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„Amíg élünk, lélekben Acsádon leszünk”
Beszélgetés a nyugállományba került Mosolygó Sándor esperessel és feleségével

» Nyugdíjba ment az esperes úr. 
De sokszor elhangzott ez a mon
dat Nyír acsádon, az utóbbi idő
ben! Nem csoda, hiszen 1971 óta 
Mosolygó Sán dor a pásztora  
Nyíracsád görög katolikus népé
nek. Kettővel több, mint húsz év... 
csaknem egy negyedszázad. Most 
itt ülnek mindketten, a feleségével 
Ír énkével együtt az interjú-asztal
nál, készen arra, elmondják élet- 
Ulukat. Mi is lehetne az első kér
dés, mint az, hogy:
—  Hogyan kezdődött? Előbb az 
esperes úré, majd a  közös törté
netük?
—  1920-ban születtem Nyíigyu- 
lajon, ebben a szép nyírségi köz
ségben. Apám, sőt nagyapáim és 
Három déd nagyapám ugyancsak 
lelkész volt, ennek van hagyomá
nya a családban. Misem volt ter
mészetesebb tehát, mint az, hogy 
amikor Kisvárdán befejeztem a 
gimnáziumot Budapesten magam 
is lelkészi tanulmányokat kezd
tem folytatni. Itt egy évig tanul
tam, amikor ismét Magyarország
hoz került Ungvár, ahol kimon
dottan görög-keleti szeminárium 
is volt. Ezt 1942-ben végeztem 
el- Csakhogy volt egy nagy baj. 
F iatal voltam ahhoz, hogy fel
avassanak lelkésznek. Ezt szigo
rúan előírják, hogy csak 24  éve
sen lehet valaki felavatott le l
kész. így mit volt mit tennem, 
egy évig tanítottam. Édesapám  
Fábiánházán volt le lkész , s  ott 
éppen hiányzott két tanító az is 
kolából, katonáskodtak valahol. 
Beálltam a helyükre. Két osztály 
yolt, az egyiket délelőtt tanítot
tam, a m ásikat délután. Akkor 
m ég nem voh d ivat képesíté s  
nélkül tanítani, magántanulóknak 
számítottak a gyerekek. Nekem 
sem volt tanítási gyakorlatom, de 
a szakfelügyelő csak eligazgatott, 
így aztán a gyerekek is  levizsgáz
hattak a tanulmányaik után.

Mikor szentelték pappá?
—  Éppen akkor, amikor eljött az 
ideje. 1944-ben, mégpedig Apor
rá  zán, amely akkor már teljesen 
Összeépült Bátorligettel, noha az 
egyik Szatmár megyében, a má
sik pedig Szabolcsban találtatott. 
A megyehatár ott ment ahol az út 
elválasztotta a két részt. Nagyon 
csendes kis hely volt, aminek ké
sőbb még hasznát láttuk, de ak
kor már nem volt Szabolcs, meg 
Szatmár, hanem csak  Szabolcs- 
Szatmár.
—  Hogyan ért össze kettejük út
ja ?
—  Olyan egyszerűen, hogy a fe
leségem unokatestvérét elvette a 
bátyám 1941-ben. Tanév közben 
nem engedtek haza a szeminári
um ból, de a nyáron elmentem 
hozzájuk és gratuláltam nekik. S 
akk or ott ta lá lta m  egy olyan

lányt, aki megtetszett, s  akitől az
óta sem tágítok. Hát, így történt 
az ismerkedés.
A jóban-rosszban együtt kitartó 
házaspár hölgytagját kérdeztem 
tovább élete indulásáról.
—  Édesapám  Zemplénből ment 
Budapestre az e lső  világháború 
idején. Mivel nagyon nehéz volt 
a m egélhetés, kérte, helyezzék 
fa lu ra , E rk örtvélyesre . Ezután 
jö tte k  a rom án id ők , s  m ivel 
m indannyian görög katolikusok 
voltunk azon nyomban románnak 
m inősítettek  bennünket, pedig 
még beszélni sem tudtunk romá
nul. Ezen a nyelven kellett tanul
ni a matematikától kezdve a tör
ténelemig mindent. Elvégeztem a 
gimnáziumot, majd utána egy év 
tanulás után különbözeti vizsgát 
tettem és 1941-től tanítottam. A 
férjem felszentelése után jött, én 
már hamarabb oda kerültem.
A közös élet ismertetésében Mo
solygó Sándor veszi át a  szót:
—  Nem volt papjuk a helybéli
eknek, süigős volt a felszentelé
sem , nem is  vártak  m eg több 
papjelöltet, pedig különben úgy 
szo k ás, hogy egy szerre  többet 
szentelnek fel. Amikor oda kerül
tünk, nem gondoltuk, hogy hu
szonnégy évig maradunk. Egy er
dő választott el bennünket a falu
tól, négy kilométert kellett meg
tenni, hogy oda érjünk. A későb
bi nehéz időkben jött jól ez az

e lsz ig e te lt sé g . A legn eh ezebb  
időkben, amikor a papokat arra 
kényszerítették, hogy Mindszentyt 
megbélyegző nyilatkozatokat írja
nak alá, s  a legkisebb falu pap
jához is eljutottak, de bennünket 
nem bántottak.
—  Hogyan alakult ez a nehéz 
időkben köttetett házasság?
—  Nyolc gyermekünk született, 
három fiú és öt leány. Két fiúnk 
választotta a papi hivatást, s  há
rom lány ment feleségül lelkész
hez. így m egm aradtak abban a 
légkörben, amelyben családunk 
több ősre visszam enőleg is élt. 
Unokáink harm inchárm an van
nak. A legkisebb két hónapos.
—  Hogyan kerültek Nyíracsádra?
—  1971-ben  ide helyeztek. A 
feleségemnek ekkor még öt éve 
volt hátra a nyugdíjig, sokat nyo
mott a latban, hogy ő  is kapott 
munkát, taníthatott?
—  Milyen volt Nyíracsád azok 
számára, akik negyedszázadot egy 
egészen kis helyen töltöttek el?
—  Nagyobb közösség, nagyobb 
tem plom  vár bennünket, mint 
amelyet megszoktunk. Jó  érzés 
volt látni a hívők nagy seregét. 
Ragaszkodó emberek élnek itt. 
Ragaszkodnak a hithez, valláshoz, 
hitoktatáshoz. Még a legnehezebb 
időkben is volt, aki jelentkezett 
v a llá so k ta tá sra . Még a rendőr 
gyereke is  járt, igaz, hogy titok
ban. Sőt, ministráns is volt, amit

nem is lehetett nagyon eltitkolni. 
A rendszerváltás után alig győz
tük sokszorosítani a vallásokta
tásra jelentkező lapokat, az em 
bereken is látszottak, hogy felsza
badultak.
Sokszor megéltem én magam is 
az em berek so rsát. Az ötvenes 
években, még e lső  helyemen a 

-frissen téeszesített gazdák hány
szor kérdezték: Bűn az, ha elve
szem a téeszből azt, ami az én 
volt földem en term ett? D e ha 
nem veszem, éhen hal a c sa lá 
dom! Akkor azt válaszoltam, hogy 
az lenne az igazi bűn, ha hagy
nád éhen halni a családod. De 
azért ne vigyél el mindent.
—  Hogyan búcsúznak el Nyíra- 
csádtól?
—  Nehéz szívvel, hiszen szinte 
mindenkit ismertünk. Fáj, hogy 
el kell szakadnunk a hívektől, de 
nincs mit tenni, az élet folyik to
vább. Az elődömet is szerették, 
minden bizonnyal az utódomat is 
szeretni fogják. Amíg élünk, lé
lekben Acsádon leszünk. Szeret
nénk minél több jó  hírt hallani a 
község fejlődéséről, gyarapodásá
ról.
—  Hova költöznek a nyíracsád i 
papiakból?
—  Nyíregyházára, a Sóstó felé 
eső  részen, csen des, nyugalm as 
környéken építtetett a vöm egy 
családi házat, éppen arra a célra, 
hogy aki nyugalomba kerül, oda 
vonulhasson vissza. A méheimet 
m eg a közeli K óta jb a  viszem . 
L egalább  a szom széd urat sem  
fogják bántani...
(E mondatért hadd világítsuk  
meg az inteijúkészítés körülmé
nyeit. Mivel a paplakot festik, a 
gyóntatásra még visszalátogató 
esperes úrral és feleségével Vereb 
Csabáéknál, az iskolaigazgató re
zidenciáján találkoztunk. Az meg 
tudnivaló, hogy éppen a papiak
kal és a templommal szemben ta
lálható. S  történt egyszer, hogy a 
méhszúrásra allergiás igazgató  
urat megtisztelték a méhecskék, 
hogy ne legyen reumás.)
—  S  h ogyan  telnek m ajd  a  
nyugdíjas évek?
—  Az biztos, hogy nem nyuga
lomban, akinek ilyen nagy a csa 
ládja, az mindig számíthat arra, 
hogy betoppan valamelyik gyer
mek vagy unoka. Már csak azért 
is ,  hogy seg ítsen ek  otthonossá 
tenni az eddig nem lakott házat. 
De mi is mozgékonyak vagyunk. 
Tervezzük, hogy néha-néha visz- 
szajárunk Acsádra is. Figyelem
mel kísérjük az itteniek életét. 
De ha máshol nem, Máriapócson 
a búcsúkon mindenképpen talál
kozunk az acsád i hívekkel. így 
aztán  azt fog juk  m ajd  érezn i, 
hogy el sem  szakadtunk Nyíra- 
csádtól.

Döntött az önkormányzat
Tovább épül a csatorna

Képviselő-testület soron- 
kívüli ülésén 1992. au
gusztus 17-én döntött az 
1993. évi cé ltám ogatás 
igénybevételével megvaló
sított községi beruházás
ról.
A Kossuth utcai szenny
vízhálózat további építésé
hez igényelt 50%-os támo
gatást a Belügyminisztéri
um előterjesztése alapján 
az országgyűléstől.
A képviselő-testület a gáz
vezeték ingatlanonkénti 
építési és bekötési költsé
gét negyvenezer forin t 
összegben állapította meg 
lak osság i h ozzájáru lás
ként, míg közületek eseté
ben a hozzájárulás összege 
ingatlanonként 100.000 
forint.
A testület javasolja a köz
ség gázvezetéképítésében 
érdekelteknek (szándék
n y ila tk o z a ttev ő k n ek ), 
hogy a beruházás bonyolí
tás érdekében építőközös
séget alakítsanak.

Földrendező bizottság
Szintén rendkívüli ülést 
tartott a képviselő-testület 
augusztus 27-én, ugyanis a 
kárpótlási jegy termőföld 
tulajdonának megszerzé
sére történő felhasználásá
nak egyes kérdéséről szóló 
1992. évi II. tv. 4. §. alap
ján a helyi önkormányzat
nak au gu sztu s 31-ig 
FÖ LD R E N D EZ Ő  BI
ZOTTSÁGOT kellett ala
kítania. A képviselő-testü
let által megválasztott bi
zottsági tagok az alábbiak: 
Bródi György Szatmári u.
67., Kerezsi György Szé
chenyi u. 19., Koleszár Fe
renc Kossuth u. 71., Ko- 
nyári János Erdélyi u. 6., 
Rácz György Asszonyrész
68., Rózsa Ferenc Rákóczi 
u. 15., Szakály  Ferenc 
Szatmári u. 56., Varga Já 
nos Zrínyi u. 31., Zsadá- 
nyi Ferenc Külsőgúth 19. 
szám a la tti lakos, vala
m ennyien k árp ó tlá si 
igénybejelentők. A nem

helyben lakók képviselője: 
Mezei Sándor Nyíradony, 
Jókai u. 25. szám alatti la
kos.
Az önkormányzat megbí
zottja: Köles Zoltán képvi
selő-testületi tag. A föld
rendező bizottság műkö
dését maga határozza meg.

Felhívások, tájékoztatók
A Polgármesteri Hivatal 
tájékoztatja a község la
kosságát, hogy a Nyíracsá- 
di Élet megjelenését köve
tően még lehetőség van, 
vezetékes gáz kiépítésére 
vonatkozó szándéknyilat
kozat megtételére. Eddig 
több m int 500  in gat
lantulajdonos részéről ér
kezett kérelem a gázbekö
tés érdekében.
A Népjóléti Bizottság dön
tése alapján ingyen kapták 
községünk általános isko
lásai az 1992-93-as tanév
re a tankönyveket.
Az általános iskolai tanu
lók, az óvodások, valamint 
a szakmunkás és középis
kolai tanulók részére az 
önkorm ányzat 1.000 Ft 
összegű támogatást adott. 
A fenti összeget az iskolai 
gondnokság folyamatosan 
fizeti. (Szakmunkástanu
lók és középiskolások, is
kolalátogatási igazolás el
lenében k ap ják  meg a 
pénzt.)
A Népjóléti Bizottság tá
mogatja az iskolai és óvo
dai étkeztetést is, erről a 
későbbiekben az intézmé
nyeknél részletes tájékoz
tatást adnak.
A községi tűzoltó egyesü
let felhívja a lakosság fi
gyelmét, a fokozott tűzvé
delemre. A nagy száraz
ságra való tekintettel fo
kozott figyelemmel kell a 
gyúlékony anyagokat tá
rolni, szigorúan t i l o s  a 
szabadban történő tűzra
kás, cigarettavég eldobása. 
Tűz esetén a helyi tűzoltó
egyesület tagjai, illetve a 
városi tűzoltóparancsnok
ság értesítendő.



Műszaki átadás
A Csatornamű Társulat Kos
suth utcai szennyvízcsatorna 
építési munkálatai rövidesen 
befejeződnek. A műszaki át
adást, átvételt követően meg
kezdődhetnek a lakossági rá
kötések. A lakossági igények 
figyelembevételével 1993-ban 
és azt követően a csatornaépí
tés munkálatai tovább folyta
tódnak. 1993-ban sor kerül a 
Kossuth utca további szaka
szának, egyben az utca teljes

hosszában történő csatorná
zásra. Ezt követően a Zrínyi 
utca első szakaszának, vala
mint a Kolozsvári utca to
vábbépítésére kerülhet sor. A 
jelenlegi beruházás költségei
hez pályázat útján elnyertünk 
5 0 0 .0 0 0 ,-  forintot Vízügyi 
Alap támogatást. A Társulat 
pénzügyi vezetője felhívja a 
társulat tagjai és érdekeltjei 
figyelmét, hogy az 1992. évi 
érdekeltségi hozzájárulás ka

matmentes befizetési határi
deje szeptember 30. Befizeté
si csekket Nyíracsád Csator
namű Társulat irodájában le
het beszerezn i (N yíracsád  
Község Polgármesteri Hivata
la). Az érdekeltségi hozzájá
rulás befizetését követően a 
Polgármesteri Hivatal a befi
zetett összeg 15%-át visszaté
ríti. C z a p á r  G á b o r

C s a to r n a m ű  T á r su la t  
p é n zü g y i v e z e tő je

A L’ Huilier-Coburg kastély bejárata

Táborozás Égervölgyben
Az idei nyár rekkenő hőségét 
csak az erdő borította hegyvidék 
szelídítette elviselhetővé. így iga
zán jó ötlet volt egy évvel ezelőtt 
az akkori hetedik á és hatodik cé 
osztályoktól, s a nyolcadikosok 
term észetvédő fakultációsaitól

Rakaca-víztározó hűsítő habja

hogy a vakáció legalább hét nap
ját az Északi-Középhegységben 
töltsük.
Egész évben takarékoskodtunk, 
hogy sikerüljön az idei nyaralás, 
negyven-ötven, száz-kétszáz forin
tonként jött össze a pénz. A hová

kérdésre egyértelmű volt a vá
lasz. Csak a hegyvidék jöhetett 
számításba. Jú liu s hatodikán in
dultunk el Egervölgybe, az Agg
teleki karszt peremére. A napi 
tíz-tizenöt kilométeres gyalogtú
rák meglehetősen gyermekpróbá* 
lóak voltak. Délutánonként visz- 
szaérkezve a táborhelyre minden
ki úgy dőlt végig az ágyán, mint 
akinek a vacsora sem kell. Röp
ke tíz perc után azonban zengett 
a pálya, a focizok, röplabdázók 
hangjától, lengett a teke, forgott, 
repült a hinta.
A negyedik napon mindenki úgy 
érezte, hogy igazi fe lfrissü lést 
már csak a fürdés adhat. Irány a 
Rakaca víztároló! Eredmény más
nap: hámló orrok, leégett vállak, 
hátak. Mivel a tábor négy kilo
méteres körzetében csak köveket, 
leveleket, virágokat gyűjt hettünk, 
úgy döntöttünk, hogy bevonato
zunk a harminc kilométerre fek
vő Edelénybe. Voltak, akik most 
ültek először vonaton. A csodála
tos L’ Huilier-Coburg barokk kas
tély parkjában pihentük ki a vá
sárlás fáradalmait.
A sok túra, a jó  levegő hét nap 
alatt megtette hatását. Hazafelé 
az autóbuszban negyvenkét gye
rek egymásnak, ülésnek, ablak
nak dőlve aludta az igazak álmát. 
Ebben azért az előző esti diszkó 
is szerepet játszott...

M oezok Gyuláné

...Szanazugban
Az 1992. évi nyári iskolai tábort 
a békés megyei Szanazug üdülő
falu m elletti gyerm ektáborban 
szerveztük. A helység a Fekete és 
Fehér Körös összefolyásánál talál
ható, Békéscsabától tíz kilomé
terre. Augusztus 15 és 25  között 
jártak itt a gyerekek, s  a pedagó
gusok.
Vízparti táborról lévén szó, az el
sődleges programnak a fürdést 
tekintettük minden nap. Augusz
tus 16-án vasárnap tettünk ez 
aló l kivételt, mert elutaztunk 
S z arv a sra , ahol m egnéztük a 
nagyhírű arborétumot. Sétahajó
val kirándultunk a Hármas Körös 
kálafoki holtágán, kitűnő idegen- 
vezetőnk kalauzolásával. A Kata
lin hajó kapitánya vezetés közben 
megismertetett bennünket a táj 
sajátosságaival, Gyulán megláto
gattuk a híres várat, a nyári vár
játékok színhelyét, s a várfürdő
ben pihentük ki a gyaloglás fára
dalmait. Megismerkedtünk a len
gyel é s  német táborozókkal is. 
Hasznosítottuk nyelvtudásunkat, s 
közön tánctanulásunk is nagy él
ményt adott.
A nyári táborban sok versenyt 
vívtunk egymással. Igen érdekes 
volt a tanár-diák kézilabda mér
kőzés. Sajnos, két gólos vereséget

szenvedtünk. Csak az öregfiúk 
győztek. Az is bebizonyosodott, 
hogy az isk o láb an  szervezett 
úszásoktatás nem volt hiábavaló. 
Néhányat! közülünk átúsztak a 
Köröst is. Közülünk igen kevesen 
ism erték  edd ig  a túra kenut. 
Most arra is volt lehetőség, hogy 
kenuzhassunk a Körösön. Akár 
kenus táborba is elmehetnénk jö
vőre...
Az utolsó nap sem telt el izgalom 
nélkül, Tarsaim közül ketten

Nyári citeratábort rendeztünk au
gusztus 1. és 8. között Tiszakécs- 
kén, a XII. Nemzetközi és Orszá
gos citeratábort. Nyíracsádról ti
zenegy gyerek vett részt. A nép
hagyományok ápolása mellett le
hetőség nyílt sok új népdal meg
tanulására citerázásra és a Tisza 
környékének megismerésére is.
A táborban a gyerekek jól érez
ték magukat és a gálaesten is jól 
szerepeltek. A műsort a nvíracsá- 
di szülők is  megnézhették, s er
ről videofelvétel is készült. Tábo
rozásukhoz segítséget adott a pol
gármesteri hivatal, a művelődési

megijedtek egy siklótól. Azt hit
ték, kígyót látnak.
A sportversenyek eredményhirde
tésén a győztesek nagyon büsz
kék voltak teljesítményükre. A 
táncverseny  bajn okai jó ízűen  
majszolták a fődíjat, a finom cso
koládét. A tíz nap sok élménnyel, 
végig jó  időben telt el. Nagyon 
jól éreztük magunkat, s jövőre 
hasonlóan sikeies tábort szeret
nénk.

K ovács Rita

ház, az iskola, az Afész, a Dózsa 
téesz, a Győzelem szakszövetke
zet. A féltő, óvó felügyelet ered
ménye volt, hogy a nyíracsádi 
gyermekeket nem érte különö
sebb baj, a tábort a tiszakécske 
és környéki vérhasjárvány elke
rülte. Végezetül hadd álljon itt a 
résztvevő gyermekek neve: Bíró 
Tünde,- Csoborkó Erika, Illés Ta
más, Katona Anikó, Katona Ildi
kó, Kupecz Mónika, Magyar Gá
bor, Orosi Attila, Szabó Lajos, 
Szász Judit.

Kabáty Ferenc 
szakkőrvezető

... és Tiszakécskén

Búcsúzik az esperes úr



Vajda M ária:

Adalékok a nyíracsádi 
görög katolikus iskola 

történetéhez
1. Szegény az egyházközség

A nyíracsádi görög katolikus 
egyháznál őrzött „E^yházta- 
nácsi é s  iskolaszéki gyűlé
sek jegyzőkönyve”  érdekes 
feljegyzésekkel szolgál a  te
lepü lés iskolatörténetéhez. 
Ebben az 1884-től vezetett 
vaskos kötetben sok feltárat
lan, hasznosítható adat talál
ható, m elyek fe ld o lgozása  
közelebb viheti a  kutatót a 
település X IX . század végi 
és XX. század eleji iskolaü
gyének megismeréséhez. 
Ebben az anyagban tallózva 
mutatunk be néhány érdekes 
adatot. Mindenekelőtt figye
lemreméltó az a statisztika, 
melyet minden bizonnyal a 
felsőbb hatóság kérésére ál
lítottak ö ssze  a  tanköteles 
g y e rm ek e k  s z á m á r ó l ,  é s  
azok iskolába járásáról.
E szerin t:
Év Ibnkötclee Iskolába 

gyermek nem jár
1 8 6 9  1 7 8  6 8  3 8 ,2  %
1 8 7 0  1 7 4  63  3 6 ,2  %
1871 201  8 7  4 3 ,2 8  %
1872  1 4 4  2 3  1 5 ,9 7  %
1 8 7 3  1 2 7  -
Tudnunk kell, hogy 1868. 
december 5-én szentesítette 
a  király a  korszakos jelentő
ségű 1868. évi népoktatási 
törvényt, s  ettől kezdve tör
vény kötelezett minden ma
gyarországi szülőt —  pénz- 
büntetés terhe alatt —  arra, 
Hogy gyermekeit 6  éves ko
rukban beírassa az iskolába, 
és egészen 12 éves korukig 
—  tehát 6  éven át iskolába 
járassa . De nemcsak tél idő
b en , am ik o r  nem  tu d ják  
őket a  ház körüli és mezei 
munkákban igénybe venni, 
hanem  a t e l je s  tan évben  
minden hétköznap ott kell 
lenniük a gyerekeknek az 
iskolában. 1868-at megelő
zően nem volt Magyarorszá
gon iskolakötelezettség (más
képpen: tankötelezettség). 
Összevetésként egy országos 
statisztika arról, hogy az is
kolakötelesek közül milyen 
volt az iskolalátogatottsági 
arány:
Év Iskolába Nem jár

já r  iskolába
1872  5 5  %  45  %
1 8 9 6  7 9  %  21 %
1913  9 3  %  7 %
Arról azonban nem ad felvi
lágosítást sem a  nyíracsádi, 
sem az országos statisztika, 
hogy vajon ezek a gyerekek 
a teljes tanév folyamán ott 
ültek-e az iskolapadokban, 
hogy végigjárták-e mind a 
hat osztályt, hogy azokban 
az egyetlen tanítós iskolák
ban a törvény álta l előírt 
teljes tananyagot megtanul- 
ta-e minden gyermek, illető
leg, hogy mindnyájan e lsajá
tították-e a  legelemibb mű
velődési készségeket. Míg a 
városokban, nagyobb telepü
lések en  követelm ény volt 
ugyan is, hogy mind a hat 
°sztálynak külön tanítója le
gyen, a falusi elemi népis
kolákban viszont továbbra is 
egyetlen tanító volt mind a 
hat osztály tanítására. Ezek

ben a  fa lu s i osztatlan isko
lákban, így Nyírarsádon is, 
egyetlen tanteremben ült az 
összes tanuló.
Az 1868. évi törvény ren
delkezéseinek megvalósítása, 
az egész  népoktatás teljes 
á t a la k í tá s a ,  á ts z e rv e z é se  
több évtizedet vett igénybe, 
hatalmas anyagi —  pénzbeli 
ráfordítást kívánt. Sokba ke
rült pl. a  régi iskolák kibő
vítése, új iskolák építése, új 
tanítók felvétele.
1887. február 27-én a nyír
acsádi tanító felpanaszolja, 
hogy „eg y m ag a  1 2 8  min
dennapi és 60  ismétlő tan
kötelest, és amennyiben a r. 
kath. tankötelesek is  a mi 
isk o lán k b a  vannak utalva 
kiknek számok kitesz 20-30 
tankötelest”  képtelen ellátni, 
ezért kéri a 73  é v e s  Mo
so ly g ó  A n tal gk . kán tor, 
hogy fiát M érkről, aki ott 
k á n to r  é s  ta n ító  h o zzák  
A csádra. A segédtanítói á l
lás  é letbeléptetésével kap
csolatban hozott határozatot 
rögzíti is az 1887. március 
13-i gk. egyházgyűlés jegy
zőkönyve az alábbi megrázó 
sorok kíséretében:
,Jó lehet nyomasztó szegény
ség é s többnemű terhek hal
maza annyira osztályrészünk 
nekünk nyíracsádi híveknek, 
am ennyiben községünknek 
még annyi tulajdon legelője 
sincsen, a hova egy borjú fi
út hajtsunk s többnyire csak 
n ap szám o so k  vagyunk —  
két k e z ü n k k e l k e r e s s ü k  
mindennapi kenyerünket, a 
mi k e v e se n  fö ld d e lb író k  
vannak köztünk, oly kopár 
sivár földet mívelünk, hogy 
a l ig  a d ja  m eg a d ó já t  é s  
mindennapi kenyerünket —  
a többivel szin te napszám  
keresésére vagyunk utalva. 
Ily sanyarú helyzetben s  ily 
k eserves keresm ényünkből 
fizetjük tanítónkat 3 0 0  frt. 
é s  m ivel egy se g é d tan ító  
szükségessége forog kérdés
ben, annak lé te síté sére  is 
készek vagyunk ajkainktól 
elvont fa la ta in k b ó l 4 0 -6 0  
frtig fizetést adni jelenlegi 
kántorunk h alálá ig  a ki is 
lakással, koszttal, m osással 
e llátan d ja úgy nem külön
ben világítással é s  több fize
tést adni teljesen képtelenek 
vagyunk —  áldozzuk pedig 
ezt elagott kántorunknak ér
demeiért.
Mi végből alázatosan esede
zünk, h. főtisztelendő Espe
res Úr méltóztatnék ebbeli 
kérelmünket ismeri nagylel
kűségénél fogva ily értelem
ben felterjeszteni, s  Méltó- 
s á g o s  P ü sp ök  k e g y e lm e s 
Atyánktól kegyes beleegye
zést kegyesen kieszközölni.”  
—  +  Isk o la szék : A községi 
é s  felekezeti elem i iskolák 
felügyeletére é s gondozására 
az (egyház) község tagjaiból 
választott testület. (A Ma
gyar Nyelv Értelmező Szótá
ra III. k. (Bp. 1979. 5ő8.)

(Folytatjuk)

Taar Ferenc:

Acsádon is járt a Zsuzsi...
A m ostani önkorm ányzatok 
sz in te  abszo lú t értelem ben  
önállóak. Össze sem lehet ha
sonlítani jogi helyzetüket serh 
a megelőző rendszerével, sem 
a  még előbbiekével.
Erről folytatok eszm ecserét 
Katona Gyulával Nyíracsádon, 
ahová gyakran v issza já ro k , 
mert ezt a falut amolyan mo- 
dellfélének tartom, s  Gyulá
ban nem csak kiváló vezetőt 
é s  szakem bert ism erhettem  
meg, hanem melegszívű bará
tot is. A beszélgetés, az esz
m ecsere tehát kellően nyílt, 
őszinte. Közös erővel próbál
juk kitapintani a változás lé
nyegét, hiszen még csak for
málódóban van az egész. Ép
pen azt kérdezem  tőle, ho
gyan tudná összegezni a  lé
nyegi kölönbséget a tanácsi 
é s  az önkormányzati állapot 
között, amikor nyílik az ajtó, 
belép egy köpcös, veresképű 
k is  m agyar, illően  köszön, 
majd elnézést kér, de kérdez
ni akar valamit.
—  T essék , Sándor bátyám . 
Mondja csak.
—  Csak azt akarom megkér
dezni Gyula, mondd meg már 
nekem, most a dem okráciá
ban ki parancsol? Te, vagy a 
téesz-elnök?
Gyula rámosolyog.
—  Egyik sem!
—  Hát akkor ki a Jóisten?
—  Maguk parancsolnak.
—  Mi? —  néz Gyulára meg
ütközve. Láthatóan nem érti. 
Gyula próbálja megmagyaráz
n i, hogy m ost m ár nem a 
párt, nem a  h ivatal, nem a 
téesz dönt, hanem a  falu né
pe. Láthatóan nem érti Sán
dor bácsi. Pislog, aprókat kö- 
hécsel, egyik lábáról áthelyezi 
a testsúlyát a  m ásikra, majd 
a végén sóhajt, elköszön, még 
egyszer elnézést kérve a za
varásért és csöndesen behúz
za maga után az ajtót. 
Osszenézünk Gyulával. Gond
terh e lte n . E g y á lta lán  nem 
m egm osolyogva a  kérdezőt. 
Mert ez a  k icsi eset is  na
gyon m élyre mutat é s  nem 
gond nélkül való. Itt tartunk 
jelenleg. Egyszerűen képtele
nek megérteni —  az évtize
d e s  vezetettség, a helyettük 
való mások gondolkodása kö
vetkeztében, a m indig csak  
parancsot kaj>ó és végrehajtó, 
sz in te  sz o lg a i a lá v e te ttsé g  
nyomán — , hogy most alap
vetően megváltozott a  helyzet.
—  Látod —  m ondja Gyula 
tompán —  ebből fakad, meg 
a tá jé k o z a tla n sá g b ó l, hogy 
nem ism erik a legfontosabb 
rájuk vonatkozó törvényeket, 
rendeleteket, mi h iába füg
gesztjük ki, mondjuk el, ezt 
az egész  ország minden új
ságjának, rádiójának, é s  a  té
vén ek  k e lle n e  szü n te len ü l 
magyaráznia —  ahogy annak 
idején az adót m agyarázták 
éjjel, nappal! —  hogy mit is 
jelent a demokratikus joggya
korlat, a n ép k ép v ise le t, az 
önállóság és a  többi. És amíg 
ez így van, addig nagyon ne
héz elérni, hogy át is érezzék 
a  maguk felelősségét és köte
lezettségét a falu sorsának el
döntéséljen. De az ország sor
sát is mondhatnám. Honnan 
is tudnák? Éppen ezért kelle
ne hatalm as erővel tanítani, 
nevelni az ország népét, hogy

gyorstalpalássa l m egtanulja, 
mert az idő halad, az élet kö
vetelm énye nem vár, a  de
m ok rácia  le h e tő sége  a ke
zünkben, de ha nem tudunk 
élni vele, abból mi lesz, mi 
lehet? Kérdezted, melyek a 
lényeges különbségek a taná
csi és az önkormányzati hely
zet között. Látod, itt a  lénye
ge, am iről most meggyőződ
hettél, hol is tartunk. Mert el
lentétben a tanáccsal, ahol a 
párt előre kijelölte a megvá
lasztandó tanácstagokat, most 
a képviselő-testületbe tényle
gesen közakarattal és többségi 
alapon megválasztott emberek 
kerü ln ek  be. É ppen  ebből 
a d ó d ik , hogy érdemi v iták  
folynak a gyűléseken, mert a 
döntés a  mi kezünkben van. 
Most valóban tényleges dönté
si helyzetben van a  képviselő- 
testület és a polgármester. A 
képviselő-testületi tagok hely
zete nem könnyű, mert a lé
nyegi döntéseket nem „m á
sutt”  hozzák, hanem ők, ami
ért vállalniok kell a falu előtt 
a  fe lelősséget is. Kaptak is 
céltámogatást korábban a  ta
nácsok, de meghatározott fel
adatokra. Most teljesen sza
bad a kezünk, magunk dönt
jü k  e l, m it, m ennyit, m ire 
fordítunk. Abszolút értelem 
ben ö n álló ak  vagyu n k. É s  
még valamit: annak ellenére, 
hogy a  lakosság most tanul
gatja a demokrácia gyakorlá
sát, a  képviselő-testületek túl
nyomó többsége m egállja  a 
helyét „pelenkázás”  nélkül is, 
ami azt mutatja, hogy vannak 
olyan demokratikus hagyomá
nyok, amelyek valamiképpen 
tovább élnek, megmaradtak és 
eligazítanak ma is. É s bízni 
kell az emberek józan eszé
ben, tisztességében. 
M egérkezik a rokonszenves, 
szelíd arcú, fiatal gépkocsive
zető. Kérdezi, mi a következő 
feladata.
K ise b b  k ö rú tra  in d u lu n k . 
Szétnézünk a tanyavilágban, 
Gúthon, Asszonyrészen, hogy 
legyen valamilyen benyomá
som a faluról és környékéről. 
A kocsiban  arró l faggatom  
G yulát, hol tart je le n le g  a 
Zsuzsi-vonat ügye, mit tud er
ről.
—  A polgárm esterek írásos 
szándéknyilatkozata é s  támo
gató egyetértése  alap ján  —  
hangzik a válasz —  Dr. Ma- 
tolcsi Lajos, a megyei önkor
mányzat közgyűlésének alel- 
nöke összefogta a  dolgot é s  
megtette a szükséges lépése
ket a magasabb fórumok felé. 
1991. augusztusában Gúthon 
volt egy közös m egbeszélés. 
Itt döntöttük e l, hogy vala
mennyi érintett település e l
készíti a maga rövid elemzé
sét, milyen hátrányokkal járt 
a k isvonat fe lsz ám o lá sa  é s 
m ilyen  előn yökk el já rn a  a 
visszaállítása. Ez a  kiindulási 
alap. Valamennyi polgármes
ter egyértelműen kimutatta a 
megszüntetés súlyos hátránya
it és azt is, hogy mennyi ha
szonnal járna a visszaállítás, 
s  azt kész lenne a  lakosság 
is, a? önkormányzat is segíte
ni.
—  Tbrtént-e valamilyen becs
lés arra, hogy mibe kerülne a 
visszaállítás?

—  Ez így még nem volt napi
renden, mert először is alap
elvekben kellett egyetértésre 
jutnunk ahhoz, hogy egyálta
lán elindulhassunk és meg
nyerjük a gondolatnak a fel
sőbb  szerveket, m egkaphas
su k  az elvi hozzájárulásukat. 
Ezt követi majd a konkrét fel
mérés, é s  a  tervezés. Az állo
másépületek még megvannak. 
Ezek éppolyan erős, masszív 
építmények, m in fa  Klebi-is- 
kolák, amelyeket a tanyákon 
gróf K léb elsb erg  Kunó kul
tuszminiszter építtetett még a 
húszas, harm incas években. 
Máig is állanak, mint a kővá
rak. Ezeket az állomásokat te
hát szinte azonmód használat
ba lehetne venni. Acsád köz
pontjától 6  kilométerre volt a 
Zsuzsi megállója, de Asszony- 
rész és Gúth környékének ez 
volt a  legközelebbi fő közle
kedési eszköze. Úgy tudom, 
annak idején az erdészetet is 
nagyon károsan  érin tette  a 
megszüntetés, át kellett térje
nek a  teherautókkal való szál
lításra, ami az erdei földuta- 
kon rengeteg benzin, gázolaj 
fe lh a sz n á lá s sa l,  többlet ki
a d á ssa l  já r t. M egkérdeztem  
egy ottani szakembert, aki el
mondta, hogy a famennyiség 
szállítása sokkal olcsóbb volt 
a Zsuzsival, mint gépkocsik
ka l. Igaz , hátránya is  volt, 
mert a keskenvvágányú vago
nokból át kellett rakni a nor
málnyomtávú vagonokba. De 
ez gépekkel nem volt akadály. 
É s Záhonyban? Ott mindent 
át kell rakni!
Gyönyörű erdei alagútakon, 
sűrű  lom bsátrak alatt érke
zünk el Gúthra, az erdészet 
közpon tjába. B artu e z  Péter  
erdészetvezetőt otthon talál
juk. Fiatal, erőteljes, atletikus 
alkatú, m agabiztos fellépésű 
férfi.
Rögtön a tárgyra térek: mit 
jelentene nekik a  v isszaállí
tás?
—  Annak idején a Zsuzsi az 
erdészet legfontosabb szá llí
tási lehetősége volt, átszelte 
az egész erdőtestet. —  hang
zik a v á lasz  —  A k isvasút 
mentén kilenc magasított ra
kodó épült. A Zsuzsi nélkü
lözhetetlen volt! Megszűnése 
után kényszerhelyzetbe kerül
tünk i mi is. Át kellett csopor
tosítanunk a szállítást, teher
autókra. Rettenetesen drága 
volt. A Nyírmártonfalvát Nyír- 
acsáddal összekötő útról egy 
bekötő út épült az erdészet 
ú tjá ig . Nyíradonyban ped ig  
rakodó épült a normál nyom
távú vasúthoz. Itt ugyan már 
korábban is  volt rakodó, de 
primitív, kis kapacitású. Ezt 
fejlesztették fel. Gépekkel tör
tént a rakodás. így fokozato
san  kialakult egy új megol
d ás. Nem kétséges, e tájnak  
talán a legnagyobb helytörté
neti és kulturtörténeti értéke a 
Zsuzsival volt. Ennek megál
lap ításával együtt úgy látom, 
hogy a  visszaállításnak kizá
ró lag  g a zd a ság i szempontból 
való  m eg íté lé se  e lé ggé  re
m énytelen következtetéshez 
vezet. A tanyavilág a vonat 
m egszűnte óta nagyot válto
zott, e lso rv a d t. M ásrészt a 
visszaállítás óriási pénzbe ke
rülne. Ha van valamilyen ér
telm e a v isszaá llításn ak , az

döntően a turisztika, az ide
genforgalom lelet.
Ami az erdészetet illeti: az 
előbb elmondottak miatt már 
nem tudná ismét úgy kihasz
nálni a k isvasútat, mint ré
gen . M ás k é rd é s , hogy ha 
m egm aradt volna a Z su zsi, 
akkor az erdészet nem Had
házra telepítette volna a fafel
dolgozó üzemét.
—  Mekkora veszteség érte az 
erdészetet a megszüntetés mi
att?
—  Két-három évig igen nagy 
volt a v e sz te sé g . G ondolja 
m eg: 4 0 .0 0 0  köbm éter fát 
kellett berakni vagonokba. És 
ehhez akkor m ég nem volt 
m eg a k o rsze rű  tec h n ik a . 
Ezért is  kellett új rakodót 
építeni Adonyban.
—  Az erdészetet felkészítet
ték a megszüntetésre?
Bartuez Péter kesernyésen el
mosolyodik.
—  N ézze, abban az időben
—  maga is tudja —  nem volt 
szokás, hogy az érintetteket 
egyenrangú partnerként meg
hallgassák. Döntöttek és kész! 
Kellett lennie valamilyen elő
készítésnek, mert a kisvonat 
több erdészet területén haladt 
át. Ha voltak is tárgyalások, 
nem a  gúthi erdészettel foly
tatták, hanem az erdőgazda
sággal.
—  Mi a vélem énye, milyen 
okok miatt nem hagyták meg 
Gúthig az úttörővasútat? Gúth 
régi idők óta közkedvelt ki
ránduló helye volt a  debrece
nieknek. Nem a vadászat ér
deke szólt itt közbe, hogy ne 
mondjam az „úri vadászatok" 
érdeke?
—  Nem zárom ki ezt a lehe
tőséget, jóllehet a dámvadak 
ide telepítése ezt nem indo
kolta: Az is leh;t, hogy éppen 
Gúth ilyen-olyan érdekből va
ló kiiktatása miatt hozták lét
re az ország egyik legszebb 
parkerdejét, az erdőspuszták 
kirándulóhelyeit. Ki tudja?
—  H a mondjuk visszaállana 
a Zsuzsi, Gúth szerepet kap
hatna m a m ár a  tu risztiká
ban?
—  Feltétlenül! De nagyon ko
m olyan m érlegeln i kellen e  
majd az erdő —  mint termé
szeti környezet —  védelmét. 
Ez a  gúthi rész a Nagyerdő 
szin te utolsó olyan darab ja, 
amely még úgy-ahogy őrzi az 
erdő eredeti szépségeit és ér
té k e it .  Itt m ég v an n ak  
gyöngyvirágos részek, itt még 
fészkel a feketególya, a  holló 
é s  még vadm acska is előfor
dul, védett növények sokasága 
létezik még. Nem biztos, hogy 
össze lehetne egyeztetni az is
mert erdőrombolást, kártevést, 
szem etelést, zajongást a  ter
m észetvédelem m el. Amíg az 
emberek nem tudnak —  mert 
nem tanították meg őket —  
kulturáltan viselkedni, addig 
az erdő szem étteleppé, rom
halmazzá, csalántengerré vá
lik, mint Derecenben a Nagy
erdő. E rre a sorsra  juttatni 
nem  sz a b a d  az t, am i m ég 
megmaradt igazi erdőnek. El
képzelhetőnek tartom viszont 
nagyon szigorú feltételek mel
lett é s  ellenőrzéssel a turiszti
ka bizonyos mértékét.

(Folytatjuk)



P o l g á r -  és V a g y o n v é d e l m i  E g y e s ü l e t
A Magyar társadalomban nem új 
fogalom a polgárok tömörülése 
vagyonuk é s  szem élyi bizton
ságuk érdekében. Már a XIII. 
században is megtalálhatók egyes 
városokban, ahol is  a várfalak 
körül őrjáratok vigyázták a lakos
ság nyugalmát.
A XIV-XVII. században önkéntes 
tűzőrség működött, amely a tűze
setek jelzése mellett bűneseteket 
is jelzett.
Később a csendbiztosok a köz
rendre, közbiztonságra vigyáztak. 
A XX. században minden tekin
tetben fe lgyorsu lt a fe jlő d és. 
Ahogy fejlődött a technika, úgy 
vált egyre veszélyesebbé a bűnö
zés és ezzel szemben a társadal
mi önvédelmi reflex is aktivizáló
dott. 1956-ban a Nemzetőrség 
éppen a törvényes rend érdeké
ben jött létre. A forradalom leve
rése után ismét óriási bűnözési 
hullám indult el, és ekkor felül
ről kezdeményezve létrehozták a 
m unkásőrséget é s  az önkéntes 
rendőrséget. Mindkét szervezet 
nagy hátránya volt, hogy csak po
litikai megbízhatóság alapján vet
ték  fe l t a g ja ik a t .  A ren d
szerváltással egyidőben hazánk
ban újra keményebb bűnözési 
hullám indult el. A megélhetésért 
folytatott küzdelem, a munkanél
küliség terjedése, egyes rétegek 
e lszegén yedése , ugyanakkor a 
rendőrség létszámának fokozatos 
csökkenése magával hozta a bű

nözés terjedését. Társadalmunk 
nem volt felkészülve ezekre a ne
gatív jelenségekre, így újra indult 
az önszerveződés és megalakultak 
az önvédelmi csoportok, melyek 
később szervezetekké alakultak, 
így volt ez községünkben is, a 
sorozatos betörések, lopások arra 
ösztönöztek bennünket, hogy ten
nünk kell valamit nekünk a bű
nözés visszaszorítására.
Többen voltunk azon a vélemé
nyen, hogy csak összefogással le
het eredményesen működni a bű
nözőkkel szem ben. így történt, 
hogy 1991. július 10-én 33  fővel 
m ega lak u lt N y írac sád o n  is  a 
„Polgár- és Vagyonvédelmi Egye
sület” . Az Egyesületünket Cég
bíróság is bejegyezte, így jogké
pességet nyert, és önálló költség- 
vetéssel rendelkezik.
Tagjaink sorába léphet minden 
természetes és jogi személy, aki 
elfogadja az egyesület célkitűzé
seit és fizeti a tagsági díjat, vala
mint 18. életévét betöltötte és 
büntetlen előéletű magyar, illetve 
külföldi állam polgár. A tagsági 
díj összege 240,- Ft. Célkitűzése
ink közül elsősorban a bűnalkal
mak kiküszöbölését, bűncselek
mény megelőzését, a vagyonvé
delmet emelném ki. Fontos emel
lett a lakosság biztonságérzetének 
növelése, é s  a lakóközösség jó  
kapcsolatának erősítése.
Az egyesület járőrszo lgála to t 
szervez és az észlelt események

től függetlenül is védő és óvóin
tézkedéseket tesz.
Jelzést ad a községi önkormány
zati szerveknek, ha gyermekek, 
illetve fiatalkorúak értelmi-erköl- 
csi-testi fejlődését súlyosan ve
szélyeztető magatartást észlel. A 
bűncselekményt elősegítő körül
mény esetén tájékoztatja a rend
őri szervet, tettenért bűnelkövetőt 
haladéktalanul átadja a rendőr
ségnek. Megalakulásunk óta köz
ségünkben csökkent a bűnözés 
szám a, amit jól mutat a hajdú
hadházi rendőrkapitányság által 
készített kimutatás. Községünk
ben elkövetett bűnesetek száma 
1991-ben 55, 1992-ben 25, ezen 
belül közbiztonság elleni bűncse
lekmény 1991-ben 37, 1992-ben 
21. Munkánk hatékonyabbá téte
léhez nagyban hozzájárul, hogy 
sikerült az önkormányzati szer
vekkel é s  a ren d ő rségge l jó l 
együttműködni. Csatlakoztunk az 
Országos Polgárőr Szervezethez 
is. Ők szintén támogatnak ben
nünket. Szeretnénk CB rádióval 
felszerelni egyesületünket és eh
hez várjuk a lakosság anyagi hoz
zájárulását, amit alapítvány vagy 
pártoló tagság formában tehetnek 
meg. Várjuk az érdeklődők je 
len tk ezését, fe lv ilágo sítá st az 
Egyesület elnökétől, illetve titká
rától kérhetnek.

Illés Já n o s  
az egyesület elnöke

TÁJÉKOZTATÓ
A Hajdúböszörményi Mezőgazda- 
sági Szakközépiskola é s Szak
munkásképző Intézet a Hajdú-Bi- 
har megyei Munkaügyi Központ 
finanszírozásával 9  hónapos 1440 
órás intenzív „kisgazda”  tanfolya
mot indít.
A tanfolyam tartalmaz általános 
mezőgazdasági ismereteket (ker
tészet, gépészet, állattenyésztés) 
közgazdasági-jogi és pénzügyi is

mereteket, számítógép- és nyelvi 
(angol-német) ismereteket. 
Megfelelő létszám esetén 1992. 
szeptember elején indul a tanfo
lyam.
Jelentkezhet minden olyan Haj- 
dú-Bihar megyei felnőtt munka- 
nélküli, aki mezőgazdasági alap
ism eretekkel továbbá szakmun
kásbizony í tvánnya I rendel kézi k. 
Érdeklődni lehet: Papp István

igazgató úrnál, valamint Bodnár 
Sándor tanfolyamvezetőnél sze
mélyesen az iskolában vagy tele
fonon a következő számon: 55- 
71-072

A művelődési házban a nyírado- 
nyi művésztelep kiállítása látható 
szeptember 10-24-ig, naponta 8- 
tól -17 óráig.

A NYÍRVIDÉKI 
ÁFÉSZ 

IGAZGATÓSÁGA

értesíti a célrész- 
jegybetéteseket és 
a tagságot, hogy a 
betétek után fize
tendő osztalékot 

Nem  csökkenti.

Az 1 éven túli cél
részjegylekötés ese
tén  to v á b b ra  is 
bruttó 30 %-ot, az 
1 éven belüli lekö
tés esetén  bruttó  
20 %-ot fizet.

*

Érdeklődni az
ÁFÉSZ

ügyvezetőjénél.

R A D IO -T E L E V IZ IO  SZERVIZ
Fekete-fehér, hazai és külföldi színes 
TU. videó, rádió, magnó javítása hely
színen. vagy rövid határidővel. Anten
na telepítés, autósrádió beszerelés. 
Műholdvevő antenna beszerzése, tele
pítése garanciával. 3 féle típusban:
—  Uniden 8008 fAngoU 29.990.- Ft.
—  Funai fjapánj 27.990.- Ft.
—  Syntract fHollandJ 27.990,- Ft. 
Hetente kedden és pénteken kiszállá- 
sos javítás. Hibás készülékét N yír
acsádon bejelentheti két helyen:

Nyíracsád, Kassai u. 44. sz.
Vegyesbolt 

Nyíracsád. Kossuth u. 8. sz. 
Vegyesbolt

Rácz Tibor RTU. műszerész
Szerviz: Nyírmártonfalva. 

Széchenyi u. 108.

Tíz év után újra
Nosztalgia futballmérkőzésre ke
rült sor augusztus 1-én Romániá
ban Nagyváradon a Nagyváradi 
ITO. és a Nyíracsád futballcsapa
ta között. Tíz éve nem találkozott 
a két együttes, de még most is 
voltak mindkét csapatban isme
rős arcok. Jú liu sb an  kerestek 
meg bennünket román barátaink, 
hogy szívesen látnának bennün
ket egy mérkőzésre a régi kap
csolat felelevenítése érdekében. 
A meghívást elfogadtuk é s au
gusztus 1.-én elutaztunk Nagyvá
radra. Fél kilenckor érkeztünk 
meg, ezután vásárlás és szabad 
program következett. A déli órák
ban elfoglaltuk a szállást, amely 
Félixfürdőn az Uniera Hotelban 
volt. Kényelmes, kétágyas szo
bákban helyeztek el bennünket. 
Zuhanyozás után ebéddel fogad
tak bennünket. Ebéd után beszél
getés és pihenés volt délután 4 
óráig. Ekkor indultunk a mérkő

zés helyére, amely a nagyváradi 
FC Bihor stadionja volt. A stadi
onban 50.000  ember fér el. Azt 
hiszem hogy nagyon kevesen ját
szottak még ekkora stadionban 
még ha nem is volt sok néző. A 
pálya talaja mint egy biliárd asz
tal. A mérkőzés alatt nagyon me
leg  volt, de csapatu nk  így is 
nyert 4 :2  arányban. Mérkőzés 
után visszamentünk a Hotelba, 
ahol vacsora és jó  hangulatú be
szélgetés következett. A második 
nap reggelivel kezdődött, majd 
csomagolás és indulás a Félixfür- 
dőre. A víz mindenkinek jót tett. 
E lég fáradt volt a csapat. Dél
után két órakor elbúcsúztunk és 
indultunk vissza Nyíracsádra. A 
búcsúzás közben meghívtuk őket 
egy v isszavágóra, am elyre au
gusztus 8.-án került sor. Vendé
geink a déli órákban érkeztek 
meg. Az elszállásolást az öregek 
napközi otthonában oldottuk meg.

A lepakolás után ebédet adtunk a 
Fehér akác vendéglőben. Ebéd 
után vendégeink egy része pi
hent, másik pedig a régi ismerő
sökkel beszélgettek. A mérkőzés 
este hat órakor kezdődött, s igen 
sportszerű és jó  hangulatú volt. 
Ezt a mérkőzést is a mi csapa
tunk nyerte 5:2  arányban. Meccs 
után közös vacsora és beszélgetés 
következett, ahol mindenki jól 
érezte magát. M ásnap délelőtt 
reggelit adtunk vendégeinknek, 
majd megmutattuk községünket. 
A déli órákban búcsúztak el és 
u taztak  visszS" N ag y v ára d ra . 
Mindkét kirándulás jól sikerült 
és arra fogunk törekedni, hogy a 
két csapat közötti kapcsolat még 
sokáig fennmaradjon.

Palalenszki József

Sütés'főzés

H a b o s  a l m á s  kocka
Kavart tésztát készítünk a követ
kezőképpen: Hal tojás sárgáját 
habosra keverjük 30 deka cukor
ral. Hozzáadunk tizenöt deka rá
ma m argarint, harmincöt deka 
lisztet, egy csom ag sütőpoit és 
három deciliter tejet. Nagyobb 
tepsibe simítjuk. A tészta tetejére 
négy-öt darab, vékony szeletekre 
gyalult almát rakunk, így tesszük 
a sütőbe. Amíg sül, a hat tojásfe
hérjéből habot verünk, majd 35

deka cukorral tovább verjük. Ka
nalanként hozzáadunk 3-4 evőka
nál citromlevet. Fényes, kemény 
habot kapunk.
A (majdnem) megsült tésztát ki
vesszük a sütőből, a habot a tete
jére tesszük és késsel elsimítjuk. 
Már csak addig sütjük, amíg a 
hab teteje egy kicsit meg nem 
pirul. (Ez még körülbelül 5 perc) 
Nem forrón, de még langyosan 
szeleteljük. S í .  A.

A P R 0 H I R D E T E S

Nyíracsád, Hunyadi út 24. 
sz. alatt lévő házas ingat
lan  Ille tv e  ép ítés i te le k  
egyben, vagy megosztva 
is eladó.
Érdeklődni lehet:
Illés  János N y íra cs á d , 
Kassal u. 23.
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