogó értékelésé
ről előterjesztést v ita to tt m eg a 
Testület. Feladatként határozata 
m eg a jelenleg nyú jto tt szolgál
tatások színvonalának m egtar
tását és m inden  olyan lehetőség 
kihasználását, mely a családok, 
ezáltal a gyerm ekek jólétének 
b iztosítását szolgálja.
-  A H ajdúhadházi Kistérségi 
Települések oktatási in tézm é
nyei iskolaszövetség létrehozását 
tervezi. A szövetségben a helyi

iskola és a napközio tthonos 
óvoda is részt kíván venni. A 
szövetség létrehozásának  fő 
célja, a helyi közoktatási fejlesz
tési elképzelések összefogása, a 
társu lt nevelési -  oktatási in téz
m ények pedagógiai m unkájá
nak szakm ai segítsége, a m ár 
k ialakult szakm ai együ ttm ű k ö 
dési fo rm ák  folytatása. Az isko
laszövetség m űködéséhez 50.- 
F t/gyerm ek tagdíjjal já ru l hozzá 
intézm ényei ú tján  a Testület.
-  A K épviselő-testület és Szer
vei Szervezeti és M űködési 
Szabályzatáról szóló 10/2003. 
(IX.11.) ÖR. szám ú rendeletét 
m ódosíto tta . A rendelet m ó d o 
sítása a kiem elt építésigazgatási 
jegyzői hatáskör m egszűnésével 
já ró  belső szervezeti tagozódást 
a H ajdúhadházi Kistérségi Tár
suláshoz tagként való belépést 
rögzíti az SZM SZ-ben. A Szo
ciális Szolgáltató K özpont elne
vezése helyébe intézm ényeinek 
nevét szintén korábbi d ö n té 
se alapján A lapszolgáltatási és 
B entlakást N yújtó Szociális Köz
p o n t m egnevezéssel intézm ényi 
felsorolásában m ódosíto tta . A 
rendelet a Polgárm esteri H ivatal 
h irdető táb lá ján  olvasható.
-  A gyerm ekvédelem  helyi sza
bályairól szóló rendeletét a csa
ládtám ogatási rendszer á talak í
tásáról szóló 2005. évi CXXVI. 
tv. rendelkezéseivel hozta  össz
hangba. Az új helyi rendelet 
e lapban  teljes terjedelm ében 
olvasható.
-  A szociális igazgatásról és szo
ciális ellátásról szóló 11/2004. 
(IX. 17.) ÖR. sz. rendelet m ó d o 
sítására k erü lt sor, m ivel a szoci
ális igazgatásról és szociális ellá
tásokról szóló 1993. évi III. tv. 
több  p o n to n  változott. A válto 
zást é rin tő  ellátásokról e lapban 
tájékoztatást teszünk  közre.
-  D ön tö tt a Testület első lakás
hoz ju tó k  tám ogatásáról:
Pósán Ferenc és felesége, Szé
chenyi u. 45; M atlag György és 
felesége, M alom  u.; Székelyné 
M arián  Éva, József A. u. 1. sz. 
alatti lakás építéséhez vissza 
n em  térítendő  200.000.- Ft; 
Kovács János és felesége Erdélyi 
u. 11. sz. a latti lakás vásárlásához 
100.000.- Ft vissza nem  té ríte n 
dő tám ogatásban  részesült.
-  A H ajdúhadházi Többcélú 
K istérségi M egállapodás m ó d o 
sítására és alapító  okiratában  
foglaltak elfogadásáról hozo tt 
dön tést a Testület A Társulási 
M egállapodás egységes szerke
zetű  szövegezés szerin t a Pol
gárm esteri H ivatalban az é rdek 
lődők  rendelkezésére áll.
-  Egyedi dön tést hozo tt a Tes
tü let a szennyvíz beruházás I. 
ü tem ében  igénybe vett átem elők 
kiépítésére szolgáló m agántu laj
d onú  terü letekre szolgalmi jog 
alapításáról.

Varga Györgyné sk.
Jegyző
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A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA.

MINDEN KERESZTÉNY 
KÖZÖSSÉG SZÜLETÉSNAPJA

VÖRÖSKERESZTES MUNKÁÉRT

; A-
u ?

A Magyar Vöröskereszt Orszá
gos Titkársága Kedves Györgyné 
Zilahi Enikőnek, az ifjúság köré
ben végzett kiemelkedő m unká
jáért a „ Vöröskeresztes munkáért" 
kitüntetés bronz fokozatát ado
mányozta.
A kitüntetést dr. Acsay A ndrásné 
a Magyar Vöröskereszt megyei 
titkára, dr. Czeglédi Mária a 
városi elnök és Serfőzőné Bencsik 
Margit, városi titkár, adták át a 
Vörös Kereszt megyei beszámoló 
közgyűlésén, a Magyar Vörös- 
kereszt 125 éves születése, és az 
Ifjúsági Vöröskereszt 85. születés
napja alkalmából.

Enikő 1998 óta az általános iskola 
vöröskeresztes tanárelnöke. Ter
mészetesen tisztsége munkával 
jár. De az m ár nem annyira ter
mészetes napjainkban, hogy telje
sen társadalmi m unkában végzi.

A vöröskereszt segélyszervezet, 
ezért aktivistái ellenszolgáltatás 
nélkül dolgoznak.
Miből áll ez a munka?
A kérdésre Enikő válaszol. 
Elmondása alapján a Nyíracsádi 
Élet olvasói is megismerhetik a 
vöröskeresztes tanárelnöki tevé
kenységet.
„A m unka nem annyira látvá
nyos, inkább az elért eredmények 
azok. Sokszor csak azt veszik 
észre a gyerekek, hogy rendszere
sen érkeznek ajándékok szám uk
ra. Minden évben kapunk ruha
neműt, például vadonatúj felsőket 
az elmúlt évben, most a sportolók 
pólókat kaptak. Minden évben 
kapnak a gyerekek tejtermékeket: 
joghurtot, joghurt italt. Volt olyan 
év, hogy az iskola m inden tanuló
ja kapott 2 túrórúdit.
De m iért is kapják a gyerekek 
ezeket az ajándékokat? 
Természetesen, mi is igyekszünk 
adni. Nagyon sok tagja van az 
iskolában a vöröskeresztnek. Fel
nőttek is, gyerekek is. A befizetett 
tagdíjak pénzt jelentenek a szer
vezetnek. És szinte nincs olyan 
osztály, aki ne gyűjtene pénzt, 
hogy, ahol szükséges segíthessen 
a vöröskereszt. Évente 40-50 ezer

forintot tudunk bevinni.
Többször szerveztünk m ár ruha, 
könyv, mese és játékgyűjtést. Sza
valóverseny is volt a vöröskereszt 
keretén belül.
Ezen kívül a vöröskereszt által 
m eghirdetett levelezőversenyen 
részt veszünk. Volt olyan, hogy 11 
csapat indult az iskolából. Hasz
nosak ezek a versenyek, m ert a 
gyerekek még többet tudnak fog
lalkozni az egészséggel.
Évente van egy vöröskeresztes 
nap. Kiválasztunk egy témát, 
előadót hívunk, filmet vetítünk, 
a vetélkedő sem m aradhat el. 
Dohányzás, személyi higiéné, 
lakás higiéné, fogápolás, egész
séges táplálkozás. Segít az iskolai 
újság, rádió, előadások. Ha kimegy 
egy nemzedék az iskolából, akkor 
lehet a témákat újra kezdeni. 
Nagyon szívesen végzem ezt a 
m unkát. Ö rülök annak, hogy a 
gyerekek megértik a vöröskereszt 
fontosságát, szükségességét. így 
van rá esély, hogy felnőtt koruk
ban is támogatói lesznek.”

A Nyíracsádi Élet és a helyi 
Vöröskereszt Alapszervezet nevé
ben gratulálunk a kitüntetéshez 
és további sikereket kívánunk!

A szennyvízhálózat k iépítésének m ásod ik  ü tem e m egkezdődött a Z ríny i u tcán. 
Az önkorm ányzat a KEVÉP Kft-vel a szerződést m egkötötte.

A beruházás befejezése: 2007. április 30.
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Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2006. (V. 10.) ÖR. rendelete

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 
11/2004. (IX. 17.) ÖR. rendelet módosítására

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormány
zatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkör
ében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. 
törvényben (továbbiakban Szt.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben kapott fel
hatalmazás alapján a 11/2004.(IX. 17.) ÖR. rendelet (a továbbiak: R) módosí
tására az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
A R. 8.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A rendszeres szociális segély annak az aktív korú személynek állapítható 
meg, aki:
a) egészségkárosodott vagy
b) nem foglalkoztatott
és megfelel az Szt. 37/A-37/G §-aiban foglaltaknak.

2 . §
A R. 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezve.

3.§
(1) A R. 10. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély 
megállapításának, folyósításának feltételeként köteles együttműködni az 
önkormányzattal, a Munkaügyi Központ kirendeltségével és a Családsegítő 
Szolgáltatóval.
(2) A R. 10.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A (3) bekezdésben előírt együttműködés azt jelenti, hogy az aktív korú nem 
foglalkoztatott személy
a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, és
b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik az együttműkö
désre kijelölt szervvel,
c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.
(2) A R. 10.§ (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(7) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósítá
sának időtartama alatt az együttműködési kötelezettségét megszegi:
a) a segély összegét 6 hónapig 75 %-os mértékben kell folyósítani,
b) az együttműködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történő ismé
telt megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni.

Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül:
a) ha a segélyben részesülő személy a felajánlott és megfelelő munkalehető
séget nem fogadja el,
b) az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli 
felmondással szünteti meg.
(3) A R. 10. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezve.

3.S
A R. 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A rendszeres szociális segély havi összegét a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/E §-ában meghatározottak szerint 
kell megállapítani.

4.§
A R. 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Ápolási díjra jogosult -a  jegyes kivételével- a hozzátartozó, ha állandó és 
tartós gondozásra szoruló
a) súlyosan fogyatékos, vagy
b) tartósan beteg 18 év alatti 
személy gondozását, ápolását végzi.
(2) Ápolási díj állapítható meg méltányosságból annak a nagykorú hozzátar
tozónak, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy otthoni gondozá
sát végzi. A jogosultság megállapítása szempontjából az egy főre eső jövede
lem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladhatja meg, 
egyedülálló esetén a 150%-át.
(3) Az ápolási díjat a kérelem benyújtásának napjától kell folyósítani
(4) Az ápolási díj megállapítására és folyósítására vonatkozóan az e rendelet
ben nem szabályozott kérdésekben a Sztv. 40-44.§-ait kell alkalmazni.
(5) Az ápolási díjat a Szociális és Egészségügyi Bizottság állapítja meg.

5.§
A R. 15.§-a hatályon kívül helyezve.

6 . §
(1) A R. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat által az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális 
Központ útján biztosított személyes gondoskodás formái:
a) szociális étkeztetés
b) házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
c) családsegítés
d) nappali ellátás
e) bentlakást nyújtó ellátás
f) szociális információs szolgáltatás
(2) A szociális étkeztetés keretében az idős korú, egészségi problémákban 
szenvedő, illetve szociális helyzete miatt rászorult személyeknek napi egysze
ri meleg étkeztetést (ebéd) nyújt az intézmény.
(3) A házi segítségnyújtás keretében szociális gondozónő személyében az 
intézmény gondoskodik:
a) azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátásra 
saját erőből nem képesek és róluk a családtagok nem tudnak gondoskodni,
b) azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékkal élő személyekről és szenve
délybetegekről, akik önálló életvitelükben segítséget igényelnek,
c) azokról, akik egészségi állapotuk miatt gondozást igényelnek.
A házi segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatása a jelzőrendszeres házi segít
ségnyújtás.
(4) A családsegítés célja a település közigazgatási területén élő szociális és 
mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, ill. krízishelyzetbe került 
személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, valamint a krízis- 
helyzet megszüntetésének elősegítése.
(5) A nappali ellátás során az ellátottak részére igény szerint meleg élelmet, 
szabadidős programokat, életvitelre vonatkozó tanácsadást, önszerveződő 
csoportok támogatását, személyi tisztálkodási lehetőséget nyújt az intéz
mény.
(6) A bentlakást nyújtó ellátás során az önmaguk ellátásra nem, vagy csak 
folyamatos segítséggel képes, illetve szociális vagy egészségügyi körülménye
ik miatt gondozásra szoruló- elsősorban nyugdíjkorhatárt betöltött-szemé- 
lyek napi háromszori étkezéséről, ruházattal való ellátásáról, mentális gon
dozásáról, szükség szerinti egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásukról 
való tartós idejű gondoskodást nyújt.
(7) A szociális információs szolgáltatás célja: a szociális biztonság megterem
téséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők megfelelő tájé
koztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetőségével és az igénybevételükre 
vonatkozó szabályokkal kapcsolatban.
(8) Az Alapszolgáltatási és Bentlakást nyújtó Szociális Központba történő 
felvételről az intézmény vezetője dönt.
(9) Az igénybe vett ellátásokért fizetendő térítési díj mértékét az alaprendelet 
1. számú melléklete határozza meg.
(10) Nem kell térítési díjat fizetni annak, aki
a) jövedelemmel nem rendelkezik,
b) bentlakásos intézményben, jövedelemmel nem rendelkezik, és akinek térí
tési díj alapjául szolgáló készpénz vagy ingatlan vagyona, valamint tartásra, 
gondozásra köteles és képes hozzátartozója nincs,
c) a Szociális és Egészségügyi Bizottság az igénylő szociális körülményeit 
figyelembe véve arra rászorulónak találja.
(11) A térítési díj csökkentése iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyúj
tani. A döntést a polgármester 15 napon belül hozza meg.
(12) A polgármester döntése ellen 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A 
fellebbezésről a Képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.

7. §
E rendelet 2006. május 10. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 11/200-
4.(IX. 17.) ÖR. 10.§ (8) bekezdése, 21.§ (10) bekezdése hatályát veszti és a R. 
számozása a 14.§-tól kezdve eggyel csökken.

Nyíracsád, 2006. április 28.

Dr. Katona Gyula s.k. 
polgármester

Varga Györgyné s.k. 
jegyző

PALYAZATI FELHÍVÁS
N yíracsád Községi Ö nkorm ányzat Képviselőtestülete pályázatot h irdet a községben állandó 
lakcím m el rendelkező tanu lók  részére m űvészeti, sportösz tönd íj elnyerésére.

A z ösztöndíj elnyerésének feltételei:

a.) M űvészeti közép- vagy felsőoktatási intézm ény nappali tagozatán tanul (színm űvészet, 
képzőm űvészet, iparm űvészet, zenem űvészet stb.) és egy bizonyos m űvészeti ágban kiem elkedő 
teljesítm ényt nyújt.

b.) Sportteljesítm ény: valam ely sportágban  az országos sportági szakszövetség által igazolt, I. osztályú 
m inősítésű sportoló.

A pályázathoz csatolni kell:

a m űvészeti ágban kiem elkedő teljesítm ényének igazolását, 
az országos sportági szakszövetség m inősítő  igazolását,
a közép- illetve felsőoktatási in tézm ény által k iado tt hallgatói jogviszony igazolását, 
az utolsó lezárt félévet tanúsító  bizonyítvány m ásolatát.

A pályázat benyújtásának határideje: 2006. jú n iu s  15.
Elbírálásának határideje: 2006. sz ep tem b er 15.

Az ösztöndíj folyósításának időtartam a: szeptem ber 1-jétől a következő év jún ius 30-ig.
A pályázatot a polgárm esteri hivatal jegyzőjéhez lehet benyújtani.

Nyíracsád Községi ö n ko rm ányza t Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ
M ájus 28-án, vasárnap 

Ö kom enikus Egyházzenei 
hangverseny lesz a 

H ajdú Bihar Megyei 
Csigaház alapítvány javára, 

a H ajdú-B ihar Megyei 
Ö nkorm ányzat D ebreceni és 
Nyírségi Lakásotthonaiban, 

gyerm ekvédelm i 
gondoskodásban élő 

gyerm ekek m egsegítésére.

Helye: D ebrecen, Kossuth 
utcai Veres Tem plom . 

K özrem űködnek:
A D ebreceni Szent László 

Kórus 
A D ebreceni Baptista 
Gyülekezet Énekkara 

A D ebreceni Reform átus 
Kollégium K ántusa 

Erdei József előadóm űvész

Jegyek: elővételben: 700 Ft 
(d iákoknak és nyugdíjasoknak 

500 Ft)

A helyszínen: 1000 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Csigaház 
Alapítvány

A napokban egy kiadvány akadt 
a kezembe, am ely a H ajdú- 
Bihar M egyei Ö nkorm ányza t 
Debreceni és Nyírségi Lakáso tt
honai in tézm ényt m utatja be. 
M ivel Nyíracsádon is m űkö
dik két lakásotthon (  Z rínyi u., 
M alom u.), úgy gondolom érde
kes lehet m egismerkednünk az 
intézm ény rendszerével és m un
kájával. A z  intézm ény internetes 
portálján választ kaptam néhány 
kérdésre, és hogy ismereteimet 
bővítsem a témában, felkerestem  
az egyik lakásotthon vezetőjét. 
Időközben megérkezett az a 
plakát, amely jótékonysági hang
versenyre hívja az érdeklődőket, 
igazolva a megismert intézm ény  
törekvéseit.

Tudnunk kell, hogy a z 1997. évi 
XXXI. törvény, - a gyermekek  
védelméről és a gyám ügyi igaz
gatásról - lehetőséget adott a 
nagy létszámú, elavult kastély 
épületekben m űködtetett neve
lőotthonok kiváltására. A neve
lőotthonokból gyerm ekotthonok  
és lakásotthonok lettek. Jelenleg 
a megyében három gyerm ekott
honban és 12 lakásotthonban  
fo ly ik  a személyes gondoskodás 
keretébe tartozó szakellátás. 
Debrecenben 1999. január Ö l
től m űködik az intézmény. O tt
hont adnak, és utógondozói ellá
tást biztosítanak.
N agy József a Zrínyi utcai lakás
otthon vezetője válaszol a kérdé
seimre.
Milyen rendszerbe tartozik az 
otthon?
-  A lakáso tthon  a H ajd ú -B ih ar 
M egyei Ö n k o rm á n y z a t D eb 
recen i és N yírség i L ak áso tt
h o n a i intézm ény keretében 
m űködik. Az in tézm ény igaz
gatója: S zem án  G áborné .
A lakáso tthonok  is gyerm ek- 
o tthonokká állnak össze. Négy 
lakáso tthon  tesz ki egy gyer
m ekotthont.
A nyíracsádi lakásotthonok lakói 
nyíracsádi lakosok, itt élnek 
közöttünk, itt nőnek fel, kötődé
sük lesz a településünkhöz, első
sorban azokhoz az emberekhez, 
akik, m int az otthonok dolgozói 
a családot jelentik számukra. 
Kik látják el közvetlenül a gye
rekeket?
- N yíracsádon a két lakáso tt
honnak  összesen 24 lakója van. 
Lakóik gyerekek és fiatalok, 
akik m ögött -  fiatal ko ru k  elle
nére -  nehéz sorsok állnak. De 
itt a lakáso tthonban  gon d o s
kodásra, b iztonságra találnak  
a velük foglalkozó felnőttek 
jóvoltából.
A N yíracsádi lakáso tthonok  a 
3. sz. G yerm ekotthonhoz ta r
toznak, am elynek vezetője Sági 
T am ara . A lakáso tthonok  veze
tői: L o d ri E sz te r (M alom  utca), 
N agy József (Z rínyi utca). 
A lkalm azottak: 4-4 fő,
A  kiadványukban és a honla
pon is olvastam a H ajdú-B ihar 
M egyei Csigaház A lapítványról. 
A következőket tudtam  meg:
A lakásotthoni intézm ény dol
gozói és vezetői hozták létre a 
H ajdú-B ihar M egyei Csigaház 
A lapítván yt a z alábbi célokkal:
- gyerm ek és ifjúságvédelem, 
gyerm ek és ifjúsági érdekvéde
lem
-  hátrányos helyzetű csoportok  
társadalm i esélyegyenlőségének 
elősegítése
- a gyermekvédelm i gondosko

dásban élő gyerm ekek és fiatal 
fe lnőttek társadalomba való 
beilleszkedésének segítése
- szabadidős tevékenységek szer
vezése, oktatás, korrepetálás, 
képesség-, tehetség-, és a szemé
lyiségfejlesztés
- a gyermekvédelemben dolgo
zó fe lnőttek számára: oktatás, 
továbbképzés, tréningek szerve
zése
- a gyerm ekotthonban élő gyer
mekek és a fia ta l felnő ttek élet
minőségének javítása
- a célok megvalósítását segítő 
eszközök felkutatása, beszerzése 
és támogatások igénybevétele 
Központ: Debrecen Vármegyehá
za u 9.
A z  alapítvány vezetője: Szemán  
Gáborné
Titkára: Sági Tamara.
Milyen előnyökkel já r  a létre
hozott Csigaház A lapítvány a 
gyerekek számára? -  kérdezem  
Nagy Józseftől
-  A kulturális rendezvényekből 
bejövő anyagi segítséget, és a 
különböző tám ogatásokat az 
alapítványon keresztül tudjuk 
befogadni.
H ány éves korig állnak gyer
mekvédelmi gondoskodás alatt a 
lakásotthon lakói?
-  3 évestől 24 éves korig. Ekkor
ra sikerül olyan nevelési szintet 
elérni, hogy önálló  életvezetés
re lesznek képesek.
Hogyan tudják segíteni a kike
rülő fiatalok társadalomba való 
beilleszkedését és fe lnő tt életük 
elindítását?
-  A nevelés folyam atos, az 
egész addigi m u n k án k  arról 
szól. A családi nevelés, az életta
pasztalatok m egszerzése. Tehát 
a jelenlegi, családias neve
lés m egterem ti a lehetőségét 
annak, hogy kikerülve m inden 
élethelyzetben m egállják a 
helyüket.
Aki elérte a 24 évet és m eg
szűnt a gondoskodása, o tth o n 
terem tési tám ogatást kap, ezt az 
állam  biztosítja szám ára. 
Tehetséggondozásról, képesség- 

fejlesztésről is olvastam az ala
pítvány céljai között.
-  Igen. A lehetőséget m egkapja 
m indenki a nevelés során. Meg
ism eri saját képességeit. H ogy 
azt m ajd hogyan kam atoztat
ja az életben, m indenk inek  a 
saját szem élyiségétől függ. Erre 
bizonyítékul álljon itt egy ifjú 
tehetségünk verse. Hogy élni 
fog-e felnőtt korában ezzel a 
képességével, vagy nem , azt 
m ár ő dön ti el. Épp a napokban 
érettségizik.

Rézm űves M arianna  
Az idő m úlása

Ülsz csendesen 
Füledben az óra  ketyeg, 

Könny csordul szem edből, 
É rzed, ez ellen nem  tehetsz.

N incs kerék, m elyet vissza
forgathatsz, de te tu d o d  jól

A m últad  m egm arad

M unkájukhoz szívesen fogad-, 
nak tám ogatásokat, felajánlás 
sokat!

Szám laszám :
OTP 11738008-20822644

Véreb Csabáne
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A MAGYAR NYELV HETE
Ne cseréljük kincseinket üveggyöngyökre!

A Magyar Nyelv Hete megyei megnyitójára Nyíracsádon 
került sor 2006. május 2-án délután. A rendezvény hely
színe a Községi Könyvtár olvasóterme volt.
Dr. Katona Gyula polgármester köszöntötte a meghívott 
vendégeket. Rövid megnyitó beszédében felelevenítette 
községünk múltját és jelenét. Naponta szembesülünk a 
közéleti személyiségek gyakori hiányosságaival: a szín
vonaltalan, sokszor közönséges beszéddel és írással. Az 
értelmiség feladata feloldani ezt a problémát, példát adni 
a szép és helyes szóbeli és írásbeli megnyilatkozásra.

A Hajdú Bihar Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnökétől, Dr. Helm eczy Balázs egye
temi tanártól megtudhattuk, hogy több m int négy évtizede rendezik meg hazánkban a Magyar 
Nyelv Hetét.
Nyelvművelés és hazafiság címmel Dr. Sebestyén Á rpád nyelvész professzor tartott előadást. Törté
nelmi összefoglalójában felhívta figyelmünket a több mint 3000 éves nyelvünk ősiségére. Elődeink 
nyelvművelő törekvéseit példaként állította elénk. Nagy magyarjaink fontosnak tartották a magyar 
nyelv egységesítését és megőrzését nyelvjárásaiban is.
Nyíracsádon az egyik ősi tájszólás, az „í”-ző nyelvjárás használata ma is elevenen él. Nem az a nyelv- 
művelés, ha az így megszólaló családtagjainkat, ismerőseinket kijavítjuk. Azt kell tudatosítanunk, 
hogy valamennyi nyelvi forma értékes! Ismernünk kell az egységesített, általánosan használt nyelvi 
kifejező eszközöket, de őrizzük meg a helyi sajátosságokat, mely különlegessé tesz bennünket! Ha 
mindig a helyzetnek megfelelően használjuk nyelvünket, nem lehet kellemetlenségünk sem belőle. 
Mindezzel gyermekeink nyelvi öntudatát is erősíthetjük, melyre igen nagy szükségünk van egysége
sülő világunkban. A világ kultúráinak keveredésébe ne hagyjuk nyelvünket beolvadni!

A rendezvényt a vámospércsi Kiss-Virág Cukrászda és a Nyíracsád Kultúrájáért Alapítvány Támo
gatta.

Koleszár Tímea

Rendhagyó órák dr. Bakó Endrével
Május 9-én a Magyar Nyelv Hete rendezvénysorozat kere
tén belül dr. Bakó Endre újságíró, esztéta tartott iskolás 
gyerekeknek rendhagyó irodalom órákat.
Az iskolai könyvtárban 4. osztályos gyerekeknek a magyar 
nyelv eredetéről beszélt. Honfoglalás előtti nyelvi hatások, 
az első magyar nyelvemlék, közmondások, szállóigék, szó
lások kerültek említésre, magyarázatra. A gyerekek nagy 
élvezettel kapcsolódtak be közmondások, szólások jelen
tésének és eredetének megfejtésébe. Megtanulták, hogy 
nem illik valakit „cserbenhagyni”, és m egtanultak „fittyet 
hányni”, valamint „kereket oldani”.

A községi könyvtárban  m egtartott előadás a kommunikációról szólt. A társalgáson, és a kapcsolat- 
teremtés egyéb fajtáin kívül az 5. osztályosok megtanulhatták a lámpaláz leküzdésének módjait. Az 
egyik legbiztosabb módszer: a jó felkészülés. Vagyis: ha valaki nem tanulja meg a leckét, úgy megy 
iskolába, és kihívják felelni, nem csoda, ha lámpalázat kap, amikor meg kellene szólalnia.

Vereb Csabáné
■----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Tourinfom  Nyíracsád leg

újabb kiadványai:
Üdülés és aktív pihenés -  Balaton 
Családi üdülési ajánlatok 2006.

*•* Budapest és környéke 
Vendégházak, kempingek -  Dél-Alföld 

*•’ Gyógy + Wellness ajánlatok 
’•* Nagy tavak Magyarországon

-  Ötletek családi vízparti nyaraláshoz 
v  Észak-alföldi kincsestár -  Kultúra és örökség 
'** Nemzeti Parkok Magyarországon 
’•* Gasztronómiai rendezvények 2006. -  Dél-Alföld 
’•* Családi üdülési ajánlatok -  Dél-Alföld 
*♦* Camping
*** Földön -  vízen - levegőben

-  Aktív turisztikai ajánlatok a Dunántúlon 
•’ Budapest Guide
*•* Magyarország borvidékei és borútjai 
*•* Balatoni borutak 
*•* Tájékozottan Budapesten 
’•* Eseménynaptár -  Alföld és Tisza-tó 2006.
* Országos esem énynaptár 2006.

Sándor Edit

Április 22-től ism ét csattognak a kerekek, 
mert újra jár a Zsuzsivonat

Tavaszi m enetrend április 22-től június 11 -ig:

Debrecen-Fatelepről indul Munkanapokon: 8:30,14:00
Hétvégén: 8:30,10:30,14:00,16:00

Hármashegyaljáról indul M unkanapokon: 13:00,15:00
Hétvégén: 9:30, 13:00,15:00,18:00

^árm ashegyalján  büfé, játszótér, szabadtéri színpad várja a 
Pihenni vágyókat. A közelben található a Hármashegyi-tó és a 
^ármashegyi kilátó.

Erdei Iskola sok szeretettel várja az érdeklődő csoportokat! 
VvWw.zsuzsivasut.hu 

^ -------------------------------------------------------------

'  ;---------------------------------n
Latogatás a Vojtina

Bábszínházban

Óvodánkban ebben a neve
lési évben egy alkalommal 
m ind a hat csoport (150 fő) 
ellátogatott a Vojtina Báb
színházba. Sajnos a hat cso
portból csak egy csoport élt 
azzal a lehetőséggel, hogy 
bérletet vásárolt. A bérlettel 
4 alkalommal vehettek részt 
a tanulságos és kedvelt elő
adásokon. A gyermekeknek 
lehetőségük volt a színház 
által kiállított, és folyama
tosan változó bábokat meg
tekinteni, és játszani velük, 
amit igazán élveztek. A szín
házba való utazás minden 
esetben külön járatú Volán 
autóbusszal történt.
Kérem a szülőket, hogy ha 
az elkövetkezendő időben 
ilyen irányú igényük van, azt 
felém jelezzék. Szeretném, 
hogy ez a jól m űködő kap
csolat az óvoda és a színház 
között továbbra is m egm a
radjon.

Ny í r a c s á d, 2006. május 10.

Kábáiy Ferencné 
Vezető óvónő

EMLEKEZES A N Y A K  N A P J A R A
Anyák napja kapcsán jutott eszembe Édesanyámnak
egy régi történet, amelyhez egy fény
kép is társul.

Fiatalabb korom ban Kanadában 
voltam a testvéremnél. Úgy adódott, 
hogy éppen anyák napján voltam 
távol. Testvéremmel együtt nem volt 
lehetőségem, hogy szóval és ölelés
sel köszöntsem az édesanyámat, aki 
itthon volt Magyarországon. Addig 
még sohasem tettem  ilyet. Emiatt 
nagyon bánatos voltam. Az ottani 
ismerősök közül akadt egy idős 
bácsi, aki megsajnált és írt nekem 
egy szép verset, amit hazaküldhet- 
tem édesanyámnak. Tudta ő, hogy a 
szóbeli köszöntést ez nem pótolhatja, 
de mégis úgy gondolta, segít rajtam, 
hogy mégse m aradjon köszöntés 
nélkül az édesanyám. Mivel sajnos 
az édesanyám már nem lehet közöt
tünk, nem volt, akit köszöntsek 
anyák napján. Ügy gondoltam, köz
readom a verset, hátha másoknak is 
olyan örömet okoz, mint akkor az 
édesanyámnak és nekem, és segít 
kim utatni a szeretetet, ahogy nekem 
akkor segített.
Ezért köszöntöttem vele anyák 
napján a templomban az édes
anyákat, és ezért adom át most a 
Nyíracsádi Élet olvasóinak is nagy 
szeretettel.
Örülök, hogy ezzel a verssel meg
oszthatom másokkal azt az érzést, 
amit ma is érzek, valahányszor elol
vasom.
A képen, középen, a vers írója, Egri 
Kálmán úr látszik látszik, aki azóta 
m ár szintén elköltözött az élők sorá
ból.

özv. Gnáj Ferencné

Édesanyám képe tűnik fel most nékem,
Kissé elmosódva a nagy messzeségben,
Ahogy útnak indít: Isten veled, vigyázz. 
Vegyél fel kabátot, hideg lehet, ne fázz.

Hogy rám adna m indent, hogy féltene, óvna, 
Mintha lánya most is egy kisgyerek volna,
Rég elmúlt az idő, drága jó anyácskám,
Mikor még rám adtad ünneplő ruhácskám.

Kis kezemet fogtad, a templomba vittél,
És kislányod nagy szerencséjében hittél,
Azt hitted, hogy felkap egyszer a h ír szárnya 
Minden jó anyának ez a titkos vágya.

De az élet nehéz..., könyörtelen, kemény, 
Ritkán teljesül csak az anyai remény.
Ma már be kell látnod tárgyilagos szemmel, 
Lányod középszerű, szürke, átlag ember.

Akinek hétköznapokból telik a kenyere, 
Akinek soha sem volt eddig szerencséje, 
így van ez jó l..., ne legyen benned keserűség, 
Családod szeresd, és fő az egészség.

Tudod, lányod érted mi m indenre képes, 
Fiatal vagy, jövőre leszel 98 éves,
Gyenge fehér arcod ezerszer csókolnám, 
Maradj közöttünk sokáig, drága édesanyánk.

Anyák napján az általános iskolában az osztályok szép ünnepségek keretében köszöntötték az édes
anyákat. Képeinken 3. és 4. osztályosok adtak műsort édesanyjuk tiszteletére az iskola aulájában.

Czentyéné Zolnai Irén kiállítása 
a Malom Galériában

M ájus 9-én került sor C zen ty én é  Z o ln a i I ré n  kiállításának m eg
nyitó jára a helyi M alom  G alériában. A kiállítást K abály  F erencné 
a nyíracsádi óvoda vezetője m éltatta, és nyito tta  meg. C zentyéné 
Z olnai Irén D ebrecenen született. Felsőfokú óvónői és külkeres
kedelm i d ip lom át szerzett. A képzőm űvészet irán ti érdeklődés 
k ialakulásában nagy hatást gyakoroltak  Keresztesi Tam ás általános 
iskolai, és Bíró Ferenc főiskolai rajztanárai.
1992 ó ta  vesz részt m egyei őszi tárla tokon, és országos kiállítá
sokon, többek között V eszprém ben, V ám ospércsen, és Tokajban. 
Ö nálló  kiállításokon D ebrecenben, N yírábrányban, B udapesten 
és a Komlói H elytörténeti M úzeum ban m utatkozo tt be. Tagja az 

O rszágos Képző és Iparm űvészeti társaságnak.
Fő jellem zője a tájkép és a csendélet. É lm ényszerű kapcsolatát a term észettel, környezete felé 
irányuló  szeretetét a festészet nyelvén fejezi ki. „Tájképein te tten  érhető  a titkokat rejtő, k im e
ríthetetlen , a m indig  m ás term észet folyton változó, izgalmas, fogva tartó , hol rejtőzködő, hol 
k itáru lkozó arca,”
Életképei üdék, d inam ikusak, kifejezően elevenítik m eg hőseit.
H űen tolm ácsolja érzelm i világukat, életük esem ényeit. M indezt az em ber és a term észet 
harm óniá ján  keresztül m utatja  be. A naiv festészet egyszerű bájával ábrázolja a hétköznapi 
em bert. M unkásságában tetten  érhető  a szülőföld, a nyírségi táj, és az em berek iránti szeretete, 
szoros kötődése.
Selyemképei titokzatosságot, sejtelm ességet sugallnak. „Azáltal, hogy egy csokor virágot m eg
örökít, tovább él a virág.”
Ö sztönösnek tű n ő  friss színvilággal dolgozik. Erőteljes ecsetvonások töltik  m eg élettel a 
képeit. K om pozíciói kifejezően elevenítik m eg a fényt, az árnyékot. A szikrázó, villogó színek 
m egragadják a néző képzelőerejét.
A kiállítás jún ius 19-ig látható  a M alom  G alériában.

Ratkuné Dr.Gordán M ariann
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Diákönkormányzati nap
Május 5-én diákönkormányzati 
napot tartottunk iskolánkban. A 
hosszas szervezőmunka során, 
olyan programokat igyekezett 
összeállítani a DÖK vezetősége 
a tanulók ötletei alapján, hogy  
m indenki találjon kedvére valót. 
Ezen a pénteken a diákok nem  
gondoltak a dolgozatírásra, a 
játéknak, szórakozásnak, sport
nak hódoltak. A felnőttek is 
„gyermekként” izgatottan vettek 
részt a versenyeken, hátrahagy
va derékfájást, torokgyulladást 
és egyéb „nyavalyákat”.
Az életkori sajátosságoknak 
megfelelően választhattak a 
programsorozatból az alsós és 
felsős diákok. Sőt, a napközisek 
ekkor tartották a lovagi tornát, 
Sárkányölő Szent György tiszte
letére.
A felső tagozatosok 9 órakor 
sorakoztak az iskola udvarán. 
A diákönkormányzat vezetői 
köszöntötték a résztvevőket, 
majd a különböző versenyek, 
vetélkedők győztesei vették át a 
jutalmakat a szaktanároktól.
Fél tízkor a gyalogtúrát kedvelők 
csapata indult Fülöpre, a kerék
pártúra résztvevői Nyíradonyba 
tekertek. Ezzel egyidőben kez

dődtek a programok az általános 
iskola épületében és udvarán.
Az aulában frizura- és divatbe
mutató, táncverseny, kalapbe
mutató váltotta egymást.
A mai modern frizurákat díjazta 
a gyerekzsűri. A divatbemutatón 
a testhez sim uló színes felső és 
szűk nadrág hódított.
A táncversenyen a diszkótáncba 
kapcsolódtak be a legtöbben. 
Ugyanebben az időben, az egyik 
teremben a „csigabiga open” 
fokozott érdeklődést kísérve, 
rendben zajlott le. A verseny
zők alaposan felkészültek, a 
futamok során szabálytalanság 
nem történt, apróbb problémák

Fele sem igaz vetélkedő az iskolai 
könyvtárban

Nagyon jót játszottak azok is, 
akik az „Activity” jétékba kap
csolódtak be.
Mindezekkel egyidőben zajlot
tak a sportmérkőzések. A leg
nagyobb népszerűsége a tanár
diák meccseknek volt. Mind a 
fociban, mind a röplabdában 
nagyon kitartóan küzdöttek a 
tanárok, de a diákok vitték el a 
pálmát.

Kalapbemutató

Csigafuttatás

adódtak, pl: az egyik versenyző 
m ez-telenül akart rajtolni, de őt 
az etikai bizottság kizárta. Végül 
elsőként ért célba „Gabi”, m áso
dik lett „Béla a méla”, s harmadik 
„Ász a villám”. M inden felkészí
tőnek ezúton is gratulálunk.
Az iskola könyvtárában 7 csapat 
28 fővel mérte össze kreativi
tását. Megtudták a versenyzők, 
miért ásítunk, honnan ered a 
„túl az Óperencián” kifejezés, 
kit neveztek eredetileg „ágról 
szakadtnak”, és még sok érde
kességet.

Tanár-diák labdarúgás

A délutáni órákban az osz
tálybajnokságok folytatódtak. 
A sportrendezvények zárták a 
diákönkormányzati napot. 
Reméljük, mindenki jól érezte 
magát.

A diákönkor
m ányzat vezetősége

Kis természettudós verseny

Április 27-én délután rendeztük 
meg évfolyamonként a komplex 
természettudományi versenyt a 
felső tagozatos gyerekeknek.
A résztvevők előzetes feladata 
volt, hogy a gyógyszertár előtti 
tábláról egy védett növényt, 
vagy védett állatot ism ertesse
nek írásban.
Az 5. és 6. osztályosok  
N yíracsádtól Budapestig,
m íg a 7. és 8. évfolyam tanulói 
N yíracsádtól L ondonig utaztak 
képzeletben repülőgéppel.
Az egyéni megmérettetésre 50 
gyerek vállalkozott. Ők az osz
tályok közötti pontvadászati 
versenyben is pontot gyűjtöttek. 
Sajnos, 5 tanuló versenyen kívül 
oldotta meg a feladatokat, ők

nem hozták magukkal az előze
tes feladat dokumentálását.
A versenyen földrajzi atlaszt 
lehetett használni.
Az 5.-6. osztályosok távolságot 
mértek térképen, majd a való
ságban határozták meg útirá
nyukkal együtt. Az Alföld felett 
repültek, északra tekintve már a 
Kékes-tetőt is megpillantották, 
és kapták az ezzel kapcsolatos 
feladatot. Különböző erdőtí
pusok, madárfajok élőhelyeit 
kellett megtalálni, összekötni. 
Rétek, mezők fölött haladt a gép, 
ekkor a zöld lombszöcskére jel
lemző állításokat gyűjtöttek.
A gépről leszállva társukkal ver
senyt futottak, valamint keresz
tes pók és zöld pók fára mászá
sával kapcsolatos logikai szám í
tásos feladatot kaptak.
A 7. -8. osztályos tanulók fel
adatsora földrajz, kémia, fizika, 
biológia és matematika tan
tárgy ismeretanyagára épült. 
Különféle éghajlatot érintettek, 
hegységek, vizek felett szálltak 
képzeletben. Növénytakarót, a

vizekben található anyagokat 
kellett ismertetniük.
A tavon úszkáló madárinflu
enza gyanús vadkacsák kap
csán az úszás feltételeit kértük. 
Állatvilágot kellett felfedezni a 
versenyzőknek - földön, vízen, 
vízben és levegőben - a 46° -  52° 
szélességi körök mentén.
A feladatsorok megoldására egy 
órát kaptak a gyerekek. Az érté
kelésére a m unkaközösségünk  
pedig 1 hetet. Naponként adtuk 
tovább, aztán összesítettük.
A diákönkormányzati napon az 
igazgató úr hirdette ki az ered
ményt, és adta át az oklevelet 
évfolyamonként a legjobbak
nak:
5. osztály: Szem án Krisztina
6. osztály: Feró József
7. osztály: Jakab Anett
8. osztály: Béres István,

H udácskó M ihály

Gratulálunk!

Katonáné Katona Erzsébet

KÖSZÖNET NYÍRACSÁD ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK
ÉS ÓVODÁJÁNAK

Kérjük fogadják elismerésünket és köszönetünket, hogy támogatták a gyereket körében 
az „A hogy a legkisebbek látják a világot” c. rajzversenyünkön 

való részvételüket, és köszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját.
A gyerekeknek és felkészítőiknek további sikereket kívánunk.

Stefan Zseromszki Általános Iskola Nalenczów (Lengyelország)

Az évente megrendezett gyermek rajzverseny magyar díjazottjai 2006-ban: 
Napközi Otthonos Óvoda Nyíracsád: Horváth Adél, Karászi Attila 

(felkészítőik: Kovácsné Csík Ágnes és Orosi Lajosné óvónők)
Ady Endre Általános Iskola Nyíracsád:

Kuczora Boglárka, Kerezsi Vince, Kökényesi Richárd 
(felkészítőjük: Gariscsák Anita tanítónő)

Katasztrófavédelem
A C sehely Csilla, M oczok Stella, Rózsa Csilla, Czirják János alkotta együttes M oczok G yula fel
készítő tanár irányításával novem ber óta készül a versenyre. Míg mások pihentek, ők szombatjaikat 
áldozták fel a több száz oldalas elméleti anyag elsajátítására, s a gyakorlati feladatok is alaposan 
megizzasztották őket. Ezért nem csoda, hogy kissé csalódottan érkeztek haza, hisz a 18 résztvevő 
csapat közül 387 pontos eredményükkel m indössze három ponttal ugyan, de lecsúsztak a dobogó 
legfelső fokáról.
Azóta folyamatosan azt latolgatják, m erthogy ezen múlott a győzelem, vajon kell-e a túlélő cso
magba zseblámpa. Ha megtalálják a választ, ha nem, mindenképpen rengeteg hasznos ismerettel 
lettek gazdagabbak. Czirják Jánosnak a puttony fecskendő kezelése, Csehely Csillának a tűzoltó kötél 
fűzése tetszett a legjobban, Rózsa Csilla pedig már rutinosnak számít, hisz negyedik versenyét izgul
hatta végig.
M oczok Stella az egyetlen a csapatban, aki nem nyolcadikos, így jövőre talán rajta lesz a legna
gyobb felelősség. A gyerekek úgy fogalmaztak, hogy az elméleti anyag elsajátítása kissé ijesztő volt, 
de mindannyian nagyon büszkék arra, hogy a mindennapi életben előforduló veszélyes helyzetekről 
sokkal többet tudnak társaiknál, „élesben” sem esnének pánikba, s azt is tudnák, mi a teendő.

K Z E
www.haon.hu

II. belezettek a megyében 
Balról-jobbra: 

M oczok Stella, Czirják János 
Csehely Csilla, Rózsa Csilla

A középiskolás kategóriában 
versenyző fiatalok képviselik 
Hajdú-Bihar Megyét 2006. 
május 26-27-28-án m egren
dezésre kerülő Országos Ver
senyen Szolnokon. 
Felkészítőjük: M oczok Gyula

Középiskolás kategória 
Balról-jobbra:

Rózsa Anett, Barna Ágnes 
Csehely Szilvia, Újfalusi Szilvia

Középkori időutazás a 
napköziben

Szent György havában „középkort idéző” lovagi tornát rendezett 
napközis munkaközösség, amelyen minden napközis diák részt 
vett.
A lovagi tornára a napközis csoportok lovagrendeket alapítot
tak. A kis lovagok elkészítették saját zászlóikat, címerpajzsaikat, 
és sisakjaikat. A viadal előtt az ifjú lovagok esküt tettek, melyben 
megígérték, hogy lovagiasan és tisztességesen küzdenek. 
Rönkhajítás, sárkányfogás, lovas próba, kardkitartás, életvíz 
gyűjtés után a lovagteremben elmebajnokság következett, ahol 
Sárkányölő Szent György legendájával kapcsolatos ismereteikről 
tettek bizonyságot.
A várakozó csapatok ikonfestéssel tölthették az időt, a legsikere
sebb munkákból és a lovagrendek szebbnél szebb zászlóiból és 
címerpajzsaikból kiállítást rendeztünk az iskola aulájában.
A játék megvalósításával igyekeztünk pótolni annak a kulturális 
örökségünknek a hiányát, hogy kisdiákjaink a mi településünkön  
nem  láthatnak nálunk várakat, várjátékokat.
Programunk megvalósítását elősegítették: az O ktatási M iniszté
rium , a diákönkorm ányzat, Szabó Sándor hely i vállalkozó és a 
napközis gyerekek szülei, nevelői.
Színből köszönjük.

Nagy Jánosné 
napközis nevelő

Ne felejtsek!
Erre biztatja a gyerekeket 

az az országos anyanyel
vi levelező verseny, melyen 
328 általános iskola 1604 
tanulója vett részt. Ebből 30 
nyíracsádi volt.
Az iskolák közti versenyen, 
ahol a résztvevők számát és 
az elért pontszámokat vették 
figyelembe, iskolánk a 4. 
helyen végzett.
Egyéni teljesítmény alapján 
13 bronz és 4 ezüst fokozatot 
értünk el. Az oklevelen kívül 
a versenyzők könyvjutalom
ban részesültek.
A különdíjakat a zsűri a 
pontszámoktól függetlenül 
ítélte oda évfolyamonként 5 
tanulónak. A 6. osztályosok 
ezt interjúkérdések m egfo
galmazásáért kapták. Isko
lánkból ezt az elismerést 
Balogh Rebeka 6.a osztályos 
tanuló érdemelte ki. 
Jutalomként egynapos horto
bágyi kiránduláson veszünk 
részt június 3-án.

A jövő tanévben is szeret
nénk bekapcsolódni a ver
sengésbe, és legalább hasonló 
eredményeket elérni, hiszen 
aki részt vett ezen a verse
nyen, annak fejlődött anya
nyelvi képessége, tudása, 
megtanult önállóan ismere
tet szerezni, azt felhasználni, 
és nőtt az esélye a középisko
lai felvételin.

M oczok Gyulánc 
felkészítő tanár

http://www.haon.hu


A MOHÁK ES 
ZUZMÓK FÖLDJÉN

Április elején az iskola 7. évfo
lyamának tanulói „erdei isko
lába” jártak néhány napig Per
kupán egy pályázat támogatá
sával. Az időjárás nem fogadott 
a kegyeibe minket. Gyakran 
esett az eső, ennek ellenére 
minden tervezett programot 
megvalósítottunk.
M ár az első napon  m egláto
gattuk  a tájházat és m egnéztük 
a gyönyörű, védett m űem lék 
házakat.

Kedden próbára tettük álló- 
képességünket, amikor túrára 
indultunk. Célunk a hegyen 
lévő Pálos rendi romtemplom  
volt. Út közben megfigyeltük 
az ébredező természetet. Lát
tunk fekete harkályt és erdei 
szalonkát is. Természetes kör
nyezetükben tanulmányoz
tuk a különböző, már ebben 
a kora tavaszi időszakban is 
látható növényeket, mint pél
dául bükk, tölgy, éger, bokros 
és leveles zuzmók, különböző  
cserjék és rengeteg moha.
A templom rom látványa 
pedig kárpótolt bennünket a 
„hegymászás” fáradalmaiért.
A szerdai napon a Baradla- 
barlangban tettünk egy rövid 
túrát. Itt szakértő túraveze
tő pontosan elmagyarázta a 
cseppkő keletkezését, szaksze
rű elnevezéseit és a barlang 
történetét is. Rengeteg lenyű
göző cseppkövet láttunk, de 
talán a „Hangversenyterem” 
zenés bemutatója a legem lé
kezetesebb mindenki számára. 
Ezután m egnéztünk egy régi 
kőfejtőt Szögligeten.
Délután újabb embert pró
báló túra következett, a falu 
történelmében fontos szerepet 
betöltő ő r -  hegy m egmászá
sa. A hegy tetejéről csodála

tos kilátás nyílik a falura és az 
egész folyóvölgyre. A hagyo
m ány szerint innen figyelték a 
közeledő ellenséget, és figyel
meztették a környező falvak 
lakóit a veszélyre.
Ezen a délutánon is sor került 
növények közelebbi m egfi
gyelésére, így láttunk borókát, 
héjakút mácsonyát és védett 
leánykökörcsint is.
Vízmintát gyűjtöttünk forrás, 
folyó és patak vizéből, aminek 
vizsgáltuk tisztaságát és ph 
értékét.
Csütörtökön megnéztük a 
közeli márványfeldolgozó 
üzem működését, a teljes m un
kafolyamatot a mázsás tömbök 
feldarabolásától a padlólapok 
elkészültéig.
Az esti akadályversenyre m in
denki szívesen gondol vissza, 
amely nagyon vidáman telt 
és felölelte a hét eseményeit. 
Persze azért senki ne higgye, 
hogy csak pihentünk. A csapa
toknak már otthon készülni
ük kellett megadott témákból 
és minden nap beszámoltak 
valamelyikről. Mi kísérő taná
rok ( Katonáné Katona Erzsé
bet, M oczok Gyula, Kabályné 
Pazonyi Erika) folyamatosan 
ostromoltuk a tanulókat fel
adatokkal, hol egy szövegértés, 
hol egy verselemzés, néha egy 
kis összefoglaló írása, máskor 
pedig rajz vagy tabló készíté
se. A csoportnapló folyamatos 
vezetéséről már nem is beszél
ve. Minden feladatért pontokat 
kaptak a csapatok. Ezek össze
sítése után eredményt hirdet
tünk, és természetesen m in
denki ajándékot is kapott. 
Pénteken búcsút vettünk Per
kupától, ahová mindenki szí
vesen visszam enne akár már 
holnap.
Köszönettel tartozunk két 
anyukának, Nagy Bálintnénak 
és Babály Erzsébetnek, akik 
gondoskodtak a csapatról és 
finom ételeket főztek nekünk.

Kabályné Pazonyi Erika

Kedves Enikő néni!
A 8. c osztály nevében szeretnénk m egköszönni Kedves Györgyné 
Zilahi Enikő osztályfőnökünknek a velünk töltött négy évet és a 
ránk fordított munkáját.
Köszönjük a tudást, amit irányítása alatt megszereztünk. 
Köszönjük, hogy mindig ott volt, amikor tanácsra, segítségre volt 
szükségünk.
Köszönjük a sok-sok türelmét, a gondoskodását, és azt az őszinte 
légkört, amellyel körülvett bennünket.
Szeretnénk, ha nem csak a csínytevéseinkre emlékezne, hanem  
azokra a szép eseményekre, kirándulásokra, amelyeket együtt 
éltünk át.
Kívánunk a továbbiakban is jó egészséget, erőt, türelmet, és még 
sok-sok olyan szerető tanítványt, m int amilyenek mi voltunk:
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Nyíracsádi Élet
Nyíracsád község havonta megjelenő lapja • Lapalapító: Nyíracsád Község 

önkormányzata • 4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. • Tel./fax: (52) 206 00! 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. ■ Főszerkesztő: Vereb Csabáné 

Tel./lax: (52) 207 271 • e-mail: ligetaljtsfreestart.hu 
Készült a Színforrás Kft. tördelésével a Kapitális Kft. nyomdájában, 

Debrecenben

Az Ady Endre Általános Iskola könyvtáráról
I. A  kö n yv tá r bem utatása

Az iskola könyvtára 1973-ban 
létesült. Eleinte szekrényekben 
voltak a könyvek, majd fokoza
tosan alakult ki a szabadpolcos 
rendszer és kapott önálló helyi
séget a könyvtár. A felújított 
iskola átadásakor 2005. augusz
tusában új helyiségbe költözött 
a második em eleten, a pódi
umterem és a nyelvi tantermek 
szomszédságába. A könyvtár két 
részből áll: egy olvasóteremből 
és egy raktárnak és irodának 
használt szobából.
A könyvtár új mutatós bútorza
tot is kapott, gyönyörű környe
zetben tölthetik szabad idejüket 
a tanulók, bővíthetik tudásukat, 
készülhetnek a versenyekre, 
vetélkedőkre. A könyvtárban 
televízió, videó lejátszó áll a 
tanulók rendelkezésére, a szá
m ítógépes információtárolás 
kiépítése folyamatban van, az 
Internet is megtalálható. M ind
ezekért köszönet illeti Nyíracsád 
Község Önkormányzatát, mint 
az iskola fenntartóját, az iskola 
vezetőségét, akik mindig szívü
kön viselték a kultúra ügyét, a 
tanulók nevelésének és oktatá
sának ilyen irányú segítését.
A könyvtáros a feladatát fél
állásban látja el, ami heti 20 
óra. Ebből 12 óra a kölcsönzés, 
napi 2-3 óra, és 8 óra biztosí
tott egyéb munkák elvégzésére: 
pl. könyvrendelés, állományba 
vétel, selejtezés, katalógusépítés, 
programok szervezése, könyv
tárhasználati illetve könyvtáris
mereti órák tartása. A kölcsön
zés a tanórák után történik, ez 
évek óta bevált gyakorlat, amely 
a tanárok és a tanulók igényei
nek egyaránt megfelel.
A beírt tanulók száma 461, a 
pedagógusok létszáma 36 fő. 
A könyvtárat a tanulók 74%-a 
használja, a pedagógusok vala
m ennyien igénybe veszik a 
könyvtár szolgáltatásait.

II. A  kön yvtár szolgáltatásai

• Kölcsönzés: A tanárok  és a 
tanu lók  részére. A könyvek 
m ellett folyóiratokat is kölcsön- 
zünk. Jelenleg 25 féle folyóirat 
já r  a k önyv tárunkba, ezek főleg 
az oktató-nevelő  m unkát segítő 
folyóiratok, a tan u ló k  részére 
m egtalálhatók a szórakoztató  
jellegűek is.
• A helyben olvasás lehetősége 
biztosított.
• Lehetőség van ku ta tóm unka 
végzésére, a versenyekre való 
felkészülésre, segítségadás illet
ve a könyvtári d okum en tum ok  
használatának biztosítására.
• Egyéni és csoportos foglalko
zások tartása. 2005 novem be
rében iskolánk névadójának, 
Ady Endre születésének évfor
dulója alkalm ából versm ondó  
versenyt ta rto ttu n k , ez év ja n u 
árjában Kazinczy szépkiejtési 
versenyt h irdettünk , m ájusban 
v idám  vetélkedőn vehettek részt 
a tanulók, valam int a m agyar 
nyelv hete  alkalm ából m ájus 
10-én rendhagyó nyelvtan órát 
szerveztünk, m elynek előadója 
Dr. Bakó E ndre tanár, újságíró 
volt. Témája: Mi fán terem ? / A 
m agyar szólások és közm ondás
ok  eredete/ Az ó rán  a 4. o sztá
lyosok vettek részt.

III. A  kön yvtár gyű jtőköre

Fő gyűjtőköre:
• Kézi- és segédkönyvek (Lexi
konok, encik lopédiák , szótárak)
• Szépirodalom : a helyi tan te rv 
ben  m eghatározo tt házi és a ján 
lo tt olvasm ányok
• A tan íto tt tárgyak  szak iro 
daim a
• Pedagógiai kiadványok (válo
gatással)
• Ü nnepségek, versenyek m eg
rendezését segítő k iadványok 
(m űsorfüzetek, versenyek anya

gai)
• K özségünk tö rténetéhez  kap
csolódó kiadványok
• Időszaki k iadványok

Mellék gyűjtőkör:

• Szakirodalom: a pedagógusok  
szaktárgyi órákra való felkészü
lését segítő művek
• Szépirodalom: a gyermekek 
olvasóvá nevelését elősegítő  
mesegyűjtemények, ifjúsági 
regények
• A tananyaghoz kapcsolódó  
videókazetták (megfilmesített 
házi olvasmányok, természetfil
mek, egészségügyi felvilágosító 
filmek), hangszalagok (nyelvek 
oktatásához, ének-zene tanítá
sához, szép versmondáshoz), 
CD-k.

/V. Á llom ánygyarapítás

Az iskolai könyvtár állomány- 
gyarapítását terv szerint végez
zük. Több mint húsz éve szer
ződésünk van a KELLO-val 
(Könyvtárellátó Közhasznú Tár
saság), rendszeresen megküldi 
az új könyvek jegyzékét, b izo
nyos összeget m inden évben  
lekötünk könyvvásárlásra. Az 
állománygyarapításra a pályáza
tok adta lehetőségeket is igyek
szünk kihasználni. Könyvtárfej
lesztésre fordítjuk a tankönyv
árusítás után kapott jutalékot 
is. Gyakran kap a könyvtárunk 
ajándékkönyvet m agánszem é
lyektől, a Nyíracsád községről 
megjelent kiadványokat a Köz
ségi Önkormányzata ajándékoz
ta tanulóinknak, amit jól hasz
nosítunk a Nyíracsád tantárgy 
oktatásában.

V. A  GEORGE integrált kö n yv 
tári program

2005 végén Vereb Csaba isko
laigazgató kezdem ényezésé
re megvásároltuk a GEORGE 
integrált könyvtári programot. 
Ez a program a hagyományos 
kartonos olvasójegyes nyilván
tartás kiváltására alkalmas. A 
városi és a megyei könyvtárak 
már elkezdték a különböző  
számítógépes programok hasz

nálatát, de kisebb könyvtárakra 
ez még nem jellemző. Úgy gon
dolom , a mi könyvtárunk ebben 
úttörő szerepet tölt be.

A nyilvántartás tartalmazza köl
csönzők nevét, adatait, a könyv
tár állományát, mely folyamato
san kerül a készletbe. Jelenleg a 
számítógépen találhatók már az 
audiovizuális eszközök: CD-k, 
hangkazetták, videókazetták, és 
a könyvek egy része. A könyvek 
gépre történő vitelét leltáro
zás és természetesen selejtezés 
előzte meg.
A program kezelhetősége egy
szerű és gyors, azonnali és 
pontos információt ad a kész
letről.

A kölcsönzött tárgyak nyilván
tartása és keresése történhet:

Tárgykör, raktári jelzet, 
CUTTER szám alapján
• Cím, szerző szerint
• Leltári szám, ISBN kód alapján
• ETO jelzet szerint 
Leegyszerűsítve: szerző vagy cím  
alapján, esetleg ISBN kód sze
rint megállapítható, m egvan-e 
a keresett mű a könyvtárban, ha 
igen, kinél található, és m indez 
néhány perc alatt.
A könyvtári állomány gépre 
történő vitele két közmunkás 
segítségével történik. Erdei Éva 
a Nyíregyházi Főiskola informa
tikus könyvtáros szakának II. 
évfolyam os hallgatója, Oroszné 
Hudácskó Mónika 4. évfolya
m os gim názium i tanuló. Az 
informatikus könyvtáros szakos 
hallgató irányításával lelkiis
meretesen, nagy pontossággal, 
hozzáértéssel végzik munkáju
kat. Az állomány feldolgozása 
hosszadalmas, ugyanis minden 
egyes dokum entum ot kézbe kell 
venni ahhoz, hogy a szükséges 
adatok rögzítése megtörténjen.

Pintye Sándorné 
könyvtáros

Tisztelettel meghívjuk
A 2006. június 04.-én Pünkösd vasárnapján Nyíracsádra a Petőfi térre  

A Ligetaljai Kulturális Napok rendezvényeire
Programjaink:
10.00 óra Térzene

Aszfalt rajzverseny
Játékos vetélkedő -  Szappanszobor faragó verseny

12.00 óra Főzőverseny -  Nevezés a Tourinform Irodában

14.00 óra Nyíracsádi mazsorett csoport
Nyíradony -  pávakör 

Nyíradony -  néptánc 
Aradványpusztai népdalkor 
Ady Endre Általános Iskola néptánc csoportja 
Fülöp -  népdalkör 
Hajdúsámson -  moderntánc 
Hajdúhadház -  népdalkor 
Hajdúsámson -  mazsorett

16.00óra Ünnepi köszöntő
Nyíracsád -  népdalkor
Vámospércs -  néptánc
Vámospércs -  népdalkor
Nyírmártonfalva -  aerobic, hastánc, pom-pom,
mazsorett, balett, citera csoportjai
Nyirábrány -  néptánc csoport
Nyírábrány - M azsorett csoport

Újléta -  mazsorett csoport 
Nyíradony Művészeti Iskola formációs 
és versenytánc csoportja, mazsorett csoport 

M elódia Fúvószenekar -  Debrecen 
Nyíradony -  Ligetalja Néptánc Együttes 
Nyíracsád -  Akác Néptánc Együttes

Sztárvendégek:
Kb.20.00 óra Kedves Barátok

Roy és Ádám  
Hip Hop Boyz 
Tűzijáték 
Utca bál

Kiegészítő rendezvények:
-  Ligetkupa labdarúgó bajnokság- előzetes
(nevezés a Tourinform Irodában és a Művelődési Házban)
-  Szépségverseny
-  Utazó vidámpark
-  Ligetalja főzőverseny
-  Szappanszobor faragó verseny

A rendezvény ideje alatt megtekinthető:
-  A XIII. századi műemlék templom
-  A M alom  Galéria időszakos és állandó kiállításai
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Ballagó 8.osztályosok - 2005/2006-os tanév
8.a osztály

ofő:M oczok G yu láné
8.b osztály

ofő:Tóth  G áb o rn é
8.c osztály

ofő: K edves G yörgyné Z ilah i E nikő

1. Bálega Kitti 1. A ntal Gabriella 1. Ajtai Ferenc
2. Bíró A lexandra 2. Bálega Vivien 2. Banczalovszki Dávid
3. Csehely Csilla 3. Blascsák László 3. Béres István
4. D obrai G ábor 4. Farkas Vilma 4. C risán  László
5. D udás Brigitta 5. Fehérvári N óra 5. C zirják János
6. Fehérvári G ábor 6. G yőrösi Kitti 6. E rdős Bettina
7. G öncző Dávid 7. H alász Brigitta 7. H udácskó M ihály
8. H orváth  József 8. H utóczki H enrietta 8. Király T ibor
9. Király Barbara 9. H utóczki Szabina 9. Konyári G ábor

10. Kovács Sándor 10. Kerezsi Renáta 10. Lakatos Gergely
11. Kökényesi A lexandra 11. Kovács Benjám in 11. N yika N ándor
12. Lászlófalvi Éva 12. M aczó Kálm án 12. O rosz Boglárka
13. Lukács D ániel 13. M aczó K risztina 13. Pintye Zoltán
14. M aczó M arcella 14. M áté Ferenc 14. Pósán D orina
15. M áté Péter 15. M icuska Csaba 15. Puskás Evelin
16. N ótin Richárd 16. M ilák A ndrás 16. Rózsa Csilla
17. Papp János 17. Pintye Bence 17. Szabó B arbara
18. Szabó Bianka 18. Szabó Ákos 18. Szilágyi B arbara
19. Szőke M argit 19. Szabó N ikolett 19. Takács B ernadett
20. Tamás Péter 20. Szőke M ihály 20. Varga R óbert
21.
22.

Terdik A lexandra 
Veres K risztina

21. Varga V iktória

Eltérő tantervű osztály
ofő: K edves G yörgy

1. Berényi Éva

2. Győrösi Zsolt

2006. évi általános iskolai ballagás időpontja: június 10., szombat

Pásztortarhonya
Hozzávalók: 50 dkg tarhonya, 4- 
5 nagy fej krumpli, 3-4 fej vörös
hagyma ízlés szerint, egy kis szál 
száraz kolbász, pirospaprika, só, 
csipetnyi bors

Előkészítés: A hagymát megtisz
títjuk és apróra vágjuk. A krump
lit m eghám ozzuk és kockákra 
vágjuk. A kolbászt pedig tetszőle
ges vastagságúra felszeleteljük.

Elkészítés: A tarhonyát az előre 
felforrósított olajban megpirítjuk, 
majd az apróra vágott hagymát 
ezen az alapon megdinszteljük. 
Ezt megfűszerezzük sóval, bors
sal, pirospaprikával, természetesen 
ízlés szerint. Ha ez megvan, jöhet 
a krumpli és kolbász bele, majd 
annyi vízzel öntjük fel hogy ellep
je az egészet, de ez a mennyiség 
legyen 2-szer annyi, mint amennyi 
tarhonyát használtunk. Időközön
ként kavargassuk. Amikor a víz 
kezd leforrni róla, szükség szerint 
öntsük fel újra, majd mikor a tar
honya megpuhult, hagyjuk, hogy 
a felesleges víz elforrjon. Közben 
kavargatjuk, nehogy odakapjon az 
alja. Nem kell, hogy teljesen szá
razra forrjon le a víz, a krumpli 
és a tarhonya úgyis felszívja azt a 
kicsit, ami marad.

Megjegyzés:
Bográcsban is készíthető.
Ez az adag kb. 6 embernek elég, 
ta r ta lm a s , lak ta tó  és nagyon 
finom! Jó étvágyat!!!

www.mindmegette.hu

Értesítem a kedves szülőket, hogy óvodánkban 2006. június 9-én tartjuk a nagycsoportosok ballagását.

Kabály Ferencné vezető óvónő

Óvodánkból búcsúzó nagycsoportosok:
1. A ntal R ichárd 14. Fúró A nnam ária 27. Konyári T ím ea 40. N agy Anikó 53. Terdik M árta

2. Balogh Tamás 15. Géczi Richárd 28. Kovács A drienn 41. N agy Ö dön 54. Terdik Roland

3. Barna A nna 16. Gulyás Renáta 29. Kovács Renáta 42. Patalenszki Á dám 55. Tóth A ndrea

4. Bálega M ónika 17. H aller Brigitta 30. Kovács Tamás 43. P intye Rebeka 56. Török M ária

5. Bálega N orbert 18. Holb Boglárka 31. Kulisz N ikolett 44. Póik G ábor 57. Űjfalusi Gergő

6. Berki György Péter 19. H orváth  Adél 32. Kupecz Vanda 45. Pósán Ákos 58. Vadász M ária

7. Blascsák D ávid 20. Jónás Brigitta 33. Lakatos Bence 46. Ratku M árk 59. Vékony Ferenc

8. Bűte Lili 21. Kabály Gabriella 34. Lakatos József 47. Sass József 60. Vizi Szabolcs Bence

9. C zentye Bence 22. K arácson Regina 35. Lakatos N oém i 48. Sim on A drienn 61. Z ilahi Fanni

10. Csatordai László 23. Karászi A ttila 36. Lisku Éva 49. Szabó G réta

11. C sordás Kitti 24. Keczán D ávid 37. Lukács D ávid 50. Székely B ernadett

12. D anku  D alm a 25. Kerezsi K risztina 38. M acsi Beatrix 51. Szűcs Judit

13. D em eter Ákos 26. Kis-Bicskei Sára 39. M áté Petra 52. Terdik József

G Y E R M E K N A P
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, a Hajdú-Bihar Megyei Esélyek Háza 

Humánszolgáltató Központ, a Nyírcsádi Polgármesteri Hivatal és a Nyíracsádi Dózsa 
György Művelődési Ház szeretettel vár minden érdeklődőt

2006. május 28-án (vasárnap) 9.30 -  15.00 óráig 

Nyíracsádon, a település főterén
(rossz idő  esetén a m űvelődési házban)

Program:

9.30 - 10.00 Térzenét ad a Debreceni Rézfúvós Együttes
10.00 - 10.20 Csillagdal -  Koppányi Gergely (ének, gitár) m űsora
10.20 - 10.30 K öszöntőt m ond  Dr. Katona Gyula, N yíracsád po lgárm estere és

Dr. Juhászné Lévai Katalin, a m egyei közgyűlés elnöke
10.30 - 11.00 Bambika, a bohóc

zenés, játékos, vetélkedés m űsor
11.00 - 11.40 Üveggolyó -  Reschofsky György m űsora
11.40- 13.00 E bédszünet
13.00 - 13.30 A debreceni Vezér Fitness gyerm ek fitness csoportjának bem utató ja , m ajd közös to rna
13.45 - 14.15 Kis kalapban kicsi ész -  m esejáték az A bakusz gyerm ekszínjátszó kör  előadásában
14.30 - 15.00 Sztárvendég a Desperado együttes

A színpad m ellett kézm űves já tszóházak várják  azokat, akik szívesen választják a m űsorszám ok  hallgatása m ellett 
a m anuális foglalkozást. (Lesz vesszőfonás, bőrözés, korongozás, papírhajtogatás, gyöngyfűzés, lufihajtogatás, 
arcfestés, aszfalt rajzverseny stb.)

V alam ennyi ven d égünknek  jó szórakozást kívánunk!

H I R D E T E S
2 ho ld  építési telek eladó 
N yíracsádon a Kossuth utcán. 
Irányár: 800 eFt. É rdeklődni: 
206-519,06-30-397-3773

2 ho ld  jó  m inőségű föld fasorral 
együtt eladó. Érdeklődni: Tel: 
52/206-682

Dózsa u tcán  kétszobás, kom for
tos családi ház, nyári konyhával

  ,
M indenki ismeri a pillanat 
varázsát, amikor az ember 
hátradől egy fárasztó nap 
után és átadja magát egy 
finom, olvadékony, lágy  

nemes alapanyagokból készült 
sütemény élvezetének. 
Néhány másodpercnyi 

megállás, pihenés a világ 
rohanása közepette...

Süteményeink kaphatók: 
Kiss-Virág Cukrászda 

Vámospércs M alom  u. 7.
5 2 /2 1 0 -1 2 8  

Anna cukrászda 
Nyíracsád, Petőfi tér 1-3.

52 /20 7 -5 7 1

eladó. Irányár: 2.800,-eFt. É rdek

lődni: tel.: 06-20/803-7864

Eladó 300 k odrá t telek, vala

m in t 2 ho ld  belterü leti építési 

telek, ugyan itt négy nagy faab

lak fürdőszoba ajtó tokkal és két 

kis ablak. Érdeklődni: M oczok 

Istvánná N yíracsád, Szatm ári u. 

46. 52/206-857

Nyári tábor 
Erdélyben!

N yíracsád község Ö n k o r
m ányzata nyári tábo rt 

szervez Erdélybe,
10-20 éves korosztály 

részére, időpont: 
július eleje, 9 nap. A tábor 

költsége 12000 Ft/fő. Jelent
kezni: M oczok G yulánál (06 
70 450-23-90) jun ius 18-ig. 

A táb o r az erdélyi csere- 
kapcsolat része, kiutazás 

csak kellő szám ú jelentkező 
esetén indul.

OPTIKAI SZAKÜZLET ^
VÁ M O SPÉRCS, JÓ ZSEF ATTILA U. 58.

A debreceni út mellett a központban 
A buszm egállótól néhány méterre

A COM PUTERES SZEM VIZSGÁLAT IDŐPONTJA MÁJUS 
1-TŐL M EGVÁLTOZOTT HÉTFŐ HELYETT MINDEN 

SZOM BATON 8.30 ÉS 13 ÓRA KÖZÖTT 
A SZEM VIZSG ÁLAT SZEM Ü V EG K ÉSZÍTÉS ESETÉN

INGYENES
SZOLGÁLTATÁSAINK:

• TB- vények beváltása • Szem üvegkészítés-javítás • Felnőtt és 
gyerm ek szem üvegkeretek, szem üveglencsék bő választékban
• D ioptriás napszem üvegek készítése (UVA, UVB szűréssel)
• Tartozékok: tokok, szem üvegláncok, páram entesítő folyadé
kok, szem üvegtörlők • Kontaktlencse ápolószerek

A K C IÓ : F ényre  sö té tedő  szem üveglencsék (üveg, m űanyag) 
kedvező áron

NYITVA TARTÁS: HÉTFŐ: ZÁRVA

KEDD -PÉN TEK : 900 - 1600

SZOMBAT: - 13“

Hunyadi Józsefné optometrista- látszerész mester

Ü ZLETEINK : Debrecen, Kurucz u. 140 Tel.: 0 6 / 5 2 / 4 1 5  -2 6 3  
^  Vám ospércs, József A ttila u. 58. Tel.: 06 30 584 - 1979 ^

Szappanszobor 
faragó verseny

Június 4-én, 
vasárnap, de . 11 
órátó l a Ligetalja 

Kulturális Nap 
keretén belül 

szappanszobor 
faragó versenyt 

hirdetünk.
A z alapanyagot Kiss 

Mihály vállalkozó  
biztosítja.

A  munkákat díjazzák! 
A  d íjazo tt művek 

kiállításra kerülnek.
Érdeklődni és 

je lentkezni lehet: 
Nyíracsád Tourinfom  

Tel: 207 271

FELHÍVÁS
Ligetalja- Gúth főzőverseny
Helye: Nyíracsád Petőfi tér és 
környéke
Ideje: 2006 június 4-én, déli 12 
órától folyamatosan.
A Ligetalja Kulturális Nap más 
rendezvényeihez kapcsolódóan 
helyi és környékbeli finomsá
gokat lehet főzni a barátokkal, 
vagy a családdal.
Az pedig, hogy a zsűri éppen 
arra jár, kóstolgat, és értékes 
díjakat, /vagy vigaszdíjakat/ 
osztogat, csak ráadás.
/N éhány tűz-alátétet tudunk 
adni, hogy a fű, vagy a kő ne 
sérüljön, de, aki tud, hozzon 
m agával./
A főzőverseny szervezője a 
Ligetalja - Gúth Idegenforgal
mi Egyesület. Nevezni lehet az 
egyesület vezetőjénél Vereb 
Csabánénál és a Tourinform 
Irodában Sándor Editnél.
Cím: Nyíracsád Petőfi tér 3. 
Telefon: 207-271

http://www.mindmegette.hu

