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K özségünk  é le té b en  je le n tő s  
állomás, hogy a település köz
gyűjtem énye a X V III. század  
végén épült Vécsey-kúria épületé
ben kapott helyet. A Honismereti 
Kör is gyűjteményével gazdagítja 
községünk múltjának bemutatását. 
Könyv és könyvtár, m int művelt- 
séghordozó végigkíséri az emberi
ség történetét. Kosztolányi Dezső 
szavaival élve: „Azok a könyvek, 
m elyek  a k ö n y v tárak  po lca in

szunnyadnak, m ég nem  készek, 
v áz la to sak , m agukban  sem m i 
értelmük. Ahhoz, hogy értelm et 
kapjanak, te kellesz olvasó.” S va
lóban így igaz. A könyvtárban lé
vő könyv önmagában holt dolog, 
élettel kell megtölteni, olvasókkal, 
akik forgatják ezeket, s ezzel tudás
ban is gyarapodnak. Ha növeljük 
az o lvasók táborát, növeljük  a 
könyvek értékét. A nyíracsádi 
könyvtár igyekezett m indig azt az

értéket képviselni, hogy a könyv 
életünk része legyen a műveltség 
felé vezető úton.
A könyvtár pedig nemcsak gyűjtő
hely, hanem az ízlés, a kultúra for
m álója, tágabb értelem ben egy 
nemzet műveltségi állapotának jel
képe.
Rem éljük, a most átadott könytár 
a te le p ü lé s  d o lg o zó szo b á jáv á  
válik, és állandóan gyarapítja olva
sóinak körét.

Pócos Lászlóné és Elek Erzsébet a könyvtár rendszeres olvasói

Látogatás Írország Shannon régiójában
A Vállalkozásfejlesztési A lapít
vány Kuratóriuma tapasztalat- 
cserét szervezett Írország Shannon 
nevű régiójába. A delegációt az 

• ottani Fejlesztési Ügynökség hívta
l meg és szervezte a programot.

M int az  A la p ítv á n y  O k ta tá s i 
’ Bizottságának elnöke vettem részt 

a külföldi úton. A delegáció veze- 
i ^ j e  L áyer Jó z se f  kuratórium i 

e*nök volt, tagjai pedig Szilaj Pál 
TITÁSZ Rt. nagyfogyasztói cso
portvezetője, Kujbus Mihály Haj- 

5 dúdorog polgármestere, Németh 
József Tiszacsege polgármestere, 

1 Jakab János a Dózsa Szövetkezet 
elnöke - kuratóriumi tagok -, vala- 

,  ^ t  Vántus Viktor ügyvezető igaz-
’ gató.

1 Első napunk október 1. - vasárnap 
* a környék megismerésével telt el, 
l á t t u k  a csodálatosan „zöld or- 

f^ g o t”, m egnéztük a tengerpart 
Jtözel 200 méteres szikláit, melyek 

S Ivadéka iban  gejzírként tört fel a 
3 I borgó óceán vize.

«■ország az Európai Unió tagja. 
Személyesen győződtünk meg a 

i v'dék fejlettségéről. Szinte vala
mennyi családi ház, tanya épület 
Hínak tűnt, az utak jó l kiépítettek, 

é k e l h e t ő  az  é le tsz ín v o n a l 
u*óbbi évtizedekben bekövetkezett 
^elk ed ése .
Vendéglátóinktól hétfőn, hivatalos 
Megbeszélés keretében megtudtuk,

Írország fő bevételi forrása  az 
állattenyésztés és a  turizmus. M a
gunk is tapasztaltuk, hogy sokan 
térnek vissza - elszárm azott írek - 
őseik földjére, hogy felelevenítsék 
emlékeiket, vagy egy-egy vacsorát 
fogyasszanak el barokk hangulatot 
árasztó várakban, kastélyokban. 
Nagy kultusza az 1963-ban el
hunyt John F. Kennedy elnöknek, 
akinek családja ír származású volt. 
Fényképeit több nyilvános ven
déglátó helyen láthattuk.
Shannon tartom ány legnagyobb 
városa Limerick, m integy 70 ezer 
lakossal. A városban közel 10 ez
res hallgatói létszámú egyetem van, 
melyben szintén látogatást tettünk. 
A város közelében van a shannon í 
repülőtér, m ely Európa legnyu
gatibb részén fekszik, ezáltal a má
sodik világháború idején főleg in
nen történt az összeköttetés Am e
rika és Európa között, ugyanis ak
kor még a nagy hatótávolságú re
pülőgépek eddig voltak képesek 
leszállás nélkül eljutni. A reptér 
közelében a háború idején egy 
orosz kolónia is létesült, mely fo
gadta és továbbította az A m eri
kából érkező szállítmányokat.

Látogatást tettünk a Limerck-i 
polgármesternél, aki tájékoztatott 
bennünket a tartom ány Európai 
uniós kapcsolatiaról, és am ikor az 
E u ró p a i U n ió  e lő n y e irő l  és

hátrányairól kérdeztük, egyértel
m űvé tette előttünk a csatlakozás 
gazdasági hasznát, nem hallgatva 
el viszont azt sem, hogy az uniós 
tagság a demokrácia csorbulásával 
isjár.
Kedden látogatást tettünk egy élel
m iszeripari központban, ahol a 
technológia szakértő tájékoztatott 
bennünket az ott lévő vállalkozást 
segítő, élénkítő tevékenységről. 
Az élelmiszeripari központ labo
ratóriuma szolgáltatásaival segíti a 
vállalkozásokat, hogy minél ver
senyképesebbek legyenek. Íror
szág egyébként jelenleg előnyös 
helyzetben van, mert az Európai 
Unió központjából, Brüsszelből 
kom oly támogatásban részesül az 
úgynevezett Strukturális Alapból, 
illetve mint kevésbé fejlett tagor
szág a Kohéziós Alapból.
Az ottani tapasztalatokat értékelve 
m indenképpen m egállapítható, 
hogy Magyarország helyzete sok
kal bonyolultabb az uniós csatla
kozás előtt, m int Írországé volt, 
fekvésünk, m ezőgazdaságunk, 
iparszerkezetünk, infrastrukturális 
fejlettségünk által. A Shannon-i 
reptérről Londonba induló gépünk 
fedélzetéről lepillantva vettünk 
búcsút Írország falvaitól, neveze
tességeitől, zöld tájaitól.

Dr. Katona Gyula 
polgármester

A Községi Könyvtár avatása
Október 12-én 10 órától a 
megye közkönyvtáraiban dol
gozók szakmai tanácskozására 
és jubileumi megemlékezésre 
került sor a Dózsa György 
Művelődési Ház nagytermé
ben. A közkönyvtárak alapí
tásának 50. évfordulóját ünne
peltük. Az ünnepséget dr. Ka
tona Gyula polgármester nyi
totta meg.

Előadók voltak: Papp István a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyv
tár nyugdíjas főigazgató he
lyettese, aki a magyar könyv
tárügy ötven évére emlékezett, 
valamint Gellér Ferencné Dr. a 
Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár 
igazgatója, aki „A könyvtári 
együttműködés hajdú-bihari 
perspektíváiról” tájékoztatta a 
jelenlévőket.
SUNBOOKS: Az elektronikus 
könyv-disztribúciós rendszert 
Kiss Sándor a cég képviselője 
mutatta be. A rendezvényen 60 
fo vett részt.
Fél egytől került sor a Községi 
Könyvtár ünnepélyes avatásá
ra. Ünnepi köszöntőt mondott 
Dr. Matolcsi Lajos a megyei 
közgyűlés alelnöke.
A könyvtár állománya koráb
ban a M űvelődési Házban 
mindössze 70 m2-es alapterü
letű két kis helyiségben volt 
elhelyezve. A Vécsey-kúria 
felújításával lehetővé vált, 
hogy patinás önálló épületbe 
költözzön az intézmény. 15 ezer 
kötetes gyűjteményét 4 kisebb 
és egy nagy tágas o lvasó
terembe helyeztük el. Külön- 
külön helyiségbe került a szép- 
irodalom  és az ifjúság i 
irodalom.
A „Könyvtárpártoló önkor
mányzat” cím elnyerésével 300 
ezer forintot kaptunk, melyet 
könyvtári bútorok vásárlására 
használtunk fel. Új bútorokkal 
rendeztük  be a leg ifjabb  
olvasók könyvtárhelyiségét. A 
könyvtár működési feltételei 
javu ltak  és az olvasóknak

nyújtott szolgáltatás színvona
la is növekedett. Ezért úgy 
gondolom, hogy az elkövetke
ző években a könyvtár olvasói 
tábora is növekedni fog. 
Megköszönöm mindazoknak 

a munkáját, akik az elmúlt idő
szakban segítségemre voltak. A 
nyíracsádi önkormányzatnak a 
segítségét, amely döntéseinek 
meghozatalakor támogatott, 
Polgármester Úrnak a segítsé
gét, aki abban segített, hogy a 
könyvtár gyűjteménye méltó 
helyre kerüljön. Az Általános 
Iskola sokoldalú támogatását. 
Az iskolai könyvtáros lelkiis
meretes munkáját, mellyel a 
könyvtárhasználati ismeretek 
elsajátítását tanítja az iskolás- 
korúaknak.
És m indazon intézm ények 
munkáját, akik a költözéskor, a 
vendéglátáskor vagy a min
dennapi munkákban segítsé
günkre voltak.
Múltunk tárgyi emlékeinek és 
írásos dokumentumainak elhe
lyezésében a Honismereti Kör 
tagjaj jeleskedtek. Különösen

sokat segített Moczok Gyuláné 
Évike, és Véreb Csabáné Jutka, 
aki a rajzszakkör tagjaival a 
könyvtár avatására külön raj
zokkal készültek.
Két nyugdíjas olvasó aján
dékát, Elek Erzsébet Ágnes 
nyugdíjas tanárnő 1688-as 
am szterdam i kiadású latin 
nyelvű könyvet ajándékozott 
a könyvtárnak, Pócos Lászlóné 
Annus ka néni erre az alkalomra 
egy tortával kedveskedett, 
melyet a Balkányi Jégkirálynő 
Cukrászda készített el és szpon
zorált.
Bálega Ferenc vállalkozó kivi
telezésében készült el az épület 
felújítása. Igényes szép mun
káját köszönjük.
A Községi Könyvtár a szokott 
nyitvatartási időben váija az 
olvasókat:
Hétfő: 9-12, 13-1630
Kedd: 9-12, 13-1630
Szerda: 9-12, 13-1630
Csüt.: 9-12, 13-16.30
Péntek: 9-12, 13-1630

Kövér Gábomé 
könyvtárvezető

Nagy Ildikó elszavalta Babits Mihály: Ritmus a könyvről cimű 
költeményét

IVcmxcli ü nnepünk
A m ásodik világháború után ne
héz volt az  em berek  élete. A 
falusi emberektől elvették állatai
kat, terményeiket. A városi mun
kásoknak nem volt élelmiszerük, 
kevés pénzből éltek. Az elkese
redettség egyre nőtt az egész or
szágban, de leginkább az ifjúság 
és a m unkásság körében. 1956. 
október 23-án az egyetemi ifjúság 
békés felvonulást szervezett. Bár 
a felvonulásra nem  volt engedé
lyük, kart karba öltve indultak az 
egyetem ről a Petőfi-szoborhoz. 
Lelkesek és békések voltak. A 
szobornál m ár tízezrek várakoz
tak. Itt felolvasták az ifjúság köve

teléseit, melyet 16 pontba foglaltak 
össze, és elszavalták a Nemzeti 
d a lt . A  B e m -sz o b o rn á l m ár 
s z á z e z re n  le h e tte k , e g y ü tt 
énekelték a Szózatot. Az emberek 
szabadságot, nemzeti függetleséget 
és jobb  életet követeltek. A Bem 
té re n  k iv á g tá k  a n em ze ti 
z á sz ló k b ó l a v ö rö s  c s illa g o s  
cím ert, a lyukas zászló a forrada
lom jelképévé vált. A békésnek 
induló tüntetés tragédiával végző
dött: a fegyveresek a békés tün
tetők közé lőttek A parlament előtti 
teret megtöltő emberek százaira lö
vettek a közeli házak tetejéről. Sok
sok halon maradt, megváltozón az

utca képe. Fegyveres harc kez
dődött a pesti utcákon, folyt a 
drága magyar vér.
Novem ber 4-én szovjet tankok 
vérbe fojtották a forradalmat Sok 
ember, fiatalok estek áldozatul a 
harcoknak. Több százezer m a
gyar nyugatra menekült. Rög
tönítélő bíráskodások kezdőd
tek, emberek százait végezték ki, 
ezreket zártak börtönbe, kínoz
tak  h a lá lra .A  h ősökre  és az 
á ld o z a to k ra  m in d e n  é v b en  
titokban emlékeztek. 1989 óta 
hivatalos ünnep ez a  nap. Ekkor 
kiáltották ki a független Magyar 
Köztársaságot.



A Nyíracsádi Baptista 
Gyülekezet 75 éves

A század- és ezred fordulóján 
ünnepeljük keresztyénségünk 
2000., magyar államiságunk 
1000. évfordulóját. E nagy 

jubileumok mellett szerényen 
húzódik meg a Baptista Gyüle
kezet 75 éve. Protestáns (ana
b ap tis ta ) e le ink  500 éves 
múltjához is fiatalok vagyunk. 
Világviszonylatban a baptisták 
legnépesebbek a protestánsok 
családjában.
Szeptember 3-án hálát adtunk 
Istennek a gyülekezetért, min
dennapi kenyerünkért és fela
vattuk az új szószéket: Bereczki 
Gyula atyánkfia, asztalos mes
ter munkáját.
A délelőtti istentiszteleten Dán 
Z oltán  h a jdúböszö rm ény i 
lelkipásztor szólta Isten igéjét. 
Délután Bereczki Lajos debre
ceni lelkipásztor fejtette ki: 
„Mindeddig megsegített ben
nünket az Úr!” (lSám . 7:12) 
üzenetét. A gyülekezet múltjá
ra Szilágyi Sándor helyi lelki- 
p ászto r tek in te tt vissza. Ő 
vezette a délelőtti áhítatot és ő 
áldotta meg az új szószéket is. 
A vám ospércsi Tóth Lajos 
evangélista már 1920-22-ben

kapcsolatban volt nyíracsádi 
emberekkel, családokkal. 1924- 
25-ben több mint 20-an jutot
tak hitre és Krisztus példáját 
követve bem erítkeztek . A 
gyülekezet önálló működése 
1925-ben kezdődött Vasvári 
Albert lakásán. Az Isten igéjére 
szomjazók érdeklődve látogat
ták az istentiszteleti és evan- 
gélizációs alkalmakat. A gyüle
kezet évről évre gyarapodott. 
Ének- zenekar alakult. A lakás 
k icsinek bizonyult. Lelkes 
összefogás és áldozatkészség 
e redm ényekén t 1928-ban 
fe lép ü lt az e lső  im aház. 
Csakham ar ezt is kinőtte a 
gyülekezet. 1957-ben megvá
sárolta mai imaházát az Izraelita 
Hitközségtől. Ez az épület ala
pos felújításra szorult. Megint 
a buzgó hozzáállás bizonyságát 
adta a gyülekezet. Id. Vasvári 
Albert, id. Büte Kálmán és id. 
Vasvári Sándor élen já rtak  
ebben. Két évvel ezelőtt új kül
sőt kapott az imaház. 
Ünneplésünket fokozta dr. Ka
tona Gyula polgármester úr és 
Varga Györgyné jegyző asz- 
szony. Köszönjük a polgármes

teri építő felszólalást és aján
dékot: a szép virággal teli 
vázát.
Ács Ferenc református esperes 
úr hivatali elfoglaltsága miatt 
nem  lehetett je len , de igei 
köszöntését küldte az ünneplő 
gyülekezetnek.
Egész nap örömmel hallgatta a 
gyülekezet a hajdúböszörmé
nyi fúvósok lelkes zenéjét. Sok 
szép éneket megszólaltattak. 
Hálásan köszönjük nekik. 
H agyom ányos, hogy ilyen 
ünnepi alkalm akkor közös 
ebéd, uzsonna váija a gyüle
kezetei és vendégeit. Köszön
jük a finom ételt: az elkészítést 
és felszolgálást.
A 75 év során hosszabb-rövi- 
debb ideig 12 lelk ipásztor 
gondozta a gyülekezetei. Köz
tük az áldott emlékű Pannon
halmi Béla Vámospércsről. 
Jelenleg Szilágyi Sándor szolgál 
6. éve Bagamérból.
Hitünk és imdáságunk: az Úr 
ad jövőt, növekedést népének, 
hiszen Ő változatlanul kegyel
mes Isten.

Szilágyi Sándor

Könyvek között

Október 12-én nyílt könyvtári 
napot tartottunk az iskolai 
könyvtárban. Alsó tagozatos 
gyerekek, 3. és 4. osztályosok 
vettek részt a nyílt napon. 
Kinek mihez volt kedve, azzal 
tölthette a délelőttöt: könyv

tárismereti vetélkedőn vehet
tek részt, illusztrációkat készít
hettek mesékhez, videofilmét 
né".hettek, ugyanakkor ismer
kedtek a lexikonokkal, enciklo
pédiákkal. A megjelent 30 gye
rek kellemesen és hasznosan töl-

,Mikor én az anya
nyelvvel játszom, 
pipacstenger láng-  

ja i közt látszom: 
nyátfavirág-könnyú 
vagyok,
mint a páva sétál
gatok.

(Kulcsár E)

tötte az idejét, jó l érezték ma
gukat. E rendezvényt hagyo
mánnyá szeretnénk tenni és a 
programajánlatát bővíteni.

Pintye Sándorné 
a társadalomtudományi 

munkaközösség vezetője

„Az Úr ad jövőt, növekedést népének...”

TÁJÉKOZTATÓ
Felelős M űszaki Vezetői Név
jegyzékbe történő felvétel fel
tételeiről
* Jogszabályok
Az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló módosított 
1997. évei LXXV1II. törvény 
(továbbiakban Étv.) 58. § (3) 
bekezdésében rögzített felhatal
mazás szerint a felelős műszaki 
vezetői névjegyzéket 2000. 
m árcius 1-től illetékességi 
területén a Hajdú-Bihar Megyei 
K özigazgatási H ivatal (4024 
Debrecen, Piac u. 54. sz.) - mint 
építésfelügyeletet ellátó szerv - 
vezeti.
A névjegyzékbe való felvétel 
szabályait és feltételeit az építő
ipari kivitelezési valamint a felelős 
m űszaki vezetői tevékenység 
gyakorlásának részletes szakmai 
szabályairól és az építési naplóról 
szóló 51/2000. (VIII. 9.) FVM- 
GM -KöViM  együttes rendelet 
(továbbiakban R.) tartalmazza.
A felelős M űszaki Vezetői 
Névjegyzékbe történő felvételi 
eljárás igazgatási szolgáltatási 
dijáról a 46/2000. (VII.21.) FVM 
számú rendelet rendelkezik.
• A névjegyzékbe való felvételi 
kérelem és mellékletei
a) Kérelem
A névjegyzékbe való felvételi 
kérelm et a kérelm ezőnek az 
építményfajta szerint hatáskörrel 
rendelkező illetékes építésfelügye
lethez kell benyújtania.

Hivatalunk kizárólag a magasépí
téshez tartozó  építm ényfajták 
valam int azok épületgépészeti és 
építési szerelőipari munkái 
tekintetében rendelkezik ép ítés
felügyeleti hatáskörrel!

A kérelemben fel kell tüntetni, 
hogy a kérelm ező mely felelős 
műszaki vezetői kategóriá(k)ba kéri 
névjegyzéki felvételét (lásd a R. 1. 
szám ú m elléklete), valam int a 
kérelmező pontos név- és címadatait 
(lakcím , m unkahely, telephely, 
telefonszámok),
b) Mellékletek
A kérelemhez mellékelni kell:
1) a szakirányú képesítést igazoló 
oklevél, b izonyítvány hiteles 
m ásolatát,
2) a szakmai gyakorlati időt bizonyító 
okirato t
3) három  hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt, valamint
4) az igazgatási szolgáltatási díj 
befizetését igazoló bizonylatot 
Megjegyzés:
A szakirányú képesítést igazoló, 
bizonyítvány hiteles m ásolatának 
csak a kiállító szerv vagy a közjegyző 
által hitelesített okirat tekinthető. 
A gyakorlati időt a je lö lt m un
káltatója és korábbi m unkáltatói 
céges aláírással igazolhatják. Ameny- 
nyiben a jelö lt a gyakorlati időre 
vonatkozóan igazolását a munkál
tatójától nem tudja beszerezni (mert 
pl. a munkáltató cég évekkel ezelőtt 
megszűnt), a gyakorlati időt igazol
hatja pl. a kamaráktól beszerzett iga

zolással, vagy az Á e.28.§ (2) 
pontja értelm ében - az a rány
talanul nehezen beszerezhető irat 
helyett az ügyfél- nyilatkozatot te
het legalább két felelős tanú 
(munkahelyi vezető, m unkatárs 
stb.) aláírásával.
Építész, illetve mérnök kamarai 
tag esetén az l)-2) pont szerinti 
feltételek meglétét az illetékes ka
mara is igazolhatja.
Az igazgatási-szolgáltatási díj 
összege:
- az elsőfokú eljárásért 6.000,- Ft 
A fent m eghatározott díjakat 
„névjegyzékbe felvétel” címén a 
Magyar Államkincstár 10034002- 
01450893-00000000 számú 
számlájára kell a Hajdú-Bihar Me
gyei Közigazgatási Hivatal részére 
átutalással, vagy a hivatal pénz- 
tárába( I. em. 112. sz.) történő 
közvetlen befizetséssel kiegyenlí
teni. A befizetésről a pénzbefize
tési igazoló szelvény másolatát, 
illetve a je lö lt bankszám láját 
megterhelő napi szám lakivonat 
másolatát kérjük igazolásul be
nyújtani.
A Felelős Műszaki Vezetői Név
jegyzék vezetésével kapcsolatos 
ügyeket Dr. Czipáné Kovács Mária 
építésfelügyelő intézi (tel.: (52) 
507-591).

Debrecen, 2000. szeptember hó

Dr. S zekeres A ntal 
h iv a ta lv e z e tő

A z arad i vértan ú k  em lék ére

Az 1848-49-es szabadságharc 
egy szomorú nappal ért véget. 
1849. augusztus 13-án a ma
gyar huszárok Világosnál Gör
gey Artúr vezetésével letették 
a fegyvert. Ezzel a szabad
ságharc végleg elbukott.

A szabadságharc leverését vé
res m egtorlás követte. M a
g y aro rszág o t az o sz trák  
császári hadak szállták meg. Ve
zérük, Haynau így nyilatkozott: 
,A  lázadó vezéreket fel fogom 
köttetni... gyökerestől irtom ki

a gazt, és egész Európának 
példát fogok statuálni (mutat
n i), hogyan  kell báni)i a 
lázadókkal, és hogyan kell 
rendet, nyugalmat és békes
séget biztosítani egy évszá
zadra.”

Ady Endre 
Október 6.

Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve 
E gy-egy könny e szen te lt 
helyre,
Hol megváltott - hősi áron - 
Becsületet, dicsőséget 
Az aradi tizenhárom.

Az aradi Golgotára 
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsú-csókja; 
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát 
Az aradi tizenhárom.

Őszi napnak csendes fénye, 
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szivünknek enyhe fényed 
Adjon nyugvást, békességet; 
Sugáridon szellem járjon 
S keressen fel küzdelminkben 
Az aradi tizenhárom.
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N y í r á b r á n y  
Jelentkezési lehetőség hivatásos útlevélkezelőnek! 
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Jogi tanácsok

A családjogi törvény rendelkezései 
szerint a feleség a házasságkötés 
után választása szerint vagy a félje 
nevét viseli a házasságra utaló 
toldással, amelyhez a maga teljes 
nevét hozzácsatolhatja, vagy a 
félje családi nevét viseli házasságra 
utaló toldással, és ehhez a maga 
teljes nevét hozzácsatolja, vagy 
félje családi nevéhez hozzákap
csolja a saját utónevét, vagy 
kizárólag a maga teljes nevét viseli. 
A házasságban élő nő névvise
lésének magyar formája Európá
ban egyedülálló, azon szabályon 
alapul, hogy a feleség a házas
ságkötés után félje nevét a „-né” 
toldattal viseli. Ez a névviselési 
forma ma is általánosságban elter
jedt. Ennek oka a társadalmi szoká
sok erejében van. Ma már több 
feleség tartja meg leánykori nevét, 
illetőleg névváltozási engedély 
után viseli a férje családi nevéhez 
hozzácsatolt saját utónevét. Meg 
kell jegyezni, hogy e szabályokban 
nem érvényesül következetesen 
az egyenjogúság elve, hiszen a 
házasságkötés a féij névviselésé
ben nem hoz változást, a féijet nem 
illeti meg az a jog, hogy felesége

A feleség névviselése KISS JÓZSEF festőművész kiállítása 
a BM DUNA PALOTÁBAN

családi nevét felvehesse.
Az anyakönyvvezető köteles a 
menyasszonyt a házasságkötést 
megelőzően tájékoztatni arról, 
hogy joga van választani, milyen 
nevet kiván viselni a házasságkötés 
után. A menyasszony köteles az 
anyakönyvvezető felhívására a 
névviselésről nyilatkozni.
A házasság megszűnése után a volt 
feleség a házasság fennállása alatt 
viselt nevét viseli továbbra is. Ha 
ettől el kíván térni, ezt a házasság 
megszűnése után az anyakönyv
vezetőnek egy alkalom m al - 
időhatárra tek in te t nélkül - 
bejelentheti. A házasságban viselt 
nevének m ódosításában álló 
szabadsága csak annyiban korlá
tozott, hogy nem veheti fel félje 
nevét a házasságra utaló toldással, 
ha azt a házasságban nem viselte. 
(Ma már tehát nincs érvényben az 
a korábbi jogi szabályozás, mely 
szerint ha a házasság felbontásakor 
a volt féij a neve viselése ellen til
takozott és a volt feleség a házasság 
erkölcsi alapjait súlyosan sértő, a 
házasság végleges megromlására is 
kiható magatartást tanúsított, a 
bíróság nem jogosította fel férje

nevének további viselésére a 
feleséget, és ítéletében kötelezte, 
hogy saját nevét viselje.)
A jelenlegi szabályozás szerint a 
bíróság a volt félj • annak halála 
után az ügyész - kérelmére eltilt
hatja a volt feleséget a félje nevének 
viselésétől, ha a feleséget szán
dékos bűncselekmény miatt jog
erősen szabadságvesztésre ítélték. 
Kiemelendő, hogy a bíróság csak 
abban az esetben tilthatja el a volt 
feleséget a félje nevének viselésé
től, ha a volt félj családi nevének 
„-né” toldatos viselésétől kéri a volt 
feleség eltiltását. Ha tehát a feleség 
félje nevét „-né” toldalék nélkül 
viseli, (pl. Kovács Katalin), a félj 
(Kovács János), akkor se kérheti 
a bíróságtól a névviseléstől való 
eltiltást, ha annak egyéb törvényes 
feltételei fennállnának.
Új házasságkötéssel a feleség volt 

férje nevét a házasságra utaló 
toldással nem viselheti. Az újabb 
házasságban viselt nevéről való 
döntésénél tehát ez korlátozó 
tényező.

Dr. Lengyel Imre 
ügyvéd

Postások napja
Október 9-e a világ postásainak 
ünnepe, a Postai Világnap. 126 
évvel ezelőtt ezen a napon hozták 
létre az Egyetemes Postaegyesüle
tet az akkori magyar szóhasználat 
szerint az Általános Postaegyesü
let, nemzetközileg elfogadott 
rövidítéssel: UPU.
1874. október 9-én 22 állam 
képviselői írták alá a szerződést a 
nemzetközi egyesület megalapítá
sáról. A konferencián a Magyar 
Postát képviselő delegáció az 
egyes kerületek szakelőadóiból állt 
és vezetője az akkori posta fő
igazgató Gervay Mihály volt. A 
megegyezést aláíró országpk 
kötelezettséget vállaltak a bár
honnan jövő küldemények egy
séges elvek szerint történő keze
lésére, azok késedelem nélküli 
továbbszállítására, kézbesítésére. 
A szerződő államok vállalták, 
hogy költségükön az Egyesület 
Nemzetközi Postairodát tartson 
fenn Bemben, amely megkönnyíti 
az egyes országok közötti érint
kezést és megszervezi a potakong- 
resszusokat. Jelenleg az Egyesü
letnek 189 tagországa van és az 
ENSZ szakosított intézményeként 
müködik. Magyarországon októ- 
ber 9-én adják át a szakmai elis- 
meréseket, kitüntetéseket az arra 
érdemes postásoknak és ekkor hir
detik ki „Az Év Postása” verseny
Kyőztesét.
2000. október 12-én Nyíracsádon 
“yílt postai napot rendeztek, 
melynek keretében a község lakói 
"^gismerkedhettek a Posta néhány 
kevésbé közismert szolgáltatá
sával. Uray István a Debreceni 
p°staigazgatóság marketing ma- 
“agere a következő rövid tájékoz- 
*®Wst adta számunkra:
V*‘vel október 9. a Postai Világnap 
és október 31. a Takarékossági Vi-

„Köszönöm a cukorkát”

lágnap, - úgy gondoltuk, hogy e 
két időpont között tájékoztatjuk a 
lakosságot a Postán elérhető takaré
kossági formákról és egyéb szol
gáltatásokról. Az érdeklődők Ma
gyarország legújabb távközlési 
szolgáltatójának mobiltelefonjai 
közül válogathatnak, ugyanakkor 
mindent megtudhatnak a postán 
kapható Lakáskassza termékekről, 
Aranyszámy jegyről és egyéb 
megtakarítási, illetve biztosítási 
lehetőségekről. E rendezvénysoro
zatba 82 postahivatal kapcsolódott 
be. Ezen a nyílt napon gyerme
keket, felnőtteket ajándékokkal, 
játékokkal és vásárral váijuk. 
Október 16-án a Nyíracsádi Posta 
vezetője Katona Béla úr röviden a 
következőképpen értékelte a nyílt 
napot:
Jól sikerült a „Lakáskassza ak

ciónk”, melynek örülünk, hiszen 
a fiataloknak a lakáshoz való 
jutását nagymértékben elősegíti. A 
gyermekek nagy lelkesedéssel 
fogadták a versíró és rajzversenyt. 
A számos sikeres megoldás között 
értékes jutalmakat kaptak: Szőke 
Csilla, Urszuly Dóra, Káplár Bar
bara. Jelentős forgalmat bonyolí
tottunk le különböző kereskedelmi 
termékekből és Halottak-napi 
kegytárgyakból. Sikeresnek 
mondható hivatalunkban a Vodafon 
mobiltelefon árusítása, és nemcsak 
a készülékek közül válogathatnak 
a vásárlók, hanem a töltőkártya 
árusítása is megkezdődött. A si
kerre való tekintettel jövőre ismét 
megszervezzük nyílt napunkat a 
lakosság igénye alapján.

Kovács Ferencné

Kiss József egy évvel ezelőtt 
készített pannója, a hét négyzet
méter felületű Napok, Fények, 
Évek című trip tichon, am it 
lakóhelyén, a hajdú-bihari, dél
nyírségi Nyíracsádon, a házasság- 
kötő teremben avattak fel, kettős 
művészi kihívást je len tett az 
alkotó számára. Ezt egyrészt a 
méret és a szerkezet, a hármas 
osztású triptichon je len tette , 
másrészt a helyszín, ezzel együtti 
követelményként pedig a kívánt 
tematika. Teret igényel a befogadás 
- esztétikailag, valamint a szemlélet 
és az élettapasztalat terén egyaránt.
S nem tagadta meg ebben a 
monumentális kompozícióban 
sem saját festői stílusát, techni
káját, szemléletét.
De miért idéztem az itt nem látható 

munkát? Mert rokonait látjuk e 
kiállításon. A Zene szemeimnek 
országos pályázaton már koráb
ban is szép eredményt ért el az 
expresszivitásra és impressziókra 
egyaránt építő nagy felületekkel, 
az elmúlt évben pedig akár festői 
programja is lehetett a méret adta 
lehetőségek felhasználása, kitelje
sítése. Nem idegen tehát tőle ez a 
fajta tér, s tud mellettük sorozatok
ban is gondolkodni. A Hommage 
a Vivaldi hármas kompozíciója, a 
Madarak, vagy a Szonett párosa 
rokon a Barlangrajzokkal, az 
Enteriőrrel, a Közelítésekkel vagy 
a Hajnalifénnyel abban, hogy 
jellemzi az erő, a lendület, az 
expresszivitás, ugyanakkor a lírai 
finomság, a rejtjelezés, az érzel
mek és a hangulatok impressziós 
jelenléte is megfigyelhető.
Kiss József nem esik annak a 
hívásnak a csapdájába, hogy a 
nagy méret lehetősége zsúfolttá 
tegye a kompozíciót, nem akar 
mindent egyetlen felületen elmon
dani. Sőt, az utóbbi alkotásokon 
az figyelhető meg inkább, hogy 
tömörít, lecsupaszít, a konkrét 
m otívum , az alak helyett az 
élményhez, a szituációhoz fűződő 
érzelmi viszonyt festi. Mindig 
csak egyetlen történetet mond úgy, 
hogy annak epizód jaira  tesz 
elsősorban lírai utalásokat. Például 
a színekkel, melyeknek az olaj
technika ellenére pasztell árnya
latuk van.
Ahogy a triptichonban az ember 

konkrétan jelenik meg, számymo- 
tívumokkal, a madarak itt már a 
lélek madarai lesznek. Nem is a 
madár, inkább a röppenés, a 
szárnyalás, a lendület van jelen. 
Sejthetjük a harcot a légben - egy
más ellen és egymásért. A Honnan 
indultunk? és a Hova jutunk? 
kérdése fogalmazódik meg, s ha 
hozzá tesszük a'Ki vagy? fagga
tását is, a Szfinx kérdéseire kell 
válaszonunk. Harcolunk, de békét 
kell kötnünk, önmagunkkal és a 
környezetünkkel. Az emberekkel 
és az ösztönökkel. És talán békét 
kell kötnönk az emberfelettivel, az 
Istennel is.
Kiss J ó z s e f  alkotói jegyei immár 
következetes festői tárat építettek. 
Jellem zi a realista  (konkrét) 
alapokból kiinduló, a nonfiguratív 
felé hajló expresszivitás, ami az 
erős érzelmi töltés mellett gazdag 
hangulati és szimbolikus eszköz
tárat mutat meg. S mivel igen erős 
a kötődése a zeneiséghez - több 
alkotása a költői mellett kifejezetten 
zeneei inspirációjú - munkáit nem 
csak látni tudjuk, de hallgatni is. 
Dallamuk egybecseng az életével.

2000. október 2-lb-iq
Kiss József 1951-ben született, 
Debrecenben járt gimnáziumba. 
1975-ben szerzett rajztanán dip
lomát Nyíregyházán. A festészetet 
a Medgyessy Ferenc Képzőmű
vészeti Körben tanulta Bíró Lajos, 
Félegyházi László és Kapcsa 
János irányításával. Húsz éve jár 
hazai és külföldi művésztelepekre. 
1992 óta vezeti a nyíradonyi 
m űvésztelepet, ahol festők, 
grafikusok dolgoznak nyaranta. A 
Magyar Alkotóművészek Orszá
gos Egyesületének 1990 óta tagja. 
Rendszeresen részt vesz a megyei 
tavaszi, őszi és az országos nyári 
tárlatokon, országos pályázato
kon. Csoportos kiállításon sze
repelt 1975 óta a régió és az ország 
számos településén, Lengyelor
szágban, Szlovákiában, Romániá
ban, s hosszú lenne felsorolni 
egyéni tárlatainak helyszíneit is. 
Az idén már járt Budapesten: 
kiállítását az ökollégium  Art 
Galériája rendezte meg. Eddig 
több nem zetközi'm űvésztelep 
fbdíját nyerte el.
Kiss József annak a hitvallásnak a 
jegyében alkot, melyet a követ
kezőképpen fogalmazott meg: „Az 
ősember barlangjai nem csak 
kultikus célt szolgáltak, de magas 
színvonalú esztétikai értéket is 
hordoznak .Ha végiglapozzuk az 
évszázadok művészetét, láthatjuk: 
az alkotó ember mindig azon 
igyekezett, hogy a megjelenített 
látható vagy rejtett világon mindig 
ott legyen a keze nyoma. (...) Az 
az izgalom, am elyet egy kép 
vajúdása okoz, a születéssel 
befejeződik, és máris egy újabb cél 
tartja nyűgben a gondolatokat, a 
képzeletet, mint egy újabb szere
lem beteljesülése utáni vágyako
zás. Jó lenne mindent megfesteni, 
ami az élet folyamán megfordul, 
megtelepszik az agysejtekben, a 
lélekben a szívben - amit a szem 
leképez. De ehhez kevés az idő, a 
lehetőségek korlátozottak. így hát 
azon igyekszem magam is, hogy a 
számomra kimért időben megpró
báljam azt vászonra tenni, ami 
nekem és esetleg másoknak is örö
met szerez. E kettősséget próbálja 
a festő kibogozni.”
A kezdeti időszakban, a hetvenes 
években, Kiss József művészetét 
az jellemezte, hogy a külső tér, a 
nagy távlatok jelentek meg a 
képeken, elsősorban az Alföld, a 
Nyírség jellegzetes tájai fogalma
zódtak képpé. A későbbiekben 
ugyanezek a témák már bensősé
gesebb, mélyebb átfogalmazásban 
tükröződtek vissza a vásznakon. 
Gyakran a napszakok, évszakok 
színeinek, fényeinek változásai 
kerültek előtérbe, és váltak egy-egy 
kép témájává.
A nyolcvanas évek végétől munkái 
között megjelentek a portrék, 
csendéletek is, olykor realisztiku
sabb eszközökkel, lá tta tással 
megfogalmazva. A kilencvenes 
évektől nagyobb méretű alkotások
kal találkozhatunk, és tematikailag 
is gazdagodott a paletta. Gyakori
ak a zenei és irodalmi ihletésű 
festmények. A kilencvenes évek 
második felétől a korábbi olajké
pek és akvarellek mellett szitanyo
matokat is láthatunk, de túlnyomó
részt továbbra is a külső és a belső 
tér, illetve az emberi belső egy
szerre impresszív és expresszív 
lenyomatai a jellem zőek Kiss 
József festészetében.
Kötődései közül fontos még a ter-

mészetelvűség, de a realista alap
helyzeteket egyre inkább átfogal
mazza: a reáliából előbb az erő, az 
expresszivitás tör elő, majd elcsen
desül finom hangulatokba, így na
gyobb, hangulati indíttatású felü
letek uralják a képeket. Az utóbbi 
évek vomnzódását jelző, nagyobb 
méretű, önálló vagy sorozat része
ként készült festményeken pedig 
a kiinduló helyzet már csak utalá
saiban van jelen, annak megfogal
mazásakor az alkotói indulat, az 
erőteljes érzelmi feltöltődés az 
expresszív ecsetvonásokat erősíti 
fel, ebből bonatkozik ki a ritmu
sában megfogalmazott „történet”, 
a kép nagy részét azonban az 
impressziók, a hangulatok és a be
nyomások uralják. Az érzelmi 
töltés mellett így érzéki jelentést is 
kapnak a képek.
Mostanában szívesen fordul a 
világosabb színekhez - erre látunk 
példát a Vivaldi, a Szonett vagy a 
Madarak képein, a világos árnya
latok egymás mellé rakásával 
szándékaiban a fentet, a repülést 
idézi meg. Ez akár angyali minőség 
keresése is lehet, az irracionális 
megragadásának szándékától 
fűtötten. S míg a titkokat rejtő 
foltok, a líra, az álom és a köd, az 
egyetlen mozdulatsorra csupaszí
tott élet, a gyakran csupán halvány 
tömegekkel és markáns ecsetnyo
mokkal grafikai hatásokat is 
felidézően jelzett, sóhajtásnyi 
epizód a tér érzelmi és gondolati 
feltöltésére inspirálja a nézőt, a 
Hajnalfényben vagy az Enteriőr
ben készen kapjuk a hangulatot, 
beleolvadunk tömegébe, a Fény 
felé vagy a Közelítések pedig 
értékelvű, etikai kérdéseket is 
megfogalmaznak. Angyal jelenik 
meg a város felett. Vajon bíinösök- 
e, akik benne élnek? Értünk jött-e 
az angyal, vagy mi hívtuk őt? 
Kapunk-e tőle fényt, vagy elveszi 
mindazt, amivel nem sáfárkodtunk 
bölcsen?
A tárgyi világ jelein túl mindig 
izgatta valószerűtlen, a hihetetlen 
igazsága. Ennek az ellentétnek a 
megoldását keresi a festett munkáin 
is. Amit szavakban megfogal
mazni nem tud, azt vászonra veti, 
képpé írja át, am it képben 
elmondani nehéz, az leíija. (Kiss 
József ugyanis gyakran ír is. 
N ovellája je len t már meg a 
Labdázó angyalok, több verse az 
Óperencián innen című kötetek
ben.) Az irodalom és a zeneiség 
inspiratív hatása itt látható munkái 
mellett felfedezhetők továbbá az 
Éjszakai repülésben, Angyal
sorozatának több darabjában, az 
Isteni színjátékhoz kapcsolódó, 
nagy méretű képekben, a Debus
sy-, Ady- és Petőfi asszociációk
ban.
S befejezésként feltehetjük a kér
dést: Mit rejt még Kiss József 
számára a nagy felület? Hogyan 
tölti meg dallal, mikor szárnyat 
álmodik keze? S beleúszik-e lel
künk a zaklatott csendbe, hogy 
megnyugvást találjon? Hogyan 
fognak majd kinézni monumentális 
kottái, melyeket az tud olvasni 
hibátlanul, aki beutazta a testben 
is az étert, s akinek természetes: 
repülni bárm ikor tudunk, ha 
becsukjuk szemünk, s van mer- 
szünk találkozni ott fenn, ott belül, 
önmagunkkal.

Vitéz Ferenc

A p °sta l nyílt napon élénk a forgalom a helyi postahivatalban

•  „M inden erőmmel azon leszek,
•  hogy harcias kakas legyek!” Fél-
•  reértés ne essék, ezt a kijelentést
•  nem a baromfiudvar szárnyasai 
c  tették, hanem azok az apróságok, 
v  akik ebben az évben kezdték első
•  iskolai tanévüket községünkben.
•  Iskolánk tanítói már három éve
•  minden októberben „csibeavatót”
•  rendeznek az első osztályosok
•  tiszteletére. Az idén a kis „csi-
•  bék” egy rövidke tánccsokorral
•  mutatkoztak be idősebb társaik- 
_ nak. Ezt követően elismételték

„Csibéket" avattak
az eskü szövegét, amely a követke
zőképpen hangzott:

„É n  pettyes tollú sárga csi
be ünnepélyesen fogadom, hogy 
a baromfiudvar hűséges lakója 
leszek. A tyúkanyónak szót fo
gadok, a macskakaparást, csirke
csipogást, popóriszálást rend
szeresen gyakorlom. M inden 
erőmmel azon leszek, hogy harcias 
kakas legyek. Csip-csip!”
A gyerekek nyilvánosan is elismert 
tagjaivá váltak a nyolc éves ke

mény munkát igénylő „baromfi- 
udvarnak”. A fogadalomtétel után 
a negyedikes diákok saját kezűleg 
készített szélforgóval és némi 
aprósággal ajándékozták meg az 
újdonsült tagokat. De, hogy a jóból 
mindenki részesüljön, az avatás 
után a második, harmadik és 
negyedik osztályosok akadályver
senyen vehettek részt. Itt öt meg
állóhelyen öt különböző szellemi 
és fizikai rátermettséget igénylő 
feladatokkal kellett megküzdeni a 
diákoknak, akik jó l vették az

akadályokat. A rendezvény si- •  
kerességét mi sem igazolja job- 
bán, mint az elsősök sugárzó # 
öröme, a nagylétszámú gyerek- # 
sereg és a lelkes részvétel. #
E tény pedig elegendő indok ■ 
ahhoz, hogy iskolánkban ha- •  
gyománnyá váljon ez az ese- •
mény, ami az apróságokat mára- •
dandó élménnyel indítja az •  
előttük álló hosszú útra. •

•

Bisztrán Gabriella *



II. Rákóczi Ferenc sírjánál

Gyökérzöldségek télire bóc

Itt az ideje a gyökérzöldségek 
(sárgarépa, petrezselyem, paszti- 
nák, gumós zeller, téli retek) fel
szedésének. A termést többnyire 
pincében szokták eltartani a téli 
hónapokra. A betárolásra szánt 
gyökereket, repedt, rágott, sérült 
gyökér ne kerüljön a tárolóba. A 
gyökerek lombozatát nem késsel 
vágjuk le, hanem lecsavarjuk, 
mert így kisebb sebfelület képző
dik rajtuk.

A kiválogatott és előkészített 
gyökereket homokba rétegezzük. 
Minden évben friss bányahomo
kot kell beszerezni, mert az előző 
évben is rétegezésre használt ho
mokban olyan fertőző anyagok le
hetnek, amelyek a betárolt ter
mény gyors romlását (penészedés,

rothadás) okozzák. A földre terí
tett, 2 cm vastag homokrétegre 
rakjuk az első sor gyökeret úgy, 
hogy a gyökér koronája a pince 
belseje felé nézzen. Erre egy réteg 
homok, majd ismét egy réteg 
gyökér kerül. így akár másfél 
méter magas rakást is képezhe
tünk.

De mit csináljon, akinek nincs 
pincéje? Nos, az erkélyen lá
dában, fürészpor vagy homok kö
zött is el lehet tartani a vasárnapi 
húsleveshez.

SZARVÁK ANTAL KARIKATÚRÁI

Ne féljetek gyerekek, csak embert akarok 
belőletek faragni!

Te jó ég! A rendőrség van a vonalban!

vasgom

H ozzávalók 4 szem élyre: 1 kg 
burgonya, 25 dkg liszt, 2 tojás, só, 1 
evőkanál zsír, 15 dkg zsemlemorzsa, 
30 dkg szilva, porcukor, őrölt fahéj. 
A héjában megfőtt burgonyákat meg
hámozzuk, összetöijük és kihűtjük. 
Hozzáadjuk a lisztet, a sót, a zsírt és 
a tojást, összegyúrjuk, és konyharu
hával lefedve pihentetjük. Kisujjnyi 
vastagra kinyújtjuk, majd közepes 
nagyságú négyzetekre vágjuk. Kö
zepére helyezzük a kimagozott, fahé
jas porcukorral megtöltött szilvasze
meket. A tészta sarkait fölhajtva gom
bócokat formálunk, sós vízben óvato
san kifőzzük. Pirított zsemlemor
zsában megforgatjuk, porcukorral 
meghintve tálaljuk.

KÖSZÖNET
Köszönetemet szeretném kifejezni 
azoknak az önkénteseknek, akik 
2000. szeptember 23-24-én segí
tettek abban, hogy a Kulturális 
Örökség Napjai rendezvényhez 
kapcsolódva m egnyílhattak a 
Nyíracsádi református templom 
kapui.

A rendezvény segítői, 
támogatói:

Dr. Katona Gyula, Ács Ferencné, 
Kalmár Istvánná (Rózsika néni), 
Antal Jánosné, Szávó Józsefné, 
Antal Lajosné, Márkó Sándomé, 
Gazda István, Kertiné Gariscsák 
Irén, Vereb Csabáné, Moczok 
Gyuláné, Kiss Józsefné, Kövér 
Gábomé, Illés Józsefné, Dr. Koncz 
Endréné, Kovács Ferencné, 
Kabály Ferenc. Köszönettel:

Sándor Edit 
szervező

Az 5. és 6. osztályos tanulók csoportja

„Tanár bácsi! Hány lába van a százlábúnak?’

APRÓHÍREK
Központban lévő, Munkácsy 
utcai építési telek gázcsonkkal 
közművesítésre eladó. 
Érdeklődni: 206-750 vagy 06- 
60/311-345 telefonon.

* * *

Gazdasági felszerelés: stráf- 
szekér, eke, borona, csiszoló, 
2 db kerékpár eladó. Érdek
lődni: Konyári Györgyné, 
Nyíracsád, Munkácsy u. 6. sz. 

* * *

Eladó megkímélt állapotban 
lévő 12 éves kétütemű TRA
BANT. Műszaki: 2002-ig. Ér
deklődni: 210-270

FIZESSEN ELŐ ÖN IS!
Amennyiben nincs kábeltévéje, az UPC Direct 

programcsomag az ö n  szórakoztatását is megoldja. 
A műsorok: HBO, Hallmark, Discovery Channel, 
Spektrum, Nickelodeon, SPORT1, Eurosport, stb. 

és további 80 digitális csatorna.
Hívja üzletünket! Munkatársaink a szerződéskötést, 
a szerelést kérésnek megfelelő időpontban végzik el. 

Antenna Kisáruház, Debrecen, Víztorony u. 17. 
Tel.: 52/453-084, Mobil: 06/20/328-7758

UPC DIRECT
ÉGBŐL KAPOTT SZÓRAKOZÁS

Hűtőkocsi bérelhető bevezető óron! 
Nyíracsád, ßuzita puszta 55. 

Telefon: 52/207-000

Videofelvételek 
készítését 
vállalom 

szuper VMS 
minőségben! 
Szerkesztés, 

utóhangosítás, 
számítógépes
borítókészítés.

*  *  *

Keserű György 
Vámospércs 

Pacsirta u. 4. 
Tel.: 210-514 ^

N YÍRACSÁD I É LE T - N y íracsád  h a vo n ta  m eg je len ő  la p ja . S ze rk e ,z t i a  s ze rk e sz tő b izo ttsá g .S zerk esz tő ség ; P o lgárm ester i H iva ta l 4 2 6 2  N yíra csá d , K a ssa i ú t 4 . Tel.: 2 0 6 - 0 0 1 .
K észü lt: a  P irem on  K isvá lla la t V ám ospércsi N yo m d a ü zem é b en , 4 2 8 7  V ám ospércs, M alom  u. 2 .

F elelős ve ze tő : dr. G ere K á lm án  vezér ig a zg a tó

A Ligetalja Gúth Idegenforgalmi 
Egyesület - elsősorban tagjai és 
azok hozzátartozói számára - ki
rándulást szervezett október 17- 
én Kassára és a szlovákiai Buzitá
ra. Út közben - még Magyaror
szágon - megálltunk Vizsolyban, 
megnéztük a műemlék református 
templomot és a híres vizsolyi bib
liát.
Kassán idegenvezető segítségé

vel tekintettük meg a nevezetessé
geket. A főtéren áll a szép gótikus 
Szent Erzsébet dóm. Ennek al
templomában megnéztük II. Rá
kóczi Ferenc sírját. Ide temették 
el ham vait 1906-ban, am ikor 
Rodostóból hazahozták Kassára.
Kassa főterén még számos, szép 

műemlék ház áll: Lőcsei ház, Bár
di ház, a Városháza a helyőrség

szép háza, stb. Az idegenvezetés 
után ki-ki maga indult felfe
dezésre. Volt, aki további műem
lékek után kutatott Kassán. Né- 
hányan megkerestük a Rodostó 
házat, ami szintén II. Rákóczi Fe
renc emlékhelye. Amikor ham
vait hazahozták Rodostóból, 12 
ládányi személyes holmi, bútor és 
egyéb tárgy is hazakerült. A kas
saiak felépítették a rodostói ház 
másolatát, ami most eredeti em
léktárgyaival szép múzeum. Érté
ke annál is nagyobb, mivel Ro
dostóban az a ház, ahol II. Rákó
czi Ferenc emigrációs éveit töltöt
te, leégett és az odalátogatók egy 
újjáépített változatot láthatnak.

A műemlékek után az üzleteket 
is megnéztük, az árakat hason
lítottuk az itthoniakhoz, majd né

hány jellegzetesen szlovák termé
ket meg is vásároltunk emléknek, 
vagy ajándéknak. Mielőtt Buzi- 
tára indultunk volna, néhány perc
re megpihentünk a zenére táncoló 
szökőkút mellett.

Buzitán Mohnyánszky József 
polgármester bemutatta a falut és 
az ú jjáépített római katolikus 
templomot.

Majd az estebéd mellett a két 
település - Buzita és Nyíracsád - 
idegenforgalm áról; kulturális 
programjairól és azok cseréjéről 
esett szó.
Énekszóval búcsúztunk a buzita- 

siaktól az éneklés az autóbuszon 
folytatódott - köcsögduda és ka
nálcsörgő ritmusára - egészen ha
záig.

Vereb Csabáné

De jót játszottunk!
Október 2-án - hétfőn - a 

gyermekjóléti szolgálat és a 
művelődési ház közösen mű
veltségi, játékos vetélkedőt 
szervezett a Nyíracsádi Álta
lános Iskola felső tagozatos 
tanulóinak. A verseny két kor
csoportban kerü lt m egren
dezésre. A délután első felé
ben az 5. és 6. osztályosok pá
rosán versenyeztek, majd ezt 
követően a 7. és 8. osztályosok

4 fős csoportokat alakítottak 
és úgy mérték össze ismere
teiket. Célunk az volt, hogy a 
gyerm ekek szabadidejüket 
hasznosan töltsék el és ezzel 
ism eretük  is gyarapodjon. 
Természetesen az ilyen vetél
kedőknek alapvető követel
ménye a játékosság és a jó  
hangulat, ami jellemezte ezt a 
délutánt is.
Vidáman oldották meg az ál

talános műveltségi totót és so
kat gondolkodtak a szinte min
den témakört átölelő kérdé
seken. 78 gyermek jeleskedett 
ezen a délutánon és mindenki 
apróbb ajándékokkal távozott.

Novemberben az alsó tago
zatos tanulóknak szervezünk 
játékos délutánt.

Kovács Ferencné


