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Új évezred kezdetén

Kedves Újságolvasók!
Tisztelt Nyíracsádiak!

Ezredfordulót éltünk meg, 
amikor január 1-jével átléptünk 
a XXI. századba. Háborúkkal, 
forradalmakkal, természeti 
csapásokkal tűzdelt évszázadot 
hagytunk magunk mögött. 
Különösen fájdalmas számunk
ra az I. világháborút lezáró 
trianoni diktátum, amikor Ma
gyarország elveszítette terü
letének kétharmadát. A XX. 
század egyúttal a soha nem 
látott fejlődés évszázada is volt. 
Az utóbbi 40 év hozott hihe
tetlen változásokat Nyíracsád 
életében. Villany, vízvezeték 
épült, korszerű telefonhálózat, 
gázvezeték, úthálózat építése, 
a motorizáció elteijedése esik 
erre az időszakra.
Nekünk -  itt élőknek -  nagy 
lemaradást kellett behoznunk. 
Ezen az alacsony aranykorona 
értékű földeken az átlagostól 
sokkal többet kellett dolgozni, 
mint bárhol az országban. 
Sokszor nem is a gazdálkodási 
eredmények marasztalják az itt 
élőket, hanem ennek a 
vidéknek a szeretete, a szülő
föld vonzása.
A nyíracsádiak érdekében 
tevékenykedik az önkormány
zat is. Igyekszünk komforto
sabbá tenni a mindennapokat, 
jó közérzetet teremteni a 
faluban. Az elmúlt évben -

1999-ben -  szép eredményeket 
értünk el. Utakat építettünk, így 
elkészült a Pozsonyi utca eleje, 
a Füveskert, valamint a Winkler 
utcák szilárd burkolata, csapa
dékvíz elvezető csatorna épült 
és befejeződött a községháza 
építése, melynek avatása 
ünnepélyes keretek között -  
Belügyminiszter Úr által 
november 11-én megtörtént. 
Zavartalanul működtek az 
Önkormányzat intézményei, 
eleget tettünk a szociális tör
vényből adódó kötelezettsé
geknek. Az iskola, óvoda, mű
velődési ház, könyvtár, egész
ségügyi intézmények, polgár- 
mesteri hivatal számos pályá
zatot készített, melyek közül 
több eredményesnek bizo
nyult.
A milleniumi pályázaton 
elnyert pénzből méltóan ünne
pelhetjük az ezredfordulót és 
előreláthatóan június 4-én a 
„Kulturális napok” keretében 
átvesszük az országzászlót. 
Számos gondot, megoldatlan 
feladatot is hoztunk magunkkal 
át az előző évről.
Többek között említhetem a 
földtulajdoni viszonyok ren
dezésének hiányát, de hátra 
van a járdák további kiépítése, 
az oktatási, egészségügyi intéz
ményeinknek felújítása, bőví
tése. Tervezzük egyúttal a Falu
ház (lakodalmas ház) kialakí
tását, helytörténeti gyűjte

mények bemutatását a régi 
községháza épületében. 
Nyíracsád gazdasági helyzete 
fekvéséből, a föld minőségéből 
adódóan is kedvezőtlen. Sokan 
elkedvetlenedtek a mezőgaz
dasági termeléstől, az alacsony 
jövedelmezőség miatt. Nehéz 
megtalálni azt a termelési 
struktúrát, mely jobb megél
hetést biztosít az itt élőknek. 
Talán bátrabban kell vállal
kozni, gyümölcsösök (főleg 
alma) telepítéséhez nyújtott 
állami támogatások igénybe
vételére is. A képviselő-testület 
továbbra is keresi a lehetőséget 
a helyi feldolgozó, könnyűipar 
megvalósítására.
Nagyon fontos, hogy legyünk 
bizakodóak, előrelátóak és 
használjuk ki a lehetőségeket, 
gyermekeink, unokáink 
számára nyugodtabb, kiegyen
súlyozottabb, anyagilag job
ban megalapozott jövőt bizto
sítsunk. Erre szólítson bennün
ket a harang szava is, mely szil
veszter éjszakáján Asszonyré
szen a kápolna mellett felállított 
haranglábon megkondult.

Kívánok valamennyi olvasó
nak, nyíracsádi lakosnak sok 
sikert a 2000. évben!
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Dr. Katona Gyula 
polgármester

A minőségfejlesztési 
programról

Ur- Katona Gyula polgármester

A HIMNUSZ születésnapján
Elképzelhető-e nemzeti ünnep 
anélkül, hogy fel ne hangozzon 
nemzeti imádságunk, a magyar 
himnusz?
H án y  sp orto ló  szem ébe csal 
k ö n n y et e fá jd a lm asan  szép 
dallam, amikor olimpián, világ- 
és Európa-bajnokságon aranyér
mesként hallgathatta.
Fanatikus szurkolók állnak vi- 
gyázzban kupameccseken, világ- 
bajnoki mérkőzéseken tiszteleg
ve nem csak saját, hanem  más 
nemzetek himnusza előtt is. 
Talán n incs is o lyan m agyar 
felnőtt és gyerek, aki ne tudná 
Kölcsey nemzeti him nuszunk
nak legalább az első versszakát.

Tudjuk azt is, hogy Kölcsey Fe
renc alkotta. A  mű 1823. január 
22-én nyerte el végső formáját.
A  H im n u sz  a  m agyar n em zet 
legszebb im ádsága. A rra  kéri 
Istent, hogy jó  kedvvel, bőséggel 
áldja m eg hazánkat és nem ze
tünket.
De vajon tudják-e, hogy mikor vált 
hivatalosan is nemzeti himnusszá 
Kölcsey műve?
Ehhez ismernetek kell az előzmé
nyeket is. A XVffl. századig vidé
kenként egyházi énekek közül 
választotta ki a közösség a „him
nuszát”. A XIX. század elejétől a 
Habsburg-uralkodóház a császári 
himnuszt akarta elfogadtatni, de

nem járt sikerrel. Ennek helyet
tes íté sé re  B artay  E n d re , a 
N em zeti S zínház igazga tó ja  
1844. február 29-én pályázatot 
h ird e te tt  K ölcsey  F erenc 
Himnuszának megzenésítésére. 
A  pályázatra 13 m ű érkezett, s 
közülük  E rkel F erencé lett a 
győztes.
A megzenésített H im nusz elő
ször a Nemzeti Színházban csen
dült fel 1844. július 10-én az Ó- 
budai Hajógyárban a Széchenyi 
gőzös vízre bocsátásakor. Hiva
talos állami ünnepségen pedig 
1848. augusztus 20-án hangzott 
el elsőként.

1992 ó ta  a  H im n usz k ele tkezésén ek  n ap ján , ja n u á r  22-én ü n n epeljü k  a  
m a g ya r k u ltú rá t.

A magyar oktatásra jelentős 
feladatok várnak a következő 
években. Ezen feladatok 
megfelelő megoldásától függ 
Magyarország helye és szerepe 
az új egységesülő Európában. 
Döntően az oktatás minőségén 
múlik az, hogy csupán formá
lisan csatlakozunk Európához, 
vagy az életminőség tekin
tetében is sikerül felzárkóznunk 
a kontinens gazdagabb orszá
gaihoz. De nemcsak Magyar- 
ország és a fejlett államok 
között jelentősek a társadalmi 
különbségek, hanem határa
inkon belül is. Szinte mindenütt 
találunk olyan társadalmi réte
geket, csoportokat, melyek 
tartósan kedvezőtlen, sőt 
kimondottan rossz helyzetben 
vannak. Az oktatási miniszter 
kiemelt faladata, hogy minden 
kisgyermek, tanuló számára 
megteremtse a minőségi 
képzésben való részvétel lehe
tőségét. Az esélyek közelítése

elsősorban a közoktatás és a 
szakképzés feladata, ezért e 
területen teremtettük meg 
először a minőségfejlesztés 
jogszabályi feltételeit.
Ezen célok -  az oktatás minő
ségének fejlesztése, színvona
lának garantálása -  érdekében 
módosította 1999-ben az 
Országgyűlés a közoktatási 
törvényt. Az Oktatási Minisz
térium minőségfejlesztési 
politikája három pillérre épül: 
az állami szerepvállalás erő
sítésére a finanszírozás terén, a 
tartalmi szabályozás kerettan- 
tervekkel történő kiegészí
tésére, valamint egy országos 
értékelési, ellenőrzési és 
minőségbiztosítási rendszer 
kiépítésére.
Célunk, hogy megnyugtatóan 
záródjon le az oktatás tartalmi 
korszerűsítése, az iskolaszer
kezetben végbemenő változá
sok szabályozása, erősödjön az 
oktatás és nevelés összhangja,

a közoktatási rendszer magas 
szinten legyen képes kielé
gíteni az alkalmazható tudás 
megszerzése iránti jogos 
igényeket. Ehhez időről időre 
képet kell kapnunk az elvégzett 
munka eredményeiről, az 
oktatási rendszer általános álla
potáról, a végbemenő folyama
toknak az intézményrendsze
ren belüli és azon kívüli, 
szélesebb társadalmi hatásairól. 
Magyarország elsőként vállal
kozik egy széleskörű, az okta
tási rendszer egészét érintő 
minőségfejlesztési program 
megvalósítására. Munkatár
saim nevében is köszönöm, 
hogy társaink ebben a mun
kában, s kérem Önöket, hogy a 
továbbiak során is legyenek 
egymás és á mi együttműködő, 
támogató partnereink annak 
érdekében, hogy közoktatás 
területén a tervezett előrelépés 
megvalósulhasson.

Pokorni Zoltán

Szülők és pedagógusok tanácskozása



Megkérdeztük: Mit vár Ön a 2000 . évtől?

Milák Lajosné a helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat 
képviselője
Békét, egészséget, katasztrófáktól mentes évet mindnyájunknak 
2000-ben. Szeretnénk, ha Nyiracsádon a romák tartanák az eddigi 
életszínvonalat. Szeretnénk megőrizni emberi mivoltunkat, kéijük 
az embereket ne általánosítsanak, becsüljék meg a dolgos, 
becsületes embereket.

Tájékoztatás a kötelező  
kéményseprő-ipari 

közszolgáltatás 2000. évre 
megállapított díjairól

Kéz Szabina, a Nyíracsádi Általános Iskola 8. osztályos tanulója
Mivel 8-os vagyok, ebben az évben a pályaválasztás a legfon
tosabb számomra. Legfőbb célom, hogy a közelgő felvételim sike
rüljön. Szeretnék továbbra is jó 1 tanulni, valamint több időt tölteni 
a családommal.

1. Egyedi és gyűjtőkémények 
tisztítása
Kémények évi kétszeri ellen
őrzése, szükség szerinti tisztí
tása, áknatisztítással, a tartozé
kok tisztításával, négyéven
kénti műszaki felülvizsgálattal 
max. 60 KW teljesítményig, 
szükség szerinti égetéssel 
- szilárd és olajtüzelés 
db/év 1.142,-
Kémények évi egyszeri ellen
őrzése, szükség szerinti tisztí
tása, aknatisztítással, a tartozé
kok tisztításával, négyéven
kénti műszaki felülvizsgálattal

Gáztüzelésű berendezések 
kéményeinek ellenőrzése, szük
ség szerinti tisztítása, tartozé
kaival együtt, az égéstermék 
maradéktalan eltávozásának 
ellenőrzése, műszeres méréssel 
keresztmetszettől függetlenül, 
a négyévenként műszaki felül
vizsgálattal.
- 60 kW alatti teljesítményű 
berendezések kéménye (üzem) 
db. 4.492,-
- 60 kW feletti teljesítményű 
berendezések kéménye 
(központi) db. 8.984,-
- füstcsatorna tisztításaim. 71,-

Fontos tudnivalók a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési kedvezményeiről

1. Személygépkocsi-szerzési 
és a közlekedési támogatás
iránti kérelmet minden év áp
rilis 30-ig kell a Szociális Iro
dához eljuttatni. A határidő el
mulasztása jogvesztéssel jár. 
Ez a megkötés az évközben be
következett súlyos mozgáskor
látozottság esetén nem áll fenn.
2. Személygépkocsi átalakítási 
támogatás és a parkolási enge
dély iránti kérelmet a tárgy 
évben bárm ikor elő lehet 
teijeszteni.

I. Személygépkocsi-szerzést 
igénylők (I. a, b pontjai figye
lembevételével):
-  kérelmező, és vele közös 
háztartásban élő hozzátartozók 
tárgyévek megelőző év havi 
nettó jövedelméről igazolást,
- orvosi szakvéleményt (a mó
dosított 164/1995. (XII. 27.) 
Korm.-rendelet melléklete sze
rint). Ha 1996-ban benyújtott 
szakvélemény alapján mozgás

korlátozottsága végleges, nem 
kell új orvosi szakvéleményt 
csatolni,
- saját vagy közös háztartásban 
élő házastárs, élettárs, gyermek 
esetében szülő érvényes veze
tői engedélyének fénymáso
latát,
- iskoláskorú gyermek esetén 
iskolalátogatási igazolást,
- Népjóléti M inisztérium  
előzetes engedélyét (VÁM- és 
ÁFA-kedvezmény megálla
pítása, ha a járművet külföldről 
kívánja beszerezni),
- segédmotoros kerékpárnak 
minősülő három-, vagy négy
kerekű jármű, kerekes szék 
vásárlása esetén a megyei 
rehabilitációs főorvos javas
latát, járművezetői igazolvány 
fénymásolatát,
- orvosi igazolást arról, hogy 
súlyos mozgáskorlátozottsága 
miatt havonta legalább két 
alkalommal gyógyító intézet
ben kezelés alatt áll. 
(Gyógykezelést végző intéz

mény igazolása.)
II. Személygépkocsi átalakí
tási támogatást igénylők:
- kérelmező, és vele közös 
háztartásban élő hozzátartozók 
tárgyévet megelőző év havi 
nettó jövedelméről igazolást,
- orvosi szakvéleményt (a 
módosított 164/1995. (XII. 27. 
Korm. -rendelet melléklete 
szerint). Ha 1996-ban benyúj
tott szakvélemény alapján moz
gáskorlátozottsága végleges, 
nem kell új orvosi szakvéle
ményt csatolni,
- saját vagy közös háztartásban 
élő házastárs, élettárs, gyermek 
esetében szülő érvényes veze
tői engedélyének fénymáso
latát,
- iskoláskorú gyermek esetén 
iskolalátogatási igazolást.
III. Közlekedési támogatást 
igénylők:
- kérelmező, és vele közös 
háztartásban élő hozzátartozók 
tárgyévet megelőző év havi 
nettó jövedelméről igazolást.

- orvosi szakvéleményt (a 
módosított 164/1995. (XIL 27.) 
Korm.-rendelet melléklete sze
rint). Ha 1996-ban benyújtott 
szakvélemény alapján mozgás
korlátozottsága végleges, nem 
kell új orvosi szakvéleményt 
csatolni,
- iskoláskorú gyermek esetén 
iskolalátogatási igazolást.
-a súlyos mozgáskorlátozottak 
személy által eltartott gyer
mekek születési anyakönyvi 
kivonat, vagy személyi lapjá
nak fénymásolatát, szükség 
esetén az elhelyezést igazoló 
bírói ítélet, vagy gyámhatósági 
határozat fénymásolatát.
IV. P ark o lási engedély t 
igénylők:
- orvosi szakvéleményt (a mó
dosított 164/1995. (XII. 27.) 
Korm.-rendelet melléklete 
szerint). Ha 1996-ban 
benyújtott szakvélemény 
alapján mozgáskorlátozottsága 
végleges, nem kell új orvosi 
szakvéleményt csatolni.

max. 60 KW teljesítményig (egy 
tartalék kéményre vonatko
zóan).
- gáztüzelés db/év 832,-
- szilárd és olajtüzelés 
db/év 591,-

2. K özponti kém ények 
ellenőrzése, tisztítása 
Szilárd és olajtüzelésű beren
dezések kéményeinek és azok 
tartozékainak egyszeri tisztí
tása, 60 KW feletti teljesít
ményű berendezéseknél, a 
négyévenkénti műszaki felül
vizsgálattal együtt 
4096 cm2keresztmetszet esetén 
központi kémény tisztítása 
fm. 71,-
- füstcsatorna tisztítása
fin 230,-
- akna tisztítása db. 1.228,- 
4096 cm2-nél (64x64 cm/cm) 
nagyobb keresztmetszet esetén
- központi kémény tisztítása 
db 18.590,-
- ezek füstcsatornái fm. 245,-

3. Szakvélemények készítése
-  kéményvizsgálatok (külön 
megrendelés alapján)
- egyedi kémények használat
bavételi engedélyéhez, ill. 
kivitelezés közbeni ellenőr
zésről készülő szakvélemény 
db. 1.458,- 
Gázbekötéssel kapcsolatos 
szakvélemények
- egyedi kémények esetén 
db. 3.244,-
- gyűjtő kémények esetén 
db. 4.536,-
- üzemi-központi kémények 
esetén db. 7.479,-

A 3. pontban szereplő 
tevékenységek esetén a 
szolgáltató kiszállási díjat 
jogosult felszámítani.

A fenti árak a 12% ÁFA-t 
nem tartalmazzák.

Bálega József vállalkozó, a NYÍRTRANS KFT ügyvezető 
igazgatója
Szeretnénk a helyi teheráru-fúvarozókat még nagyobb számban 
alkalmazni. A keleti régióban szeretnénk az első három fuvarozó 
társaság között szerepelni. A kormány részéről várjuk a keleti 
régió infrastruktúrájának fejlesztését, s célunk ebben a 
fejlesztésben minél nagyobb szerepvállalás.

Dr. Koncz Endréné Dr. Patai Irén háziorvos
Az lenne a legfontosabb dolog, ha az emberekben tudatosulna, 
hogy az egészség a legnagyobb emberi érték az életben. Ennek 
szellemében éljenek békében és szeretetben.

Uancsókné Varga M ária, a Nyíracsádi Általános Iskola 
konyhafőnöke
Elsősorban egészséget, megértést, békességet a családomban és 
a munkatársaim körében, hogy a munkámát teljes odaadással 
tudjam végezni. 2000-ben is igyekszünk olyan ételféleségeket 
készíteni, hogy minden korosztálynak megfeleljen. A fizetésünk 
igen alacsony, ezért szeretnénk, ha az inflációt ez is követné.



A területfejlesztési tanács 
kihelyezett üléséit

2000. január 14-én Nyír- 
acsádon tartotta kihelyezett 
ülését a Hajdú-Bihar megyei 
Területfejlesztési Tanács. 
Alapvetően a területfejlesztési 
tanács egyik feladata, hogy 
véleményezze a megyei terület- 
fejlesztési programot, valamint 
elkészítse összehasonlításra az 
országos programokkal. 
Másrészt vizsgálja és értékeli a 
megye társadalmi, gazdasági 
helyzetét. Pénzügyi tervet 
készít a fejlesztési programok 
megvalósítása érdekében. 
Ugyanakkor közreműködik a 
megyében kialakult társadalmi 
és gazdasági válsághelyzetek 
kezelésében -  tudtuk meg

Láyer Józseftől a terület- 
fejlesztési tanács elnökétől.
A tanács dönt három terület
fejlesztési pénzalap elosztásáról 
is.
- Vidékfejlesztési célelő
irányzat, amely elsődlegesen a 
vállalkozások számára nyitott, 
munkahelyteremtő beruhá
zásokat támogat.
- Területi kiegyenlítést szolgáló 
alap, mely az elmaradott, hátrá- 
nyos helyzetű kistérségek 
programjainak támogatását 
szolgálja. Önkormányzatok 
pályázhatnak önrész felmu
tatásával.
- Céljellegű, decentralizált elő
irányzat a megye összes önkor

mányzata pályázhat fejlesz
téseinek megvalósítására. 
(Ebből kezeljük a vismayor 
eseteket, belvízvédekezés, ele
mi károk költségeit stb.)

Ez az ülés határozatképtelen 
volt, ugyanis a törvénymó
dosítás miatt 15 tag helyett 8 
tagú lett a tanács, ebből 5 tag a 
törvény által nevesített, s ebből 
az 5 tagból 4 tag volt jelen. 
Akistérségi társulásokból 3 fő 
lehet a tanács tagja, s a 3 fő 
személyében sem volt egyet
értés. Ennek ellenére komoly 
vita folyt a kistérségi képviselet 
megoldásáról.

K iss József kiállításának
m egnyitója

Anyakönyvi hírek
1999. évben születettek 
névsora

1. Rácz János
2. Terdik József
3. Marozsán Dávid
4. Vaszicsku Réka
5. Szemán Renáta
6. Verdes Lilla
7. Pecz Norbert
8. Dancsevics Imre
9. Demeter Ákos
10. Gazsi Vivien
11. Verő Fanni
12. Tordai Bonifác
13. Tóth Andrea
14. Balogh Vilmos
15. Haller Vivien
16. Szlávik István
17. Kovács Renáta
18. Póik Gábor
19. Gulyás Renáta
20. Maczó Alex
21. Haller Brigitta
22. Nagy Anikó Éva
23. Konyári Tímea
24. Kabály Gabriella
25. Máté Petra Katalin
26. Simon Adrienn
27. Török Mária
28. Balogh Tamás
29. Czentye Bence
30. Vízi Bence
31. Kupecz Vanda
32. Csatordai László
33. Horváth Adél
34. Kerezsi Krisztina
35. Patalenszki Ádám
36. Vékony Ferenc
37. Berki György
38. Macsi Beatrix
39. Danku Dalma
40. Kovács Adrienn
41. Szabó Gréta
42. Karászi Attila
43. Csordás Kitti Jessica
44. Antal Richárd
45. Bálega Mónika
46. Karácson Regina
47. Barna Anna
48. Lukács Dávid
49. Lisku Éva 
50 Terdik Márta 
51. Fúró Annamária 
<'2. Sass József
^3. Pósán Tibor

H ázasságot k ö tö ttek  
1999-ben

Szlávik István-Smirnyák Erika, 
Balogh Tivadar Sándor-Horváth 
Andrea,
Karácson József-Balogh Aranka, 
Vízi Szabolcs-Marozsán Éva, 
Konyári Tibor-Kovács M ónika, 
Molnár Imre-Ferenczik Klára, 
M enyhért Zsolt-Bakos Anikó, 
Lakatos Gábor-Fülöp M agdolna, 
Tamás Ferenc-Guba Tünde Ilona 
Piránszki József-Kovács Szilvia, 
Illés Zsolt-Nagy Ágota,
Viszlócki Tibor-Kovács Rita, 
Orgován Zsolt Szabolcs-Kelemen 
Katalin,
Lakatos János-Bíró Erika,
Szilágyi Ferenc-Hudácskó Anikó 
Erzsébet,
S inka M iklós-S zm ir S zilvia 
Brigitta,
Bálega Péter-Csatordai Bernadett, 
Borbély Csaba-Szarvas Erika, 
Tóth László-Szlávik Tünde, 
Zilahi József-Kerti Krisztina, 
Varga Jó z se f  Sándor-Szilágyi 
Ágnes Mária,
M enyhért Imre-Lestyán Judit, 
Horváth Zoltán-Pintye Piroska, 
Kövér Gábor-Jakab Krisztina

Meghaltak 1999-ben:

Magyar Lajos,
Tamás József,
Katona János,
Szűcs G yörgyné (sz . K onyári 
Julianna),
H udácskó  G yörgyné (sz. 
Vislóczki Mária),
Feró Mihály,
P énzes M ihályné (sz. B álega 
M ária),
Puskás András,
Tóth Jánosné (sz. Czirják Mária), 
Miszti József,
Horváth Sándor,
Leveleki M ihályné (sz. Lekka 
Erzsébet),
Tordai György,
Erdei Mihály,
Varga György,
Kabály János,
Zilahi Sándor,

Szopkó János,
B o rb író  István  G yuláné  (sz. 
Koszorús Erzsébet),
Illés Ferencné (sz. Varga Mária) 
Nagy Miklósné (sz. Fúró Zsófia), 
Kerezsi János,
Szabó Ferencné (sz. H udácskó 
M ária),
Ratku Andrásné (sz. Takarékos 
Julianna),
Varga Sándor,
Szemán János,
Szőke János,
Szórádi Sándor,
Konyári Sándor,
Krekk Mihály,
Bródi Sándor,
Haller György,
P ápai L ász ló n é  (sz. E rdei 
Julianna),
Rózsa Ferenc,
Kiss M ária,
S zabó Jó zse fn é  (sz. Veres 
Erzsébet),
Jakab György,
R ácz  G yörgyné  (sz. K erti 
Julianna),
Ratku József,
Szakály Ferenc,
Szabó József,
Kabai János,
Antal Zoltán,
M ászlai György,
Csontos János,
Keszlerné Juhász Katalin, 
B a logh  Im rén é  ( sz . ’ Jakab  
Erzsébet),
A n tal M ih á ly n é  (sz . Jak ab  
Borbála),
S im on S án d o rn é  (sz. N agy 
Erzsébet),
V arga L ász ló n é  (sz . V arga 
Julianna),
Antal Sándorné (sz. Kiss Etelka), 
Szarvák Antal,
P ünkösd  Já n o sn é  (sz. N ovák  
Julianna),
Koleszár Mihály,
Alexa János,
Szabó Györgyné (sz. Litvák Irén), 
Rózsa Károly (sz. Gerő Róza), ’ 
Balogh Andrásné (sz. M enyhért 
Erzsébet),
Derzsi János,
Konyári György,
Szűcs Jó zse fn é  (sz . N agy 
Erzsébet),
Czentye Gábor.

Kiss József művész személyét 
nem kell bemutatnom, hiszen 
mindannyian jól ismerjük. Itt 
tanít, itt fest Nyíracsádon. 
Munkáit is már többször láttuk. 
Mégis, mint festőt mindig 
újabb és újabb oldaláról ismer
hetjük meg. Ahányszor kiállí
tásra érkezünk, biztosak lehe
tünk abban, hogy mindig más 
és más élményben lesz részünk, 
mert minden alkalommal olyat 
tud mutatni nekünk, amilyet 
addig még nem láttunk tőle. 
Egy művész pályája során 
utakat, irányokat keres, önmaga 
megvalósításának legjobban 
megfelelő kifejezési eszkö
zöket.
Kipróbál színeket, formákat, 
technikákat. Ez mind egy-egy 
állomása munkájának. Az 
örökös megújulás, tudatosság 
és igényesség is Kiss József 
részéről. És figyelmesség ve
lünk, a közönségével. Ha már 
hozzászoktatott minket egy 
színvonalhoz, mi el is várjuk 
tőle ezt a figyelmességet. Aztán 
még olyan sok minden moti
válhat egy művészt általában 
is és egy-egy kép megfes
tésekor is. Sokszor nem is gon
dolunk ilyenekre, amikor egy 
kiállítást megnézünk. Mi csak 
az eredményt látjuk, és örü
lünk, ha úgy érezzük megér
tettük az alkotó szándékát, 
vagy egyszerűen csak tetszik 
az, amit látunk.
Az Interneten szakmai élet
rajzot találunk Kiss Józsefről. 
Érdemes áttanulmányozni 
tevékenységét, kiállításait, 
amelyek listája szépen 
gyarapodik. Ezek mind más 
képanyagot jelentenek.

Szeretném az említett állomá
sokból felidézni azokat, me
lyekből sok az Interneten talán 
nem is látható, de mi nyíracsá- 
diak szemtanúi voltunk és 
vagyunk.
- Emlékezhetünk sötétebb 
tónusú zöld-fekete képeire, 
amelyeken azonban akkor is 
felvillantak leheletnyi színfol
tok, izgalmassá, érdekessé, 
bensőségessé téve azokat.
- Egy időben rézkarcokat 
készített.
- Kis rajzokkal, grafikákkal 
örvendeztette meg kolléganőit 
pl: a nőnapon.
- Tudjuk, hogy voltak, vagy 
vannak kisplasztikái.
- Tetszettek azok a képei is, 
amelyeket nézegetve egy han
gulatos teraszon üldögélve 
érezhettük magunkat.
- Megnéztük portréit -  azokat 
egyelőre csak műteremben.
- Tájképei, városképei sok nyír- 
acsádi és Nyíracsád környéki 
lakást díszítenek.
- Vannak zenei illusztrációi, 
vagy inkább egy-egy zene
darabhoz megfestett impresz- 
sziói. Ezek nagy méretű képek. 
Ravel, Vivaldi, legszebb művei 
hömpölyögtek rajtuk a sze
münk előtt. Pályázatra és 
országos kiállításra készültek. 
Egyszer talán láthatjuk azokat 
is.
- Szitanyomatokat láthattunk 
egy kiállítása alkalmával.
- Megismertük triptichonját a 
házasságkötő teremben. A trip
tichon két jelentésű szó a művé
szetben. Első talán általunk 
ismertebb: - olyan oltárkép, 
amihez két oldalt egy-egy 
szárny kapcsolódik, amelyen

szintén festés, vagy dombormű 
van. Ezek általában ráhajthatók 
a középsőre. A fő témát a 
középső kép hordozza. De a szó 
jelent egyszerűen csak hármas 
tagolódású festményt is, mint 
amilyet a házasságkötő terem
ben láthatunk.
- Nem szabad megfelejt
keznünk a triptichon másik 
változatáról, mivel külön-külön 
azok is nagyon tetszettek, és 
megint egy más stílust, egy 
realisztikusabb ábrázolásmódot 
képviseltek.
- Tudom, hogy jelenleg is 
dolgozik nagy méretű képeken, 
ilyenek a Himnusz és a Huszt.
- Az Angyal-sorozat 4-5 képből 
áll majd.
- Budapesten az Art Galériában 
lesz kiállítása. Jelenleg erre is 
készül.
- A mostani kiállításon 
pasztellel készített virágcsend
életeket látunk. Vannak közöt
tük rajzosabbak és vannak el- 
vontabbak, mint pl: azlkebana 
c. képek. Kinek, kinek ízlésére, 
vagy művészi érzékenységére 
bízva a választást.
Kívánunk további eredményes 
munkát. Szeretnénk még 
munkájának nagyon sok állo
másán jelen lenni! Kíváncsian 
várjuk a következőt. Valamint 
az Enciklopédia Kiadó által 
készített Kortárs magyar mű
vészeti lexikon 2. kötetét, 
amelyben Kiss József is szere
pelni fog. (Az első kötet már 
megjelent, a második előre
láthatóan júniusban jelenik 
meg)

Gratulálok: 
Vereb Csabáné

E t e l é i n k
Lángos
H ozzávalók: 1 kg lisz t, 3 dkg 
élesztő, 5 tojás, 1 pohár tejföl, fél 
lite r  tej, ízlés sz erin t só , egy 
kanálnyi étolaj.
Az élesztőt a liszttel elmorzsoljuk, 
felverjük a tojásokat, beletesszük 
a tejföllel együtt, megsózzuk és jól 
összedolgozzuk.
K ezü n k et m eg o la jo zzu k , fe l
vesszük a  tésztát, és egy nylon
zacskóba emeljük, a zacskó száját 
lekötjük. H ű tőbe tesszü k  m ás
napig. Sütéskor kisebb gom bó
cokat csípünk ki belőle lisztezett 
kézzel és ujjaink között kinyújtjuk, 
forró olajban sütjük. Annyi olajat 
használjunk, hogy a tészta úsz-

mm

hasson benne, sü tés közben a 
tészta megdagad. Ha ez a tészta
mennyiség sok, a hűtőben néhány 
napig is eláll, bármikor vehetünk 
belőle, és süthetjük. Arra is alkal
mas, hogy megkenjük olasz pizza
keverékkel vagy reszelt sajtot szór
juk  rá, de akár könnyű töltelékkel 
is megízesíthetjük.

Császármorzsa
Hozzávalók: 3 tojás, fél liter tej, 
5-6 dkg cukor, só, egy-m ásfél 
bögre gríz, zsiradék.
A tojások sárgáját egy csipet sóval 
és a cu k o rra l k ikeverjük , fe l
eresztjük a tejjel, és annyi grízt te
szünk bele, hogy sűrű palacsin

tatésztát nyerjünk. Végül bele
tesszük a tojások habbá vert fehér
jé t is, és legalább egy óráig állni 
hagyjuk, hogy a dara jó l m eg
duzzadjon.
Egy nagyobb lapos edénybe kb. 
fél centi magasan olajat öntünk, 
m egforrósítjuk, és beleöntjük a 
masszát. Addig kevergetjük, míg 
üveges nem lesz. Az edényt ezután 
forró sütőbe toljuk, kis lángon 
inkább szárítjuk , m int sü tjük. 
Akkor jó, ha morzsákra esik szét 
(kb. fél óra).
H ígított, pikáns lekvárral, vagy 
csak porcukorral m egszórva fo
gyasztjuk.
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Emelkedtek a viz

es csatornadíjak 

2000. január 1-től

A Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzatok Vízmű Rt. 
11/1999./XII. 08./ sz. Rt 
határozatával megálla
pította a 2000. évben fize
tendő víz és csatorna hasz
nálati díjakat.

A vízdí j mértéke:
159 Ft/nv' + ÁFA

A csatornadíj:
115 Ft/m+ÁFA.



Tájékoztató
A Polgármesteri Hivatal 
Adócsoportja tájékoztatja a 
lakosságot, a magánszemélyek 
kommunális adójával szemben 
érvényesíthető kommunális 
célú beruházási kedvezmény 
(telefon, szennyvízcsatorna) 
tovább nem vehe'ő figye
lembe.
A helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény alapján a kommu
nális célú beruházás összege a 
levonási jog megnyíltát követő 
4 naptári évben érvényesíthető 
a helyi adóval szemben.
A magánszemélyek kommu
nális adóját évi két egyenlő 
részletben
I. félévit március 15-ig
II. félévit szeptember 15-ig 
fizethetik meg adópótlék
mentesen.
A gépjármű súlyadó mértéke 
Ö n k o r m á n y z a tu n k n á l  
változatlan, minden megkez
dett 100 kg-onként 600,- Ft, me
lyet szintén évi két egyenlő 
részletben.
I. félévit március 15-ig
II. félévit szeptember 15-ig 
fizethetik meg adópótlék
mentesen.
A törvényben meghatározott 
kedvezmények (katalizátor, 
EURO I, EURO n.) változatlanul 
érvényben vannak.
A súlyosan m ozgáskor
látozottaknak járó mentesség 
feltétele:
- orvosi szakvélemény
- bejelentésre a súlyos moz
gáskorlátozott személy szállí
tására szolgáló egy személy- 
szállító gépjárm űre érvé

nyesíthető.
- A mozgáskorlátozott személy 
szállítására szolgál az a gép
járm ű, amely a mozgás- 
korlátozott adóalanynak, vagy 
a mozgáskorlátozott személyt -  
írásbeli nyilatkozata szerint -  
rendszeresen szállító, vele 
legalább egy éve közös háztar
tásban élő közeli hozzátar
tozójának, élettársának vagy 
szerződés alapján tartásra 
kötelezett személynek, mint 
adóalanynak a tulajdonában 
áll.
- A helyi iparűzési adóra 
kiküldött bejelentkezési lapo
kat 2000. január 31-ig kell az 
adócsoporthoz benyújtani. Az 
iparűzési adót az 1999. évi 
nettó árbevétel alapján kell 
megállapítani. Az adó alapja az 
értékesített termék, illetőleg 
végzett szolgáltatás nettó 
árbevétele csökkentve az 
eladott áruk beszerzési érté
kével, az alvállalkozói teljesíté
sek értékével, valamint az 
anyagköltséggel. Az adó 
mértéke az így megállapított 
nettó árbevétel 1%-a. A 
vállalkozók az iparűzési adót 
önadózással állapítják meg, az 
erre rendszeresített nyomtat
ványon vallják be. Az iparűzési 
adóra évi két egyenlő részlet
ben -  március 15-ig illetve 
szeptember 15-ig-adóelőleget 
kell fizetni. Az adóalany a 
végleges adóbevallást az 
adóévet követő év május 31-ig 
köteles az önkormányzati adó
hatósághoz benyújtani.

M eg h ív ó
T éli gazdaképző előadások

Szervező
Rogoz György falugazdász 
Ideje.
2000. január 26. február 2. 
és február 9.
Helye:
Nyíracsád Művelődési Ház.

Az előadások programja: 

2000. január 26. (szerda)

17.00-17.40 Az erdőtelepítéssel 
kapcsolatos tudnivalók (támo
gatás, telepítés menete, 
erdőművelés, erdőgazdál
kodás)
Előadó: Bamácz György 
17.40-18.10 Vetőmag ajánlat a 
körzetünkre szabott techno
lógiával, illetve fajtákkal. 
Előadó: Pioneer cég 
18.10-18.40 1999. évi támo
gatások összegzése, illetve az 
ez évi támogatási formák. 
Egyéb közérdekű tudnivalók. 
Előadó: falugazdász

2000. február 2. (szerda)

17.00-17.40 A Guth-Keled 
zöldség-gyümölcs értékesítő és

Tanfolyamszervezés
A KISOSZ H ajdú-B ihar M egyei Irodája 
kereskedő-boltvezető valamint kereskedő
vendéglátó tanfolyamot szervez. A tanfolyam 
költsége 45.000,-Ft, vizsgadíjjal és jegyzetekkel 
együtt. Munkanélküli ellátásban részesülők részére 
a Munkaügyi központ anyagi támogatást nyújt. 
Több jelentkező esetén kihelyezett előadások 
megszervezését vállalják.
Jelentkezni lehet a Polgármesteri Hivatalban 
Nagyné Jobbágy Piroskánál.

M E G H Í V Ó
Tisztelt Véradó!

A Vöröskereszt Nyíracsádi Szervezete 
2000. február 5-én (szombaton)

19 óra kezdettel
j ó t é k o n y s Ag i b Al t

rendez, melyre Önt, családtagjait és baráti körét 
tisztelettel meghívja.

A rendezvény zártkörű, melyen csak a 
meghívottak, illetve az előzetesen belépőjegyet 

vásárlók vehetnek részt.
A jótékonysági bálon kerülnek elismerésre az 

önkéntes véradók is.
Belépődíj: 2.500,-Ft/fő,

Mely vásárolható: Katona Jánosné vöröskeresztes 
titkárnál az IRCSI butikban. 

Visszajelzési határidő: 2000. január 31. (hétfő) 
Katona Jánosné 

vöröskeresztes titkár

Sporthírek

beszerző új típusú szövetkezet 
bem utatása, terveik. A 
szövetkezés célja és előnyei... 
stb.
Előadó: Terdik Mihály szövet
kezeti tag, vállalkozó
17.40-18.10 Vetőmag és 
növényvédőszer a jánlat a 
környezeti adottságaink figye
lembevételével.
Előadó: Monsanto cég
18.10-19.00 a 2000. év 
agrártám ogatási rendszer 
részletesen I. rész
Előadó: falugazdász

2000. február 9. (szerda)

17.00-17.40 A sertés minősítési 
rendszere, korszerű, piacképes, 
minőségi sertés előállítása. 
Előadó DATE előadó
17.40-18.10 A mezőgazdasági 
b iztosítások tám ogatása, 
biztosítási ajánlatok.
Előadó: Argosz biztosító
18.10-19.00 A 2000. évi 
agrártám ogatási rendszer 
részletesen II. rész
Előadó: falugazdász.

A nyíracsádi sakkcsapat a
N yírábrányban rendezett 
„ÁBRÁNY KUPÁN” hat 
község csapatainak részvé
telével rendezett versenyen 
első helyezést ért el.
A csapat tagjai: Kerti László, 
Szabó György, Szmír Mihály, 
Gnáj József, Kedves György, if. 
Kerti János
A csapat minden tagja értékes 
sakk-készletet kapott.

Tisztelt Lakosság!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy az AB-AEGON |
Általános Biztosító Rt. minden kedden 8.00-

Jogi tanácsok
A találás

Érdekes kérdés lehet a hétköznapi 
ember számára, vajon mi a teendő 
abban az esetben, ha valamit talál 
(pl. az utcán) és megtarthatja-e?
A jogszabály erre az esetre úgy 
rendelkezik , hogy m egszerzi a 
találó a tulajdonjogot, ha mindent 
megtett, amit a jogszabály annak 
érdekében ír elő, hogy a dolgot a 
tulajdonosa visszakaphassa és a 
tulajdonos a találástól számított 1 
éven  belül a do logért nem  j e 
lentkezett.
A  találó, ha a dolog tulajdonosát 
ismeri, köteles a talált dolgot 8 nap 
alatt a dolog elvesztőjének, tulajdo
nosának, vagy más átvételre jogo
sult személynek átadni. Ha a tulaj
donos ismeretlen, a találó a dolgot 
köteles beszolgáltatni a Polgár- 
mesteri Hivatalba. A  talált dolgot a 
hatóság 3 hónapig megőrzi. Ha 
ezen  idő a la tt a jo g o su lt nem  
jelentkezik, a dolgot a találónak 
kiadják, aki a neki kiadott dolgot 
állagának sérelme nélkül használ
hatja, de nem idegenítheti el, nem 
terhelheti meg, és használatát más
nak nem engedheti át. Ha a jogosult 
a találástól számított 1 éven belül 
sem a hatóságnál, sem a találónál 
nem jelentkezik, a  találó a dolog 
tulajdonjogát megszerzi.
E ttől eltérő rendelkezések irány
adóak arra az esetre, ha a találó a 
dolgot a közönség számára nyitva

álló hivatali, vagy más épületben 
vagy helyiségben, továbbá köz
forgalmú közlekedési és szállítási 
vállalat szállítóeszközén találta. 
Ilyen esetben a dolgot a hivatal 
vagy a vállalat 3 hónapi őrizet után 
értékesítheti. A  tulajdoi.os a talá
lást követő 1 éven beiül követelheti 
a dolog, illetve a vételár kiadását. 
Ha valaki nagyobb értékű dolgot 
talál és annak tulajdonjogát nem 
szerzi meg a találó (mert pl. elő
került a tulajdonos) a találó méltá
nyos összegű találódíjra jogosult. 
E n n ek  azonban feltéte le , hogy 
m indent megtett annak érdekében, 
ho g y  a tu la jd o n o s  a d o lgo t 
visszakaphassa.
H a valaki olyan értékes d o lg o t; 
talál, amelyet ism eretlen szem é
lyek elrejtettek, vagy am elynek 
tula jdonjoga egyébként is fele
désbe ment, köteles azt az állam
nak felajánlani. Ha az állam nem 
tart igényt erre a dologra, úgy a 
ta lá ló  tu la jd o n áb a  m egy á t. i 
Amennyiben az állam igényt tart a 
talált dologra, úgy a találó a dolog 
értékéhez mérten megfelelő díjra 
jogosult. Ha a talált értékes dolog 
muzeális, vagy műemléki értékű, 
annak  tu la jdon joga az Á llam ot 
illeti meg. Ilyen esetben is megilleti 
a találót a találói díj.

Dr. Lengyel Im re 
ügyvéd

A ny íracsád i Petőfi SE
asztalitenisz szakosztálya 2000. 
január 1-én m egrendezte 
házibajnokságát.
Eredmények:
I. Kabály Csaba 
n. Kiss Jószef 
III. Haramura Béla 
IV Orosz Lajos
V. Karácsony János
VI. Illés János

12.OO-ig ügyfélszolgálatot ta r t a Tourinform  |
Iroda épületében. 
(T ájékoztatás jelenlegi 
kárbejelentés, ügyintézés!)

m ódozatainkró l,

Meghívó
A Jövőnk  R em énységei A lapítvány 

2000. február 19-én szombaton 
JÓTÉKONYSÁGI ESTET SZERVEZ,

melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt és 
támogatót.

Az est helye: általános iskola tornaterme.
Kezdési időpont ja: 19 óra.

Program:
Büfé, Tombola, Játékos vetélkedők, Zene-tánc 

A belépőkből, a tombolából és a büfé bevételének össze
géből az iskolás gyerekek úszás oktatására, úszótan

folyamaira, a hátrányos helyzetűek segítésére, a tehet
ségesek támogatására, kulturális, sport, szabadidős rendez

vén y ek  (kirándulások, táborok) szervezésének támogatására 
szeretnénk felhasználni.
A belépő ára 500,- Ft/fő.

Támogatásukban reménykedve hívunk és várunk mindenkit.

Az Alapítvány Kuratóriuma

Helyreigazítás!
Sajnálattal értesítjük olvasóinkat és támogatóinkat, hogy 
előzetes információnkkal ellentétben a Jövőnk Reménységei 
Alapítványnak -  a jelenleg hatályos törvények értelmében -  
ebben az esztendőben még nem utalhatják át adójuk 1 %-át.

Kiss Józsefné 
Kuratóriumi elnök

Apróhirdetés

Nyíracsád, Malom utca 
16. sz. alatt lévő családi 
ház eladó. Érdeklődni: 
Antal Zoltánné Telefon: 
52/207-295.

500-as 600-as szalag- 
fűrész, kerti traktor 
eladó. Érdeklődni: 52/ 
206-624.
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Felelős vezető: dr. Gere K álm án vezérigazgató


