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Kedves Györgyné Zilahi Enikő:

Amikor 
meghaltak 
az álmok

Helyzetdal az októberi 
forradalom  50. évfordulóján

Tizenhat éves vagyok, 
öltönyben állok sorfalat, 
feszengek, szorít a cipőm is, 
es nem érzem  jó l magam.

Mögöttem pusmognak a fiúk, 
csendre intik őket a tanárok, 
arról beszélgetnek pajkosan, 

várják őket majd a lányok.

És akkor, h ir te le n ... 
eszembe ju t ő, a fiú,

Aki ötven évvel ezelőtt 
cpp annyi idős lehetett, mint én.
S mert egy lány várt reá,
Angolé szívvel indult el a tér felé.

Nem látott és nem hallott semmit, 
Csak sodorta magával a tömeg.
Arra gondolt, m egfogja a kezét, 
es szerelm esen öleli meg.

Órákon át várt a leány, 
körülötte történelmet írtak az emberek. 
Erezte: Nagy nap ez a mai.
Hogy rossz vége legyen? Az nem lehet!

Lassan lépdelt a fiú, 
aztán sietett, majd futott, futott, futott... 
De soha nem érkezett meg a térre, 
'"ért lelőtték.

A diktatúra, s a szabadság között 
félúton.

2006

Ünnepi ülés az 1956-os magyar forradalom 
50-dik évfordulója tiszteletére

A Nyíracsád Községi Önkor
mányzat képviselő testülete októ
ber 20-án ünnepi ülést tartott, az 
1956-os forradalom 50-ik évfor
dulója alkalmából.
A házasságkötő teremben meg
tartott ünnepélyes eseményen a 
Himnusz után iskolás gyerekek 
műsora idézte fel az 56-os ese
ményeket. Ezt követően a részt
vevők Dr Újváry Zoltán profesz- 
szor emeritus ünnepi beszédét 
hallgatták meg. A professzor úr 
saját 56-os emlékeiről is beszélt. 
Beszédéből sok adalékhoz juthat
tak azok is, akik már csak tanul
mányaikból ismerhették meg az 
akkori eseményeket.
Mint a Kossuth Lajos Tudo
mányegyetem fiatal tanársegéd
je részt vett a debreceni diákok 
október 23-i gyűlésén, ahol a 
fiatalok 20 pontban foglalták 
össze követeléseiket.
Közülük néhányat említett a 
professzor úr. így:
• Nagy Imre elvtársat helyezzék 
vissza párt és államfunkcióiba.
• Rákosi Mátyást fosszák meg 
minden funkciójától, párttagsá
gától, és magyar állampolgárságá
tól. -  Az majd csak jóval később 
derült ki, hogy Rákosi Mátyás 
nem is volt magyar állampolgár. 
-  jegyezte meg a professzor úr.
. Nyilvánítsák pirosbetűs nem
zeti ünneppé március 15-ét, és 
október 6-át.

Helyi Választási 
Bizottság elnökétől

B E S Z Á M O L Ó
A 200 6 . október 1-jén  m egtartott 
helyi önkorm ányzati képviselők és 
polgárm esterek általános választá
sáról.

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm 
Polgármester Urat, Jegyző Asszonyt, 
a Képviselő Asszonyokat és Urakat, 
valamennyi megjelent vendéget!
A Magyar Köztársaság elnöke VI- 
2/3113/ 2006. számú határozatával 
a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választását 
2006. október 1. napjára tűzte ki. 
Engedjék meg, hogy néhány m on
datban beszámoljak arról a m unká
ról, amit a Helyi Választási Bizottság 
végzett a választásokkal kapcsolat
ban az elmúlt közel két hónapban. 
Településünkön a választópolgárok 
3 szavazólapot kaptak: polgárm este
ri, kislistás, megyei közgyűlés listája.

• Emberibb életmódot a mun
kásoknak, emeljék a reálbéreket. 
A parasztság érdekében csök
kentsék az adót és töröljék el a 
beadást.
• Sajtószabadságot és a rádió 
zavarásainak megszüntetését.
A követelések a NÉPLAP rend
kívüli kiadásában jelentek meg. 
Aláírói:
-  A Debreceni Kossuth Lajos 

Tudományegyetem
-  a Debreceni Orvostudományi 

Egyetem
-  a debreceni Mezőgazdaági 

Akadémia,
-  és a debreceni középiskolák 

diáksága, hallgatói, oktatói, 
dolgozói.

Az ünnepi ülés végén Dr. Katona 
Gyula polgármester Nyíracsádért 
emlékérmeket adott át azoknak a 
vállalkozóknak, akik a telepü
lésen évtizedek óta munkale
hetőségeket teremtenek és sok 
nyíracsádi család megélhetését 
biztosítják:
-  Bálega József 

(NYlRTRANS KFT),
-Böszörményi József 

(HONOREX KFT.),
-  Jakab János

(DÓZSA SZÖVETKEZET),
-  Jakab Tibor 

(FAGYÖNGY 2005 Kft.),
-  Konyári József (MOBIL BT).

Vereb Csabáné

A választáson a szavazásra jogosult 
3121 főből 2193 fő vett részt, így a 
részvételi arány mintegy 70% -os 
volt. A választás érvényes és ered
ményes volt, a helyi önkorm ány
zati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 1990. évi LXIV. 
törvény értelm ében a település m eg
választotta polgármesterét és a helyi 
önkormányzat 11 képviselőjét. 
Polgárm esteri ajánlószelvényt 4 fő 
adott le, m indannyian nyilvántar
tásba kerültek, ugyanis rendelkeztek 
a jelöléshez szükséges ajánló szel
vénnyel.

A választópolgárok Dr. Katona 
Gyula független polgármester je lö l
tet 1.136 szavazattal újabb 4 évre 
polgármesternek választották meg. 
Köles Zoltán független jelölt 882, 
Katona Zsolt független jelölt 81, 
míg Barnáné Láposi Irma független 
jelölt 60  szavazatot kapott.

Szeptem ber 8-ig 36 képviselő-jelölt 
adta le ajánlószelvényét. Valameny- 
nyi jelölt rendelkezett a szükséges 
számú kopogtató cédulával, így a

A  2006. október 11-én megtartott önkorm ányzati 
képviselők és polgárm ester mandátum átadása

Varga Györgyné a Helyi Választási Iroda vezetője köszönti a 
Helyi Választási Bizottság elnökét Varga János Urat, tagjait, a 
2006. október 1. napján megtartott helyhatósági választáson 
megválasztott Dr. Katona Gyula Polgármester Urat, valamint 
az települési önkorm ányzat Képviselő-testületének tagjait, és 
a Helyi Választási Iroda tagjait.
Himnusz
Az Ady Endre Általános Iskola tanulóinak műsora, Nagy 
Noémi és Kedves Flóra, valamint Király Dalma tanulók köz
reműködésével.
Varga János a Helyi Választási Bizottság elnökének beszámo
lója a 2006. évi önkormányzati képviselők és polgármester 
választás lebonyolításáról.
Mandátumok átadása.
„Kölcsey Ferenc:
Fontold meg jól, mit kezdesz,
Válaszd meg az eszközöket, okosságod szerint,
Munkálj fáradhatatlanul, s ha minden, amit erőd,
S körülményed engedi, megtettél,
Nem vádolhatod magadat!”
A Helyi Választási Bizottság választott és delegált tagjai m un
kájának megköszönése.
Szózat.

Varga Györgyné, jegyző

Dísztávirat
Dr. K atona G yula Polgármester Ú r részere 

4 2 6 2  N yíracsád, Petőfi tér 8.

Tisztelt Polgármester Úr!
Újraválasztásodhoz szívből gratulálok, mun
kádhoz sok sikert kívánok, egyben ajanlom 
m agam  és munkatársaim segítségét.

Tasó László O r s z á g g y ű l é s i  képviselő 
N yíradony város polgárm estere 

Budapest, 2006 . október 4.

bizottság 36 képviselő-jelöltet vett 
nyilvántartásba.
Településünkön kislistás szavazás 

keretében 11 képviselőt választottak 
meg.

A 11 legtöbb szavazatot szerzett 
je lö lt kapott m andátum ot:

1. Dr. Koncz Endréné független 
1.017 szavazat

2. Vereb Csaba független 815 szavazat
3. Nagy János független 729 szavazat
4. Czapár G ábor független 718 
szavazat

5. Moczok Gyula MSZP 689 szavazat
6. Illés Jánosné FID ESZ-K D N P 677 
szavazat
7. Kerti János független 664 szavazat
8. Gugg Zsolt FID ESZ-K D N P 660 

szavazat
9. Veres Istvánné FID ESZ-K D N P 

629 szavazat
10. Dr. Ördögh M iklós független 623 

szavazat
11. Kiss Józsefné FID ESZ-K D N P 

603 szavazat

Nem szerzett m andátum ot:

12. Bálega József független 595
13. Kedves Györgyné független 545
14. Szabó Ildikó M ária független 526
15. Banczalovszki János független 
497
16. Katona Zsolt független 467
17. Szórádi Sándor SZD SZ 458
18. Nagy Imre független 451
19. Kabály Csaba független 439
20. Kabály Ferencné független 439
21. Barna Tibor független 374
22. Barnáné Láposi Irm a független 
350
23. Lukács Mihály független 324
24. Jakab Tibor független 303
25. Barna János független 296
26. Budaházy Gyula FID ESZ-K D N P 
283
27. Hamza Gyula M SZP 274
28. Kovács Sándor M SZP 263
29. Hudácskó János M SZP 257
30. Tar János független 235
31. Rácz Zoltán független 197
32. Peják Sándor független 191
33. Szemán Mihály független 154
34. Hutóczki Zoltán független 147

Köszönöm Nyíracsád lakosságá
nak, hogy a 2006. október elsejei 
választáson megtiszteltek bizal
mukkal és szavazatukkal támo
gatták polgármesterré választá
somat.
Az elkövetkező négy'évfcen is sze
retném legjobb tudásom szerint 
szolgálni községemet. Kérem, 
tartsanak velem a munkában, 
fejlesszük együtt tovább szép 
falunkat.
Teremtsünk újabb értékeket, lak
ható, kellemes környezetet, mun
kalehetőséget, hogy továbbra is 
érezzük jó l magunkat itthon, 
Nyíracsádon.

Tisztelettel: 
Dr. Katona Gyula 

Nyíracsád polgármestere

A Nyíracsádi Élet szerkesz
tősége a maga és az olvasói 
nevében gratulál minden 
megválasztott képviselő
nek, Dr. Katona Gyula pol
gármester úrnak és Moczok 
Gyulának a Megyei Közy- 
gyűlés tagjának. A követke
ző négy évben településünk 
érdekében végzett ered
ményes munkát kívánunk 
valamennyiüknek.

35. Lóié Lajos M SZP 111
36. Kabály Árpád János független 85 
szavazat
A m egyei közgyűlés választásával 
kapcsolatban tájékoztatásul elm on
dom, hogy Nyíracsádon a legtöbb 
szavazatot a FID ESZ-M agyar Pol
gári Szövetség- Kereszténydemokra - 
ta Néppárt-M agyar Gazdakörök és 
Gazdaszövetkezetek Szövetségének 
közös listája, míg a m ásodik legtöbb 
szavazatot a Polgármesterek Hajdú- 
Bihar Megyéért Egyesület listája 
kapta.

A választással kapcsolatban 4 kifogás 
érkezett, melyeket a Helyi Választási 
Bizottság elutasított. A kifogások a 
választás érvényességét és eredm é

nyességét nem érintették.
Végezetül hadd kívánjak Polgár
mester Úrnak és a Képviselőknek jó  
munkát az elkövetkező négy évre.

Nyíracsád, 2006. október 10.

Varga János 
HVB elnök

^eptember 30-án befejeződött a 
^örög Katolikus Közösségi ház 
építése. Az épület hasznosítása a 
^szentelés után megkezdődik.
 ̂ fényképeken az épületnek az 

a része látható, amelyet nyugdí- 
klub helyszíneként kívánnak 

Ĵ ajd üzemeltetni. Az új bútoro- 
at már erre a célra vásárolták.

Kedves
Nyíracsádi választópolgárok!
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Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülése
Nyíracsád Községi Önkormány

zat Képviselő-testületének ala

kuló ülése.

Az ülés levezetője: Dr. Ördögh 

Miklós korelnök

Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Meghívottak!
A Magyar Köztársaság elnöke 
V I-2/3113/2006. számú határo
zatával 2006. október 1. napjá
ra (vasárnapra) tűzte ki a helyi 
önkormányzati általános válasz
tásokat.
A Helyi Választási Bizottság 
elnökének a választással kapcso
latos beszámolójának elhangzása 
után a Polgármestert Ür és a kép
viselők 2006. október 11-én átve
hették megbízólevelüket. 
Megbízatásunk négy évre, azaz 
2006-2010-ig szól.
A helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 30. §-a értel
mében a képviselőtestület Alaku
ló Ülését a választást követő 15 
napon belül tartja meg. A hivat
kozott törvény alapján az Alaku
ló Ülést a legidősebb települési 
képviselő, mint korelnök vezeti. 
Nyíracsád község választópolgá
rai 2006. október 1-jén megvá
lasztották a település polgármes
terét és 11 képviselőjét.

A helyi önkormányzati képvise
lők és polgármesterek választá
sáról szóló 1990. évi LXIV. tv. 8. 
§.-a alapján a 10.000 vagy ennél 
kevesebb lakosú település kislis- 
tás választási rendszerben lakos
ságszámhoz köti a képviselők 
számát. 5.000 lakosig a megvá
lasztható képviselők száma 11 fő. 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Megállapítom, hogy ülésünk 
határozatképes, mivel az ülésen 
a megválasztott képviselők több 
mint fele jelen van, illetve 12 fő 
megjelent.
Alakuló ülésünket, mint korel
nök megnyitom.

Polgármester és a képviselőtes
tület eskütétele

„ÉN  .......................... ESKÜ

SZÖM , h o g y  H a z á m h o z ,

a  M a g y a r  K ö z t á r s a s á g 

h o z , A N N A K  N EP EH E Z  HU

l e s z e k , a z  A l k o t m á n y t  

é s  a z  a l k o t m á n y o s  j o g 

s z a b á l y o k a t  m e g t a r t o m :

A Z  Á L L A M I ÉS SZO LG Á LA TI 

T IT K O T  M EGŐ RZŐ M : M E G 

BÍZATÁSO M H O Z H ÍV E N  PÁ R

T A TLA N U L, L E L K IIS M E R E T E 

SEN JÁRO K EL, ÉS A  LE G 

JOBB TUD ÁSO M  S Z E R IN T  

M IN D E N  IG Y E K E Z E T E M M E L

N y í r a c s á d  k ö z s é g  ja v á t

SZOLGÁLOM .”

/Az esküt tevő meggyőződése szerint./ 

„Isten engem úgy segéljen!”

Alpolgármester választás
Előterjesztő: Dr. Katona Gyula 
polgármester
A képviselő testület 9 igen és 3 
nem szavazattal, titkosszavazással 
az előterjesztett Nagy János kép

viselőt alpolgármesterré válasz
totta.
Megválasztása után Nagy János 
alpolgármester a képviselő testü
let előtt tette le esküjét.

A polgármester munkaviszonyá
val kapcsolatosan hozott mun
káltatói döntések meghozatala 
után a képviselő testület meg
szavazta, hogy a polgármester 
fizetését, az alpolgármester és a 
képviselők tiszteletdíját az előző 
ciklushoz viszonyítva változatla
nul hagyja.

SZMSZ módosítása 

Előterjesztő: Varga Györgyné

jegyző

Szervezeti és Működési Sza

bályzatának megvitatása után 

a képviselő testület a korábbi 3 

bizottság működésé

vel egyetértett.

- Pénzügyi Bizottság

- Szociális és Egész

ségügyi Bizottság

- Oktatási, Kulturális 

és Sportbizottság 

Valamennyi bizottság 

tagjainak számát 7

I ■  ■  főben állapította meg.

A képviselőtestület a bizottságok 

létrehozását elnapolta, így azok 

későbbi időpontban kerülnek 

megválasztásra.

Varga Györgyné jegyző tájé

koztatta a képviselőket, hogy 

az egyes közhatalmi feladatokat 

ellátó, valamint közvagyonnal 

gazdálkodó tisztségeket betöltő 

személyek összeférhetetlenségé

ről és vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségéről szóló 2001. évi 

CI1. tv. rendelkezései alapján a 

polgármester megválasztásakor, 

majd azt követően évente va

gyonnyilatkozat köteles tenni a 

helyi önkormányzati képviselők 

vagyonnyilatkozatára vonatkozó 

szabályok szerint.

A helyi önkormányzati képvise

lők jogállásának egyes kérdései

ről szóló 2000. évi XCVI. tv. 10/ 

A. §-a alapján az önkormányzati 

képviselő a megbízólevelének 

átvételétől, majd ezt követően 

minden év január 1-jétől számí

tott 30 napon belül vagyonnyilat

kozatot köteles tenni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Alakuló ülésünkön eleget tet

tünk törvényi kötelezettségeinek, 

így a választópolgárok bizalmá

ból megkezdhetjük munkánkat 

Nyíracsád község lakosságának 

érdekében a jogszabályok betar

tása mellett.

Tájékoztatom képviselőtársai

mat, hogy az év hátralévő részé

ben a képviselők tiszteletdíja az 

érvényben lévő rendelet szerint 

kerül kifizetésre, 2007. évtől a 

rendelet módosítását követően 

változhat.

Az év hátralévő részében azok a 

napirendek kerülnek üléstervben 

meghatározásra, melyek törvényi 

kötelezettséggel bírnak, valamint 

aktuális napirendek. 

Megköszönöm a megjelenést, a 

figyelmet és alakuló ülésünket 

bezárom.

Nyíracsád, 2006. október 17.

Dr. Ördögh Miklós Dr. Katona Gyula 
korelnök polgármester

2006. ÉVI TAM 0G ATASI ÖSSZEGEK
A Magyar Közlöny 89. számában 
megjelent az 53/2006. (VII. 24.) 
FVM rendelet, mely rendelkezik 
bizonyos agrártámogatások igény- 
bevételének feltételeiről és a támo
gatási összeg mértékéről. Erről az 
alábbi tájékoztatást adjuk:
1.) Területalapú támogatás:
Az egységes területalapú támogatás 
-  mely a 24/2006. (III. 31.) FVM 
rendelet alapján jár-, összege hek
táronként legfeljebb 102,29 euró.
A kiegészítő nemzeti támogatás 
keretéből legfeljebb 12.765.-Ft/ha 
a támogatás összege.
2.) Hízottbika-tartás támogatása: 
A támogatás a 25/2006. (III. 31.) 
FVM rendelet alapján vehető 
igénybe. A támogatás összege leg
feljebb egyedenként 40.000.-Ft.
3.) Tejtermelés támogatása:
A 2006. március 31-i beszállítási és 
közvetlen értékesítési kvóta alapján 
legfeljebb 8 .100,-Ft/tonna a támo
gatási összeg.
4.) Anyatehéntartás támogatása:
A támogatásigénylést július 31-ig 
lehetett beadni, a támogatás ösz- 
szege pedig legfeljebb 35.000.-Ft 
egyedenként.

5.) Extenzifikációs szarvasmarha
tartás támogatása:
Az a gazdálkodó jogosult ezen 
támogatásra, aki vagy a hízottbika- 
tartás vagy az anyatehén tartás 
támogatottja, és a takarmányter
melő területre vetített állatsűrűsé
ge nem haladja meg az 1,4 ÁE/ha- 
t. A támogatás összege legfeljebb 
13.000.-Ft egyedenként.
6.) Anyajuhtartás támogatása: 
Anyajuhonként legfeljebb 1.500.- 
Ft egyedenként a támogatás össze
ge. Amennyiben a mezőgazdasági 
termelő juhtejet vagy tejterméket 
értékesít, úgy a támogatás anyajuh 
egyedenként legfeljebb 1.200.-Ft. 
Ha a gazdálkodó Kedvezőtlen 
Adottságú Területen (KÁT) tartja 
az anyajuhokat, és a KÁT a terü
letalapú támogatásos területének 
50%-át eléri, vagy meghaladja, 
akkor kiegészítő támogatásra jogo
sult, mely egyedenként legfeljebb 
1.180.-Ft összeg lehet.
7.) Dohánytermesztés támogatás: 
A Burley dohánytermesztési támo
gatás keretében hektáronként 
legfeljebb 779.000.-Ft, a Virgi
nia dohánytermesztési támogatás 
keretében pedig hektáronként lég-

Tisztelt
lakosság!

A H ajd úh adh ázi R en d őr- 
kapitányság tájékoztatja a tisz
telt lakosságot, hogy a közigaz
gatási hatósági eljárás és szol
gáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi cxl. törvény (a 
továbbiakban: törvény) feje
zetében meghatározottaknak 
megfelelően a rendőrkapitány
ságra a törvény hatálya alá tar
tozó bejelentéseiket elektroni
kusan is megtehetik az alábbi 
e-mail címre: 

hajduhadhazrk@orik.b-m.hu 
RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

HIVATALA 
HAJDÚHADHÁZ

Új fogorvosi 
gép

A Nyíracsádi Önkormány
zat a Megyei Területfejlesztési 
Tanács pályázata segítségével
5.358.000 Ft-ért új, teljes fog
orvosi egységet (gépet, hozzá 
tartozó felszereléseket, székeket, 
öblítő csészét) vásárolt.
„Az új gép rendelkezik minden 

kiegészítő eszközzel, ami már 
nélkülözhetetlen egy települé
sen” -  tudhatjuk meg Dr. Kövér 
Józseftől, aki már használatba is 
vette az új szerzeményt. „Ter
mészetesen a betegeket eddig is 
elláttuk, de ez a gép világszínvo
nalú, sokkal gyorsabb, és sokkal 
többre képes, mint az eddigi. Az 
új szék például fekvő szék, ilyet

feljebb 985.000.-Ft vehető igény
be. A támogatás teljes összege csak 
abban az esetben vehető igénybe, 
ha a dohánytermelő legalább 1,45 
tonna/hektár átlagtermés figyelem- 
bevételével megállapított dohányt 
értékesített a dohánytermelői cso
port részére.
8.) Héjas gyUmölcsűek támogatása:
A héjas gyümölcsűekre (dió, man
dula, mogyoró) járó támogatási 
összeg 31.000.-Ft/ha.
9.) Energetikai célú növények 
támogatása:
Az alábbi növényekre a gazdálko
dó csak akkor jogosult ilyen címen 
támogatásra, ha azt energetikai 
célú felhasználásra termeszti.
Búza, tritikálé, kukorica, repce, 
napraforgó, kender cirokfélék ese
tében a támogatási összeg legfel
jebb 7.600.-Ft/ha.
Az energaifű, burgonya, csicsóka, 
vízinád, Miscanthus növények ese
tében a támogatási összeg legfel
jebb 20.000.-Ft/ha.
Rövid vágásfordulóval kezelt fa 
esetében a támogatási összeg leg
feljebb 46.900.-Ft/ha.

Kasza Béla, Kovács László 
NVT tanácsadók

használnak már a klinikákon. 
De azért Nyíracsádon szokatlan 
lenne, ha a fogorvosnál lefektet
nénk a beteget, ezért továbbra is 
hagyományosan, székként hasz
náljuk.”
A pályázaton nyert 4.286.800 Ft-ot
1.071.000 Ft saját forrással egé
szítette ki az önkormányzat.
A betegek nevében is köszönjük 
a fogorvosi munkát segítő, és 
gyorsító, új fogorvosi egységet.

Az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) 
támogatás kötelezettségeinek 

átadása és átvállalása
V alam ely AKG célp ro g ram  
átadásakor a területhez, állatál
lományhoz tartozó kötelezett
ségeket és a programban való 
részvétel jogát átvállalja valaki 
más az eredeti igénylőtől. 
Kötelezettség átadás, átvétel 
esetei:
- Jogutódlás: Öröklés, gazdasági 
társaságok átalakulása (szétvá
lás, egyesülés, formaváltás),
- Egyszerű kötelezettség átadás, 
átvétel: A támogatott gazdálko
dó másik gazdálkodónak adja át 
a kötelezettséget.
- Névváltoztatás.
Kötelezettség átadó csak olyan 
személy lehet, aki támogatási 
kérelmének helyt adó vagy rész
ben helyt adó határozattal ren
delkezik, és a továbbiakban az 
adott földterületet nem kíván
ja használni, illetve az állatokat 
a továbbiakban nem birtokolja. 
Kötelezettség átruházással átad
ható a teljes kérelemmel érin
tett terület, állatállomány, vagy 
egyes célprogramok részei is.
A kötelezettség átvevő lehet 
olyan mezőgazdasági termelő, 
aki jelenleg is részt vesz az 
agrár-környezetgazdálkodási 
célprogramban, és olyan is, aki 
jelenleg nem vesz részt abban. 
Az átvevő az adott földterület 
használója, illetve az állatok tar
tója a támogatási időszak hátra
lévő időszakában.
Átadó kötelezettségei:
Az átadónak nyilatkoznia kell

arró l, hogy az átadott agrár  
környezetgazdálkodási célprog
ram ban résztvevő terü letek  
állatállományhoz kapcsolódó 
támogatási összegről lemond az 
átvevő javára, ezen kívül további 
kötelezettsége nincs a területek, 
állatállományhoz kapcsolódóan. 
Ha az átadónak pénzügyi tarto
zása van az MVH felé, úgy annak 
kiegyenlítése az átadót terheli. A 
gazdálkodási napló, illetve per
metezési napló másolati példá
nyát az átvevő rendelkezésére 
kell bocsátania.
Átvevő kötelezettségei:
A kötelezettség átvállalása a 
tám ogatási időszak h á tra lé 
vő időtartamára vonatkozik, a 
támogatási időszak 5 éves idő
tartama nem kezdődik elölről. 
Az átvevőnek rendelkeznie kell 
regisztrációs számmal. Az átvevő 
a kérelem aláírásával és benyúj
tásával nyilatkozik arról, hogy 
a támogatási időszak hátralévő 
időtartama alatt az agrár-kör- 
nyezetgazdálkodási támogatások 
hatályos jogszabályi előírásait 
betartja, és az átvállalt célprog
ramban szereplő jogosultsági fel
tételeknek a támogatási időszak 
hátralévő időtartamára megfelel. 
Kérelem benyújtása: 
Kötelezettség átvállalásról szóló 
kérelmet minden érintettnek  
külön-külön kell benyújtania.
A kérelem főlapból, betétlap
ból és mellékletekből áll (RI008, 
1010, 1011, 1012-es nyom tat

ványok). A kérelmet a lakhely/ 
székhely szerint illetékes megyei 
MVH kirendeltségre kell be
nyújtani.
A kötelezettség vállalójának sze
mélyében bekövetkező változást 
bejelentő kérelemhez nem kell 
az érintett Ügyfeleknek blokk
térképet csatolniuk.
A kötelezettség átvállalásáról 
szóló kérelem elbírálásának  
eljárási lépései:
1. A kérelem a főlapon szerep
lő adatok, valamint a benyújtott 
betétlap alapján kerül elbírálás
ra, az átadó és az átvevő együttes 
vizsgálatával.
2. A benyújtott kérelem először 
adminisztratív úton kerül ellen
őrzésre.
3. Az esetlegesen szükséges 
hiánypótlások után az érintett 
felek kérelmének összevetése 
történik.
4. A kérelem elbírálásáról a 
Hivatal határozatot hoz.
5. A határozat kézhezvétele után 
adható csak be a következő gaz
dálkodási évhez kapcsolódó  
kifizetési kérelem.
Amennyiben bármilyen kérdése 
merülne fel az átadással, átvétel
lel kapcsolatban, keresse fel az 
agrárkamara helyi kirendeltse- 
gein az NVT tanácsadókat.

Kasza Béla, Kovács László 
NVT tanácsadók

Nyíracsádi Élet
Nyíracsád község havonta megjelenő lapja 

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

Szerkeszti a szerkesztőbizottság • Főszerkesztő: Vereb Csabáné 

Tel./fax: (52) 207 271 • email: lígetalj®>freestarl.hu 

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

mailto:hajduhadhazrk@orik.b-m.hu
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Az Ady Endre Általános Iskola életéből

Október 1-je — A zene világnapja CSIBEAVATO

Hogyan is kezdődött? Mióta a 
Zene ünnepe október 1 -je?

Yehudi Menuhin világhírű hege
dűművész az ENSZ Nemzetközi 
Z en ei Tanácsában elnöki tisztet 
töltött be, és így hívta életre a 
zenei világnapot. Az ő kezde
ményezésére és javaslatára az 
UNESCO október 1-jét a zene 
tagnapjának nyilvánította. 
Mindez 1975-ben történt, azóta 
a világ minden pontján ezen a 
napon különös figyelmet szen
telnek annak a csodának, amit 
énének hívnak.
"Arra szeretnénk buzdítani 
minden várost, fa lu t és országot, 
hogy rendezzenek sokféle zenei 
kem ényt ezen a napon, ö r ü l
ünk, ha nem csak koncerteken, 
rúdiómüsorokban szólalnának 
Hteg régi és főkén t m ai művek, 
hanem spontán megnyilvánulás- 
ként utcákon és tereken is m u
n ká ln án ak  énekesek, kórusok, 
fazz-zenészek és a komolyzene 
kg'jelentősebb előadói.” -  ezeket 
Mondotta Yehudi Menuhin Tor
ontóban.
Iskolánkban a társadalomtudo
mányi munkaközösség szívü
gyének tekinti a zene világnap
jának megünneplését. Népdal- 
éneklő versennyel köszöntjük 
az ünnepet, aminek nálunk már 
több mint tízéves hagyománya 
van. A 31. évforduló alkalmából 
rendezett összejövetelünket az 
'skolai könyvtárban, méltó köry- 
nyezetben tartottuk. A versey- 
nVen 23 felső tagozatos tanuló 
vett részt, akik magyar népdalo
dat adtak elő, volt közöttük szép 
fámmal nyíracsádi népdal is.

Öröm volt hallgatni a csodálatos 
énekeket, a gyönyörűen csengő 
hangokat, és nézni a gyerekek 
izgalomtól kipirult arcát. A 
következő tanulók értek el helye
zést, kaptak oklevelet:

5-6.évfolyam
I. Verdes Bence 5.b
II. Kedves Flóra 5.b 

Gholammi Alexandra 6.b
III. Nagy Noémi 5.b 

Jakab Viktória 6.c 
Kucsai Alexandra 6.b

7-8.évfolyam
I.

II.
III.

Király Dalma 8.a 
Béres Petra 7.b 
Lóié Szimonetta 8.b 
Jakab Anett 8.a 
Barna Dóra 7.a 
Balogh Rebeka 7.a

Gratulálunk a helyezetteknek! Itt 
nem volt vesztes senki, hiszen az 
éneklés, a szép dalok hallgatásá
nak nagyszerű élményében ré
szesülhettünk.
A versenyre a tanulókat Szabó 
Mihályné ének-zene tanárnő 
készítette fel. A zsűriben közre
működött még Vereb Csaba igaz
gató és Pintye Sándorné munka
közösség-vezető.
A verseny értékelése és az okleve
lek átadása után közös énekléssel 
zártuk ezt a kellemes délutánt. 
Örültünk annak, hogy tanít
ványaink szívesen, szeretettel 
éneklik a népdalokat, megőrzik a 
magyar népnek ezt a csodálatos 
kincsét.

Pintye Sándorné 
munkaközösség-vezető

Tájékoztatás
A Nyíradonyi Szociális Szol

gáltató Központ Bölcsődéje 
igényfelmérést szeretne ké
szíteni, hogy vannak-e olyan 
Nyíracsádi szülők, akik dolgoz
nának, csak az otthon lévő kis 
gyermekük miatt nem tudnak 
^unkába állni.
Ezért várjuk azoknak a szülők
nek a jelentkezését, akik úgy 
gondolják, hogy a bölcsődei 
^látást igénybe szeretnék venni, 
^ meg tudják oldani gyerme
kük Nyíradonyba -  illetve haza 
történő szállítását.

 ̂ bölcsődei ellátásról mun
kanapokon 13-14 óráig a 

0̂3 043-as telefonszámon, illet- 
Ve személyesen a Nyíradony 
^ózsa Gy. u. 7. szám alatt Illésnc 
^rdik Ilona szakmai vezetőnél 
^het felvilágosítást kérni, 
^mennyiben lesz elég jelent
kező, akkor januártól szeret
ünk fogadni a nyíracsádi 
gyermekeket is.

Verdik János 
igazgató

Az 1956-os forradalom tisz
teletére az iskolai diákönkor
mányzat esti akadályversenyt 
szervezett az iskola hagyomá
nyaihoz híven. Az akadályver
seny 5 órakor kezdődött, és 
az utolsó csoport fél kilenckor 
érkezett vissza az iskolába. Az 
esti túrán a felsős osztályok 
vettek részt.
Volt éjszakai célba dobás, 
növények felismerése, rejtvé
nyek. Az akadályversenyen 
számot adhattak a forradalom
ról hallott és tanult ismerete
ikről. Az elméleti állomásokra 
a könyvtárosok által megadott 
anyagból készülhettek fel a gye
rekek.

Kilencedik éve kerül megrende
zésre iskolánkban a csibeavató 
ünnepség, ahol az elsős gyereke
ket az iskola tanulói befogadják 
a számukra még új közösségbe.

Az elsősök bemutatkozó 
műsora: „Én elmentem a vásár
ba...” ének, játékos mozdulatok
kal való bemutatása elnyerte a 
közönség tetszését. Az esküté
tellel nyomatékosítottuk a kis 
elsősökben, hogy most már 
iskolások lettek és komolyan 
kell venni a tanulást.

Fogadalomtétel

Eskütétel: Én, pelyhes tollú
sárga csibe ünnepélyesen foga
dom, hogy a baromfiudvar hűsé
ges lakója leszek. A tyúkanyóknak 
szót fogadok. A macskakaparást, 
csirkecsipogást, popóriszálást
rendszeresen gyakorlom. Minden 
erőmmel azon leszek, hogy harci
as kakas legyek. Csip, csip.

A 4. osztályos tanulók apró aján
dékokkal kedveskedtek a felava
tott elsősöknek.

Vásár

A szülői munkaközösségek zöld
ség és gyümölcspiacot hoztak 
létre az iskola udvarán. Minden 
osztály egy-egy asztalon állítot
ta ki a saját terményeit, amit a 
gyerekek csibetallérért megvá
sárolhattak. A tallérokat aka
dályverseny keretében lehetett 
gyűjteni. Ezúton is köszönjük 
a szülők segítségét, akik ötle
tes piaci kompozíciókkal tették 
kívánatosabbá a terményeket. A 
gyerekek szívesen fogyasztottak 
minden asztalról.

Akadályverseny
A 2. 3. 4. osztályosok vettek részt 
ezen a játékon. Az elsősök ez 
alatt terményképet ragaszthat
tak, ill. őszi gyümölcsök képeit 
festették. Ök így gyűjtötték a 
tallérokat.

1. állomás: zöldségek, gyümöl
csök képeinek halmazokba cso
portosítása
2. állomás: zöldség, gyümölcs 
puzzle

Gijonban jártunk
2006. október 9-10-11-én ismét 
találkoztak a Coménius prog
ramban résztvevő 4 európai 
iskola képviselői. Most a Spa
nyolország észak-nyugati részén 
található Gijon (vagy ahogyan a 
spanyolok ejtik: Chichon) város
ban található Clarin általános 
iskolában volt a találkozó.
Gijon Debrecen méretű város, 
fejlett nehéziparral, (szénbánya, 
acélgyár), ipari kikötővel, ami 
az Atlanti óceánnal köti össze a 
várost.
Itt is, mint ahogyan június hónap
ban Nyíracsádon, jelen voltak 
az angol, a francia, a magyar és 
a spanyol együttműködő felek. 
Iskolánkat Illés Gabriella pro
jektvezető és Vereb Csaba igaz
gató képviselte.

A gyerekek várakozással telve 
készülődnek az éjszakai túrára.

A találkozó első napján az iskola 
épületét, a tantermeket, a gyer
mekeket és az oktató-nevelő 
munkát mutatták be. Megnéz
tük azt a kertet, amelyet előze
tes megbeszélés alapján minden 
résztvevő iskola a saját körül
ményei között művel. Más-más 
talajadottság, éghajlati tényezők, 
eltérő művelési szokások, eltérő, 
vagy hasonló feldolgozási és fo
gyasztási szokások megfigyelésé
vel. Itt az óceán partján, az enyhe 
télnek köszönhetően megterem 
a füge, a narancs, a citrom és a 
kivi, a veteményes kertben vi
szont ott vannak a számunkra is

3. állomás: célba dobó verseny 
krumplival
4. állomás: tökgurító verseny
5. állomás: memóriajáték

A csapatok az akadályverseny
re menetlevelet készítettek, 
amibe a pontokat gyűjtötték. 
A menetlevél készítés szempont
ja volt, hogy csakis zöldség vagy 
gyümölcs formája lehetett. A ver
seny után a dicsérő falra kerültek 
ezek a szép munkák. A piacon 
elvásárolt tallérokból pedig egy 
nagy közös képet készítettünk, 
ami szintén az iskola folyosóját 
díszíti.

Pósán Ferencné

Köszönjük mindazoknak a szü
lőknek a közreműködését, akik 
a csibeavató ünnepségen a piac 
megrendezésével emelték a 
program színvonalát.

A szervezők

jól ismert zöldségfélék: hagyma, 
fokhagyma, bab, borsó, paprika, 
paradicsom, tök, cukkini, saláta, 
káposztafélék, sárgarépa, pet
rezselyem (aminek azonban itt 
csak a levelét fogyasztják).
A zöldségek mellett fő táplálékuk 
a tenger „gyümölcsei”: halak, 
rákok, kagylók, szépia, tintahal, 
mindez sok zöldséggel. A tarto
mány nemzeti étele a „fabada”- 
mondták. Alig vártuk, hogy 
megkóstoljuk ezt a híres ételt. 
A rákpástétom és kagyló-saláta 
után meg is érkezett a „híres”, 
füstölt sonkával és kolbász- 
szal sűrűre főzött, nagy szemű, 
fehér bab. Az íze -  a köztünk 
lévő., több mint 2000 km távol
ság ellenére -  éppen olyan, mint 
a nyíracsádi bablevesé. Talán a 
fajtája más: nagyméretű, hosszú 
szemű, enyhén ívesen hajló fehér 
bab. És valószínűleg nagyobb 
tiszteletnek örvend, mert az üzle
tekben, sőt még a repülőtéren is 
láttunk ajándéknak szánt, szép 
csomagolású „fabadát” -  nem 
kevés pénzért. Tartalma: fehér 
bab, egy szelet füstölt sonka, egy 
kis darab kolbász és egy kicsi 
darab füstölt véres hurka.

példa a gyengébb minőségű alma 
hasznosítására, értékesítésére.) 
Magvak, termesztési techno
lógiák, ételreceptek cseréje is 
része a programnak. Sőt még 
a „fabadához” és a „sidrához” 
hasonló, ügyes idegenforgalmi 
fogások eltanulása is.
Ennek a munkának a részleteit 
dolgozták ki a program részt
vevői másnap Gijonban, hogy a 
következő két év kapcsolatának 
anyagi feltételeit újra meg tudják 
pályázni.

A programban résztvevő osztály 
munkáját láthattuk az iskolában 
egy kiállításon, ahol a szintén 
nemzeti italnak számító „sidra” 
-  félig érlelt almabor -  előállítását 
mutatták be a gyerekek. (Spanyol

A második nap délután, a gyö
nyörű városházán, Gijon polgár
mesterasszonya és oktatási osz
tályának vezetője fogadott ben
nünket. A helybeli iskolaigazgató 
a helyi TV és sajtó képviselői előtt 
számolt be az uniós pályázatnak 
köszönhető programról. Este TV 
műsor, másnap egy egész oldalas 
cikk jelent meg a helyi újságban a 
városházi látogatásunkról.
A programhoz kapcsolódott egy 
farm meglátogatása, ott aktív 
részvétel a sidra készítésében.
A környék nevezetességeinek, pl. 
Oviedo ó keresztény templomai
nak megtekintése. Nem hagyhat
tuk ki az Atlantic botanikus kerti 
sétát, és a szomszédos, gyönyö
rű fekvésű halászfalut, Candást 
sem. Emlékezetes lesz többek 
között az óceán part zajos kör
nyezetében elfogyasztott frissen 
sült tintahal és a szintén frissen 
sült szardínia.

Vereb Csabáné

Tökgörgető verseny

Vidám hangulatban telt el ez a 
délután.

Adomány 
a Baptista 
szeretet

szolgálattól
Tisztelt Polgármester Úr!

Úgy gondoljuk, közös célunk a 

nehéz helyzetben lévő ember
társaink segítése. Ennek je
gyében tájékoztatjuk, hogy a 
Mezőgazdasági és Vidékfej
lesztési Hivatal és a Baptista 

Szeretetszolgálat Alapítvány 

között létrejött együttműkö
dési megállapodás keretében 
szervezetünk több tonna 

invenciós gabonatermékből 
álló élelmiszer segélyt kíván 

eljuttatni a legrászorultabb 

személyeknek:
- a létminimum alatt, vagy 

annak közelében élők
- a munkanélküliek

- a hajléktalanok
- a kisnyugdíjasok

- a hátrányos helyzetű gyer
mekek és
- a hátrányos helyzetű roma 

lakosság részére. 
Megköszönjük, hogy csat

lakozva programunkhoz, a 
területükön élő rászorulók 

ismeretében segítik szerve

zetünket az Önök által rak
tárunkból leszállításra kerülő 
élelmiszer szervezett, gyors, 
néhány nap alatt történő 

kiosztásában. Fontos, hogy az 

adományt a mellékelt „Segély 
kiosztási lap”-on vegyék át a 

rászorulók. Kérjük, minden 

esetben kerüljön nyilvános

ságra, hogy a Mezőgazdasá
gi és Vidékfejlesztési Hivatal 
és az Önök támogatásával 
a Baptista Szeretetszolgálat 
Alapítvány adománya kerül 

kiosztásra. Képviselőnk,
önkéntesünk megkeresi

Önöket, és szükség szerint 
segít. A program befejezése
kor a keletkezett bizonylato

kat (a szállítólevelet, az átvé
teli elismervényt, a segélyki- 
osztási lapokat) szervezetünk 

központjába kérjük sürgősen 

eljuttatni.

A további jó együttműködés 

reményében, üdvözlettel: 
Szenczy Sándor elnök 

és Dr. Kató Ernő fejlesztési 
igazgató.

A levélben felsorolt felté
telek valamilyen szinten 

minden családra érvényesek 

Nyíracsádon, ezért minden 

háztartás részesült az ado
mányokban.

A lakosság nevében itt, a 

Nyíracsádi Élet lapjain sze

retnénk köszönetét mon

dani az adományozó Mező- 

gazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatalnak és a Baptista Sze
retetszolgálat Alapítványnak 

a csomagokért.
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6. Gyermek és Ifjúsági Népzenei Fórum
Jó  hangulatban  z a jlo tt a H a jd ú -B ih ar M egyei G y erm ek és Ifjú ság i 

N épzenei Fóru m  a D ó zsa  G yörgy M ű velődési H ázban , m elyet a K ölcsey 
F e ren c  M egyei K özm űvelődési In téz e tte l közösen  szerveztünk. T íz  
fe llép ő  cso p o rt és szólista  m u ta tta  be m ű sorát akik  H ajd únán ásról, 
Püspökladányból, D eb recen b ő l, N y írm ártonfalváról, és helyből érkeztek . 
A m íg  a  cso p o rtv ez ető k  részére Sz ab ó  L ász ló  nép zenei sza k ta n ácsa d ó  
m ondta el észrevételeit, addig a résztvevő és vendég gyerm ekek részére 
kézm űves já tszó h áz  és a C sűrdöngölő E g yüttes tán ch áza  b izto síto tta  
az e lfog la ltság ot.

Diósné Kozma Erzsébet

Nagyszínpad
2. csütörtök

3. péntek

4 . szombat 15 óra

5. vasárnap

6. hétfő

7. kedd

8. szerda

9. csütörtök 

17. péntek

18 .szombat

19. vasárnap

21. kedd

22. szerda

23. csütörtök

24. péntek

25. szombat 17 óra

26. vasárnap

27. hétfő

28. kedd

29. szerda

30. csütörtök

Horváth Csaba: „Ketten" (I. rész) 
Sosztakovics: & Echo (II. rész)
-  Horváth Árpád bérlet
(Színpadi nézőtér)

Horváth Csaba: „Ketten" (I. rész) 
Sosztakovics: & Echo (II rész)
-  Téri Árpád bérlet 
(Színpadi nézőtér)
A kaszto ttak balladája 
Hobó Villon estje
-  Bérletszünet (Színpadi nézőtér) 
A kaszto ttak balladája 
Hobó Villon estje
-  Blaha Lujza bérlet
(Színpadi nézőtér)

Szőcs Géza: Liberté 56
-  Rajz János bérlet 
Szőcs Géza: Liberté 56
-  Bérletszünet
Szőcs Géza: Liberté 56
-  Bérletszünet
Kálmán Imre M arica grófnő
-  Oláh György bérlet 
Kálmán Imre: M arica grófnő
-  Bérletszünet
Mozart: Szöktetés a szerájból
-  Bemutató előadás
-  Csokonai Vitéz Mihály bérlet 
Szabó Magda:
Szent Bertalan nappala
-  az Evangélium Színház 
előadása -  Bérletszünet 
Mozart: Szöktetés a szerájból
-  Latabár Kálmán bérlet 
Mozart: Szöktetés a szerájból
-  Reszler István bérlet
Háy János: A  Pityu bácsi fia  
A Beregszászi Illyés Gyula 
Magyar Nemzeti Színház és 
a Thália Színház közös produkciója
-  Bérletszünet (Színpadi nézőtér) 
Mozart: Szöktetés a szerájból
-  Megyeri Károly bérlet 
Szőcs Géza: Liberté 56
-  Téri Árpád bérlet
Mozart: Szöktetés a szerájból 
A Debreceni Filharmonikus 
Zenekar és a Csokonai Színház 
közös produkciója
-  Unokák-Nagyszülők sorozat
-  Kertész Gyula bérlet 
Szőcs Géza Liberté 56
-  Thuróczy Gyula bérlet 
Szőcs Géza Liberté 56
-  Ady Endre bérlet ■* 
Mozart: Szöktetés a szerájból
-  Lendvay Márton bérlet 
Csütörtökünnep
A Bukaresti ODEON Színház 
vendégjátéka -  Bérletszünet 
Horváth Csaba: „Ketten" (I. rész) 
Sosztakovics: & Echo (II. rész)
-  Déryné Széppataki Róza bérlet 
(Színpadi nézőtér)

Szobaszínház (volt Stúdió)
5. vasárnap A bogyósgyümölcskertész fia

Háy János műveiből
-  Rátóti Zoltán estje
-  Bérletszünet

7 . kedd 19 30 óra Rivalda antológia
Háy János beszélget 
a szerzőkkel
-  Heltai Jenő bérlet

Kamara Színház
29. szerda 14 óra Alom-álom, kitalálom

Dunaújvárosi Kortárs 
Táncszínház -  Bérletszünet

Debreceni Egyetem Aula
6. hétfő ARTUS Goda Gábor Társulata:

Sztélé -  Bérletszünet
7 . kedd ARTUS Goda Gábor Társulata:

Sztélé - Bérletszünet

CSOKONAI SZÍNHÁZ novemberi műsora:

,Öleljük az öregséget és szeressük, 
tele van gyönyörűséggel, ha élni 

tudunk vele ”
(Seneca)

Október a világon mindenhol a 
nyugdíjasok, idősek hónapja. Ebből 
az apropóból -  idén 3. alkalommal 
-  szeptember 24-én Nyugdíjas 
Napot szervezett az Önkormányzat 
és az Alapszolgáltatási és Bentlakást 
Nyújtó Szociális Központ, amelyen 
közel 250 nyugdíjas vett részt. A 
rendezvényre minden 62. életévét 
betöltött nyíracsádi nyugdíjast és a 
Nyugdíjas Klub tagjait hívtuk meg.

Minden évben ugyanaz a szán
dék vezérel bennünket, amikor 
a nyugdíjasokat látjuk vendégül: 
szerény körülmények között, de 
annál nagyobb szeretettel elis
merjük a nyugdíjasok kemény, 
sokéves munkáját, kiemeljük 
az időskor értékeit és örömteli 
órákat szerezzünk. Az a tapasz
talatunk, hogy az együttlét öröme 
-  mégha néhány percre is -  elfe
ledteti a bajokat, betegségeket. 
Nincs még egy ilyen korosztály, 
amelyik olyan önfeledten tud szó
rakozni, örömmel együtt énekel
ni, szívből megköszönni egy-egy 
jóleső gesztust.
Az idei rendezvényünkön a 
Nyíracsádi Ifjúsági Citera Együt
tessel együtt énekelhettük a már 
ismert nyugdíjas dalt és a szüreti 
énekeket. A helyi Népdalkor tagjai 
tovább fokozták a hangulatot egy 
színvonalasan előadott Betyárdal 
csokorral.
Akik elfogadták meghívásunkat 
megismerkedhettek Kossuth Lajos 
kedvenc hangszerével, amelyet 
Adamóczki Béla kiváló tárogató 
művész szólaltatott meg. A táro
gató hangjaihoz Kerezsi Ferenc 
vámospércsi nyugdíjas énekhang
ja nyújtott feledhetetlen élményt.

Az Önálló Napközi Otthonos 
Óvoda óvodásai és az Ady Endre 
Általános Iskola diákjai kedves, 
szívet melengető műsorukat köve
tően, Dr. Katona Gyula polgár-

mester Úr köszöntötte a megjelent 
nyugdíjasokat.

Nagy elismerést kaptak az Újlétai 
Nyugdíjas Klub tagjai, akiknek 
táncos paródiáját nagy tapssal és 
önfeledt nevetéssel jutalmazták a 
hasonló korban lévők.
A korábbi évekhez hasonlóan 
köszöntöttük azokat az időseket, 
akik az idén töltötték be a 90. 
évüket: Alexa Ferencnét és Nagy 
Ferencet. Mindkettőjüknek egy- 
egy ajándékcsomagot juttatunk el. 
Ezen a napfényes vasárnap dél
utánon színházat varázsoltak 
Nyíracsádra azok a neves ope
raénekesek -  Bódi Marianna és 
Urbán-Nagy Róbert -  akik nép
szerű operett dallamokkal kápráz
tattak el mindenkit.
A vacsorához és az azt követő 
tánchoz Horváth Tibor és Milák 
Róbert szolgáltatta a talpalávalót. 
Itt szeretném megköszönni 
Dr. Katona Gyula polgármester 
Úrnak és a helyi vállalkozóknak a 
rendezvényhez nyújtott anyagi és 
természetbeni támogatást: Bálega 
Józsefnek, Konyári Józsefnek, 
Barna Tibornak, Gnáj Ferencnek, 
Barna Jánosnak, Jakab Tibornak, 
Jakab Jánosnak és Varga Jánosnak, 
valamint az AKSD vezetőségének. 
Köszönöm az Ady Endre Álta
lános Iskola konyháján dolgozó 
szakácsoknak, hogy szeretettel, 
szabadidejüket feláldozva készítet
ték el a nap végén feltálalt vacso
rát, illetve a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóinak a tálaláshoz nyújtott 
segítséget.
Ebben a cikkben csak egy kis ízelí
tőt szerettem volna adni arról, hogy 
a nyugdíjas korban is lehet kelle
mes perceket együtt tölteni. Egyre 
inkább azt érzem, hogy erre nagy 
igény mutatkozik településün
kön is. Megérezték a nyíracsádiak 
is, hogy jó együtt lenni, jó együtt 
nevetni. Kívánom, hogy a közeljö
vőben minél többen vegyenek részt 
rendezvényeinken, mert a nyugdí
jas nap csak egy kis szeletje a helyi 
nyugdíjas életnek.

Szabó Ildikó

H I R D E T E S
3 szobás összkomfortos ház köz
ponti fűtéssel eladó. Csere, pótlás 
érdekel. Érdeklődni: Nyíracsád, 
Kodály Z. u. I2.sz.______________

Hatház u. 9. sz. alatt kétszobás 
ebédlős összkomfortos családi 
ház melléképületekkel 1300 öl 
kerttel: hűtő-fagyasztó szekrény, 
asztali tűzhely eladó.
TF: 06-52-206-574_____________

HITEL: jelzáloghitelek lakáscél
ra és szabadfelhasználásra akár 
jövedelemigazolás nélkül is. 1 M 
már 7999 Ft-tól. Személyi hitelek 
akár 1 hét alatt. Teljes körű ügy- 
intézés. Hívja a 06-30-261-76-65

Malom u. építési telek, Szatmári
zugban régi verandás ház nagy 
telekkel, 6 db 6,5 m rönkfa eladó. 
Érdeklődni: Sport u. 40. sz.

Hunyadi-zug 6. sz. alatt 
ház és tufakő eladó. 
Érdeklődni: Dózsa u. 28._______

HYUNDAI H-100-as kisteherau
tó duplafülkés, platós, érvényes 
műszakival eladó. Érdeklődni: 
Nyíracsád, Rákóczi u. 39. 
vagy 06 30 436-7174 vagy
206-218______________________

Rákóczi u. 54 sz. alatt lakóház 
eladó. Érdeklődni: Nyíl u. 5 sz. 
Tel: 206-079___________________

Sport utca 30 sz. alatt régi paraszt- 
ház eladó. Érd: 206-252_______ .

Víz-, gáz-, fűtésszerelés, terve
zés, kivitelezés. Nagy Sándor, 
Monostorpályi Telefon:
52/393-308, vagy 06-20/357- 
3115 Cím: Nagy Sándor 4275 
Monostorpályi, Landler Tér 5. ..

F e l h í v á s !
ÉRTESÍTJÜK A LAKOSSÁGOT HOGY A 
TÜDŐSZÜRÉS MÉG NOVEMBER 8-1G 

TART SAJÁT EGÉSZSÉGÜK ÉRDEKÉBEN 
KÉRJÜK, NE HAGYJÁK KI A LEHETŐSÉGET  

JELENJENEK MEG A VIZSGÁLATON.
A TÜDŐSZŰRÉS ELENGEDHETETLENÜL  

FONTOS ÉS KÖTELEZŐ.

^ i o r i t  b ú to k ö (w
N y í r a c s á d

K hvíuí u. 27.

nyitva tartás: 
hétfó-pentekig: 
szombat: 8-13

fi 8

Kpilok U.Ii j .h j ! wrml.rn

Rendezze be
í

vagy újítsa fel otthonát, 
szekrén ysorok, kárpitos ^  
garnitúrák, kis bútorok 
folyam atosan bővülő árukészlet.
KEDVEZŐ ÁRAKKAL, AKCIÓKKAL!

J Malom Galéria
„’56 szellemében” címmel nyílt kiállítás október 26-án 15 
óra 30-kor, a Malom Galériában, a debreceni Grafikus- 
művészek Ajtósi Dürer Egyesületének (GADE Debrecen) 
művészeinek alkotásaiból.
A kiállítást Dr. Katona Gyula polgármester úr köszöntő
je  után Dr. Éles Csaba esztéta, egyetemi docens nyitotta 
meg, Az alkalomhoz illő hangulat megteremtését segí
tette Kedves Györgyné Zilahi Enikő verse Czirják János 
előadásában, valamint Kedves György erre az alkalomra 
komponált zenéje.
A kiállítás megtekinthető a Malom Galériában 2006. 
november 30-ig,

I Nyitva: 9 .00-tó l 16.00-ig D iíW  Kozma Erzsébet

\   Müv. Ház igazgató ^

NOKEDLIS LECSÓ
HOZZÁVALÓK: 60-60 dkg zöldpaprika és paradicsom, 1 tej 
vöröshagyma, olaj, őrölt bors, só.
A galuskához: 4 tojás, 15-20 dkg liszt, 1 evőkanál olaj, só 

ELKÉSZÍTÉS: A karikákra vágott hagymát az olajban megfony 
nyasztjuk, majd beletesszük a felkarikázott paprikát. Rövid ideig 
pároljuk, hozzáadjuk a feldarabolt paradicsomot, és sóval, bors
sal ízesítjük. Fedő alatt készre pároljuk. A nokedlit a tojásokból 
annyi liszttel készítjük, hogy nokedliszaggatóval lehessen szag
gatni. Forrásban levő olajos vízben megfőzzük a nokedlit, átszed- 
jük a lecsóhoz, és a sütőben átforrósítjuk._____________________


