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Számvetés félidő után

Ön szerint mi ma a legégetőbb prob-
léma a településen?

A munkanélküliséget tartom a 
legnagyobb gondnak. Ha egy csa-
ládban nincs rendszeres bérjövede-
lem, akkor kezdődnek a problémák. 
Enni kell, fűteni kell, világítani kell, 
hogy csak a legelemibb szükségle-
teket soroljam. Éhezni nem éhez-
het senki, nem fagyhat meg senki, 
itt jön az önkormányzat óriási fele-
lőssége. Megtalálni a lehetőségeket 
a foglalkoztatásra, a szociális jutta-
tások maradéktalan kihasználására, 
a pályázati lehetőségek megtalálása, 
hogy minél többet tudjunk segíteni. 
Iskolavezetőként jobban érzékelem 
a problémát, hisz a 440 tanuló közül 
355 (80%) hátrányos helyzetű, közü-
lük 186-an (42%) halmozottan hát-
rányos helyzetű. 300 gyerek hetedik 
osztályosig ingyen étkezik az isko-
lában, s ingyen kapja a tankönyvet 
is. Az IPR-es pályázat eredménye-
képpen tisztasági csomagokat, tan-
eszközöket, s kerékpárokat vásárol-
tunk, amelyeket a tanulók az iskolá-
ban használhatnak. Ezzel is enyhítjük 
a szülők gondját, de sajnos azt is el kell 
mondjam, hogy nem minden esetben 
partner a szülő a gyermek nevelésé-
ben. Bevezettük a kompetencia alapú 
oktatást. Figyelünk a gyermek étke-
zésére, ruházkodására, tisztálkodá-
sára, magatartására, de nem minden 
esetben térül meg azaz energia, amit 
a pedagógusok, vagy a családsegítő 
és gyermekjóléti szolgálat munkatár-
sai belefektetnek abba, hogy a szociá-
lis hátrányok csökkenjenek. A másik 
nagy problémának éppen ezt tartom: 
Hogyan tud majd hasznos tagja len-
ni a társadalomnak az a gyermek, 
aki szociálisan hátrányos környe-
zetből indul? A kulcsszó a tanulás és 
a szorgalom! Erre kell közösen nevel-
ni a gyermeket! Iskolaigazgatóként 
is ezt várnám el a szülőktől is, per-
sze tisztelet a kivételnek! Képviselő-
ként viszont azon kell dolgozni, hogy 
megelőzzük a problémát, ne kerüljön 
senki bajba, méltatlan helyzetbe. Sok-
szor körbetelefonálok a faluban, ha 
tudom, hogy valami munkalehetőség 
kínálkozik, vagy valamilyen módon 
tudunk segíteni a nehéz sorsú embe-
reken. Persze felelőtlenül nem ígérek 
semmit, csak amit a törvényes kere-
tek között tudunk segíteni.

Ön 1998 óta az egyetlen működő 
bizottság – pénzügyi- elnöke. Nagy fel-
adat hárul erre a bizottságra, hisz a 
stabilitás megőrzése a kezükben van. 

Elfogadják-e a képviselők a bizottság 
javaslatait?

Kezdem azzal, hogy talán azért 
választottak engem erre a feladatra, 
mert tanultam gazdálkodási, pénz-
ügyi ismereteket, a költségvetés készí-
tésének menetét a vezetőképzőben. 
Tisztában vagyok a szakmai kifeje-
zésekkel, így könnyebb átlátni a pénz-
ügyi mechanizmusokat. Iskolaigaz-
gatóként is ismernem kell a költség-
vetési törvényt,  módosulásait állan-
dóan figyelni kell. S közszereplő-
ként, intézményvezetőként is fon-
tosnak tartom, hogy maximálisan 
felkészült legyek, naprakész ismere-
teim legyenek. Ezért úgy gondolom, 
hogy a képviselőtársak megbíznak a 
bizottság munkájában és elfogadják 
javaslatainkat. Ennek ellenére van 
úgy, hogy csak harmadik alkalom-
mal fogadjuk el a büdzsét, mert fino-
mítások, átcsoportosítások lehetnek 
az utolsó pillanatig, sőt  évközben is 
jönnek új feladatok, ami miatt módo-
sítani kell majd a költségvetést. Bizo-
nyos, hogy az idén működési hitel fel-
vételére kényszerülünk, remélhető-
leg csak az év vége felé, hisz a takaré-
kos gazdálkodás továbbra is jellemző 
lesz az önkormányzatra. A mi képvi-
selőtestületünk nem magának oszto-
gatja a pénzt, hanem nagyon felelős-
ségteljesen gazdálkodik. A követke-
ző képviselőtestület, amelynek remé-
lem többen ismét tagjai leszünk nem 
szidhat majd bennünket, hogy eladó-
sodva, kisemmizve hagyjuk a falut.

Melyek az ön prioritásai a költség-
vetésen belül?

A nagy célokon – beruházásokon 
túl - én minden esetben támogatom 
a dolgozók béren kívüli –adható- jut-
tatásait, s azokat a célokat, amelyek 
a szakmai munka színvonalát eme-
lik, legyen szó bármely intézményről. 
Fontos, hogy a dolgozók jól érezzék 
magukat a munkahelyen, mert csak 
így lehet elvárni kimagasló szakmai 
teljesítményt, s azt hogy a fiatalok is 
megmaradjanak a településen. Így 
lehet igazi lokálpatriótákat nevelni, 
akik készek tenni a faluért, a lakos-
ságért, mert érzik, hogy őket is meg-
becsüli, elismeri az a közösség, amely-
ben dolgoznak.

Ezen túl nagyon támogatom a ren-
dezvényeket. Szeretem látni, amikor 
sok ember eljön, kikapcsolódik, fel-
töltődik az élmények által. Szeretettel 
fogadunk mindenkit, legyen az falu-
beli, elszármazott, vagy bárhonnan 
érkező vendég.  Ezeken én is mindig 
megtalálom a módját, hogyan tudok 
segíteni. S zárszóként is azt mon-
dom, hogy mindenki találja meg a 
módját, hogyan tud segíteni azokon 
aki rászorul. Ne menjünk el szótla-
nul a bajba jutottak mellet, ne fordít-
suk el a fejünket ha számunkra nem 
tetsző dolgot látunk. A közösség ere-
je abban van, hogy tesszük a dolgun-
kat együtt, egymásért!

Köszönöm a beszélgetést!

Sz.Vrancsik Éva

Szőllősi Lászlóné /Papp Aranka/ a helyi általános iskola igazgatója, 
négy évtizedes pedagógus múlt, s majd ugyanennyi közéleti munka áll a 
háta mögött. Tizennyolc éves korától, 1970 szeptemberétől dolgozik egy-
kori alma materében. 1973-tól a rendszerváltozásig  tanácstagként tevé-
kenykedett, akkor úgy érezte belefáradt e tevékenységbe s az első önkor-
mányzati választásokon nem indult képviselőjelöltként. 1994-ben már új 
erővel, s a település iránti felelősségérzettől motiválva mérette meg magát, 
s elnyerte a lakosság bizalmát. Ebben az évben lett az iskola igazgatója 
is. Ez a bizalom azóta is töretlen. 2001 óta egyedül él, férje meghalt, fia 
2009-ben kémiából doktorált. 

Megtalálom a módját, hogyan tudok segíteni

Többen lehetünk, akik szíve-
sen hagytuk magunk mögött az 
előző esztendőt, mert több rosz-
szat, mint jót hozott az életünk-
ben. Ennek értelmében remény-
kedve fordultunk a 2010-s esz-
tendő felé, és bízunk abban, hogy 
szeretteinkkel együtt egészség-
ben megéljük, és több jut a jóból 
számunkra is.

2009-ben nagyon sok ember 
és család élt át fájdalmas ese-
ményeket, és szenvedett el meg-
rázkódtatásokat. Családtagokat, 
szülőket, gyermekeket, hozzá-
tartozókat, barátokat vesztet-
tünk el, nagyon sok embernek 
romlott az egészségi állapota, 
családi és egyéni sorsok dőltek 
romba, vagy kerültek kilátásta-
lannak tűnő helyzetbe szerte az 
országban, és ez alól nem kivé-
tel a mi vidékünk, és Nyírábrány 
sem.

Jobb lenne néhány dolgot kitö-
rölni az elmúlt évből és „letisz-
títva” tennék el jelképesen arra 
a bizonyos polcra, az emlékezet 
raktárába. Sajnos azonban sem-
mi nem múlhat el nyomtalanul, 
és a gondok mindig mélyebb 
barázdát vésnek az emlékezetbe.

Mégis van egy nagyszerű 
hozadéka, bármilyen körülmé-
nyek között, de megélhettük az 
elmúlt évet, itt lehetünk a szá-
munkra legfontosabbak között, 
ha bízunk egymásban és önma-
gunkban, ha van hitünk és egész-
ségünk, akkor joggal remény-
kedhetünk abban, hogy az Iste-
ni gondviselés jobb időszakot, 
vagy legalábbis a kezdetét szán-
ja a magyaroknak 2010-re.

Ennek tudatában kell hoz-
zákezdeni az előttünk álló fel-

adatok megoldásához, mert 
ahogyan egy valóban frappáns 
szlogenben megfogalmazták, az 
ember életében „csak a lehetet-
len nem létezik”. 

Nem feldolgozhatatlan tra-
gédiaként kell értékelni a ked-
vezőtlen, vagy tragikus esemé-
nyeket, hanem egy megoldás-
ra és kezelésre váró, elvégzen-
dő feladatnak.

Nincs, és nem lehet olyan 
dolog az ember életében, ami-
re ne lenne megoldás, nincs 

olyan tragédia, és nem történ-
het olyan rossz életünkben, amit 
ne lehetne kezelni, vagy esélyte-
lenül, eleve fel kellene adnunk a 
küzdelmet. 

A gond és a baj fájdalmat és 
szenvedést hoz, de ki kell kény-
szerítse bennünk az alkalmaz-
kodás képességét is. Akkor 
vagyunk és lehetünk Isten kép-
mására teremtett emberek, ha 
soha nem adjuk fel céljain-
kat, ha soha nem fogadjuk el és 
nem törődünk bele sorsunkba, 

ha az rosszra fordul. Mi magyar 
emberek képesek vagyunk min-
dig a változásra és a változtatás-
ra, képesek vagyunk alkalmaz-
kodni, és minden más néptől 
jobban tudunk küzdeni. 

Lehet, hogy a ránk mért 7 
szűk esztendő olyan károkat 
okozott, ami most legyengítet-
te ezt a képességünket, vagy idő-
legesen megtörte a hozzá szük-
séges akaraterőt. 

Meg kell találnunk az igazi 
önmagunkat, és segíteni kell 
másoknak, hogy visszatérjen 
a hitük és legyen erejük kilép-
ni a sodródásból. Tudom, hogy 
először meg kell vizsgálnunk a 
saját hibáinkat és a gyengesége-
inket is, de számba kell venni az 
erősségeinket is, mert csak szi-
lárd talajról lehet elrugaszkodni.

Hiszem, hogy mindenki-
ben megvan a korábban szilár-
dan érzett eltökéltség, megvan 
a tisztánlátás képessége, és az a 
küzdeni tudás, ami megtartott 
bennünket Európa közepén.

Megvan bennünk minden, 
ami hozzásegíthet egy jobb 
élethez, ami újra felemel és visz-
szavisz arra az útra, amin már 
jártunk, ami egyben tartotta 
közösségeinket, hiszen „meg-
bűnhődte már e nép a múltat, s 
jövendőt”.

2010 a Magyarok Éve lesz, 
mert a lelkünk mélyén mi min-
dennél jobban 

hiszünk a szeretet és az össze-
fogás erejében.

Adjon hozzá Isten egészséget, 
és adja hozzá minden magyar 
ember a benne rejlő erejét! 

 
(folytatás a harmadik oldalon)

2010 a Magyarok Éve lesz!
Tisztelt Honfitársaim, Kedves Nyírábrányi Lakosok! Egészségben és örömökben gazdag Új Évet kívánok!

Fergeteges farsangi buli
Pár héttel ezelőtt kapott 

szárny ra a hír, hogy farsangi bulit 
szervez Vrancsik István, ahol 
Tabáni István lesz a sztárvendég. 
A „Csillag Születik” műsorát 
folyamatosan figyelemmel kísér-
tük és Tabáni volt a nagy kedven-
cünk, ezért egy pillanatig sem volt 
kérdés a jelentkezés. Múlt héten 
tudtuk meg, hogy a meghívott 
sztárvendég hirtelen betegsége 
miatt a „Megasztáros” Tóth Vera 
jön Nyírábrányba szombat este. A 
bulira – mint korábban megtud-
tam – több mint kétszázan jelent-
keztek, ezért nagyon meglepőd-
tem, amikor beléptünk a Műve-
lődési Ház nemrégiben felújított 
nagytermébe, mert sokkal zsúfol-
tabbnak képzeltem el azt. A szer-
vezőknek sikerült több mint két-
száz ember kulturált szórakozá-
sát megoldani egy ekkora terem-
ben is. A vacsora kifogástalan 
minőségű és megfelelő meny-
nyiségű hidegtálakból, saláták-
ból és gyönyörű gyümölcstálak-
ból állt. Jellemző volt a terem-
ben lévő hangulatra, hogy még 
a vacsora közepén jártam, ami-
kor sokan már elkezdték a tán-
cot. A zenéről, mint már annyi-
szor, Kálmándi Árpád gondosko-
dott.  Szerintem szakmát tévesz-
tett, hiszen fantasztikus hangula-
tot varázsolt a kiválóan összevá-
logatott zenékkel. Sok vendéget 

nem ismertünk, mert mint utó-
lag megtudtam, többen meghív-
ták más településeken élő bará-
taikat, rokonaikat. A hangu-
lat remek volt, sokan vásároltak 
tombolát, melynek bevételét egy 
tíz éves nyírábrányi beteg kisfiú 
gyógykezelésére ajánlották fel. Ez 
nagyon nemes gesztus, hiszen 
igaz, hogy nem jótékonysági ren-
dezvény volt, de a rendezők ezt 
nagyon ügyesen megoldották és 

közel kettőszázezer forint tombo-
la bevétel gyűlt össze. Nagy sike-
re volt a büfének is, de a buli tető-
fokát a „Megasztáros” Tóth Vera 
fellépése jelentette, aki fergeteges 
hangulatot teremtett fantasztikus 
hangjával és természetes humo-
rával. Vera nagy meglepetésemre 
nem tátogott, hanem egy nagyon 
igényes zenei alappal érkezett és 
profihoz méltóan élőben éne-
kelt több, mint fél órát. Nagyon 

dicsérte a helyi közönséget, akik 
sokszor besegítettek a művész-
nő előadásába énekükkel. A buli 
a legkitartóbbak számára hajna-
lig tartott. Úgy gondolom és ezt 
a barátaim visszajelzései is meg-
erősítették, hogy az utóbbi évek 
legjobb buliját szervezték meg a 
rendezők. Nagyon remélem, hogy 
még sok ilyen táncos-zenés ren-
dezvény lesz Nyírábrányban.

Pallagi Tamás

Tasó László országgyűlési képviselő

A hangulat a tetőfokára hágott Fotó: Vrancsik István
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
tÁjékoztatÓ

tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat,
hogy a 2010. évi országgyűlési képviselők választásával

kapcsolatban, nyírábrány településen
választási információs Szolgálat

működik a polgármesteri Hivatalban.
a választással kapcsolatban bármilyen kérdés felme-
rülése esetén, az alábbi címen és telefonszámon lehet 

érdeklődni:
4264 nyírábrány, Ábrányi kornél tér 6. sz.

Dr. Szombati Csaba jegyző . . . . . . 06 52 208 001/11 sz. mellék
kiss edit népesség-nyilvántartó . .06 52 208-001/21 sz. mellék

Dr. Szombati Csaba
HVI. Vezetője

Felhívás!
Nyírábrány Polgármesteri Hivatala felhívja a lakosság figyelmét, 
hogy az AKSD Városgazdálkodási Kft az éves lomtalanítást az 
alábbi időpontokban és utcákon végzi:

2010. március 3. 7- 14 óra között
Nyárfa utca, Akácos utca, Diófa utca, Széchenyi utca, Árpád 
utca, Szabadság utca, Budaábrányi utca, Vámospércsi út, 
Bagaméri út, MÁV-telep, Homok utca, Sport utca, Szőlős-
kert utca, Víz utca, Mester utca

2010. március 4. 7-14 óra között
Határőr utca, Petőfi utca, Hunyadi utca, Jégeres utca, Pergő 
utca, Iskola utca, József A utca, Jókai utca, Kossuth utca, Ábrá-
nyi K. tér, Hajnal utca, Ifjúság utca, Ady E utca, Rákóczi utca, 
Vágóhíd utca, Fülöpi utca

A hulladékot legkésőbb tárgyi nap reggel 7 óráig kell kihelyezni 
az ingatlanok előtt, a begyűjtési útvonal mentén, úgy, hogy meg-
közelíthető legyen, gyalogos és gépjármű forgalmat ne akadá-
lyozza. A kisméretű tárgyakat zsákokba bekötözve kell elhelyezni.

kihelyezhető hulladékok: az ingatlanoknál keletkező olyan szi-
lárd hulladékok, melyek nem helyezhetők el a tároló edényzetben, 
rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók ( pl. bútor, 
elektronikai készülék, nagyobb kartondoboz, rongy bezsákolva)

nem helyezhető ki: kommunális hulladék, építési törmelék, 
gépjármű gumi, akkumulátor, veszélyes hulladéknak minősü-
lő anyag, vegyszerek és minden olyan hulladék, mely a begyűjtés 
során veszélyezteti a begyűjtést végzők testi épségét, egészségét.

Dr. Szombati Csaba 
jegyző

Kóbor kutyák befogása
Az Önkormányzat 2010.február 15-től szerződést kötött egy Haj-

dúszoboszlói céggel, mely gyepmesteri telepet üzemeltet. Ezen idő-
ponttól kezdődően a kóbor kutyákat begyűjtjük és időszakonként 
elszállíttatjuk a Hajdúszoboszlói telepre.

A befogott kutyák iránt érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban lehet.
Amennyiben a befogást követően (14 napon belül) a kóbor állat 

gazdája ismertté válik, és egyben igényét bejelenti a szolgáltatónak a 
visszaszolgáltatására, úgy az addig felmerült költségek az állat gaz-
dáját terhelik. A szolgáltató a befogott állatot csak abban az esetben 
szolgáltatja vissza, ha annak gazdája a befogás és az állattartás tel-
jes költségét megfizeti a szolgáltató részére.

Az elszállított kutyák után az alábbi költségeket kell a tulajdo-
nosnak megtéríteni: 
Kiszállás esetén felszámítandó: 
- Kiszállási díj:
 120 km x 135 Ft/km . . . . . . . . . . 16 200 Ft/alkalom +25% ÁFA

- Gyepmesteri díj: . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 800 Ft/alkalom +25% ÁFA
- Altatás díja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 600 Ft/alkalom +25% ÁFA
- Telephelyen gondozás, őrzés: . . . . . . . . . . . 292 Ft/nap +25% ÁFA
- Tetem ártalmatlanítási díja: . . . . . . . . . . . . . .148 Ft/kg +25% ÁFA

Dr. Szombati Csaba 
jegyző

BŰNMEGELŐZÉSI ÉS BALESETVÉDELMI ELŐADÁS
Dr. Bíró Gyula nyugállományú 

rendőr alezredes közreműködé-
sével az Ábrányi Emil Általános 
Iskola felső tagozatos diákjai két-
órás előadáson vehettek részt az 
Ábrányi Kornél Művelődési Ház 
nagytermében.

Elsőként a megváltozott gya-
logos- és kerékpáros közlekedé-
si szabályokról esett szó. Az elő-
adó a közlekedés személyi- tárgyi 
feltételeit, valamint új közúti jel-
zéseket és a hozzájuk kapcsolódó 
szabályokat mutatta be a gyere-
keknek, majd közösen elemeztek 
egy-egy elsőbbségadási helyzetet.

A második nagy témakört a 
drogok szolgáltatták. A tanulók 
projektoros kivetítés során a dro-
gok fajtáit, a kábítószerek életta-
ni hatásait és fogyasztásuk követ-
kezményeit, terjesztés módjait, a 
függőség kialakulásának lépcső-
fokait és jeleit ismerhették meg.

Bagoly Béláné
szervező Az érdekes és tanulságos előadáson Fotó: Vrancsik István

Foglalkoztatás - 2010. január hónap
A Polgármesteri Hivatal a 

2009. év, első nagy létszámú 
közfoglalkoztatás végrehajtását 
lezárva, a 2010. évre vonatkozó 
közfoglalkoztatási tervét készí-
tette elő, amelynek benyújtási 
határ ideje 2010. február 15-e. A 
rendelkezési támogatást igénybe 
vevők köréből 2009-ben össze-
sen 139 fő alkalmazására került 
sor, 200 nap átlagos foglalkozta-
tási idővel. Január hónap a 2009 
évi közfoglalkoztatásból adódó-
an, igen sok végrehajtandó fel-
adat végrehajtása vált szükséges-
sé, miután a 139 fő foglalkozta-

tás lezárását követően nagy-
mennyiségű adminisztrációs 
feladat követett. Pl: munkavi-
szony megszűnésével járó mun-
kaügyi iratok, személyi jövede-
lemadó bevallásához szükséges 
iratok átadása, valamint a 2010 
évben 53 fő munkába álló adata-
inak beszerzése, rögzítése, továb-
bítása. Összesen egyidejűleg 192 
fő adatainak kezelésére került 
sor. 2009. december 31- én 96 fő 
élt a rendelkezésre állási támo-
gatás igénybevételével.  A 2010. 
év közfoglalkoztatási terv elő-
készítése során, a 2009. decem-

ber 31-én rögzített rendelkezésre 
állási támogatást igénybe vevők 
létszám adatból kellett kiindul-
ni. Várhatóan 2010. évben 85-120 
fő közötti foglalkoztatással lehet 
számolni, abban az esetben, ha 
a piaci szférából nem lesz mun-
kaerő kereslet.  A Polgármeste-
ri Hivatal adminisztrációs fel-
adatát nehezíti a nem gördülé-
kenyen, nem kiforrottan végbe-
menő, Államkincstárral közö-
sen kezelt adatbázisba való 
adatrögzítés, ami 2009. novem-
ber hónaptól kezdődően újszerű. 
Teljes mértékben alkalmazkodni 

kell az Államkincstár által enge-
délyezett időpontokhoz az adat-
rögzítés, adatváltozás bejelenté-
se során.

 2010. január 15-től 53 fő 6 
órában, átlagosan 200 nap köz-
célú foglalkoztatására került 
sor. Jelenleg a rendelkezésre 
állási támogatást igénybe vevők 
nagyobb létszáma fiatal korosz-
tályhoz tartozik. A Polgármeste-
ri Hivatal részt kíván venni min-
den olyan közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó programban, amely 
munkaerőt igényel a  községben 
élő  munkanélküliek  köréből. 
Ilyen megállapodást kötöttünk 
a Hajdúhadház Kistérségi Társu-
lással, amely keretén belül köz-
munkában 2010. január 15-től 
2010. június 15-ig 5 hónapon át, 
5 főt 8 órában foglalkoztatunk.

Január hónapban mínusz 
10-17 °C fok hideg, havazással 
járó időjárásban volt részünk, 
ennek következtében közterü-
leti járdák, utak mentén közin-
tézmények udvarain hó eltaka-
rítás, síkosság mentesítés, favá-
gás, fahasogatás, fa behordás, 
valamint a rászorulókhoz való 
eljuttatás volt az elsődleges fel-
adat.

Rácz Jánosné
foglalkoztatás szervező

Hulladéklerakók rekultivációja Hajdú-Bihar megyében
A Debreceni Agglomeráció 

Hulladékgazdálkodási Társu-
lást alkotó települések részt vet-
tek az Európai Unió ISPA Prog-
ramjának támogatásával létre-
jött Hajdú-Bihar megyei Hul-
ladékgazdálkodási Rendszer 
(Projekt szám: 2000/HU/16/P/
PE/002) megvalósításában. 
Ebben a megye 78 önkormány-
zata működött közre, amely-
nek keretében kötelezettséget 
vállaltak valamennyi település 
hulladéklerakójának rekultivá-
ciójára (A terület újrahaszno-
sításra való alkalmassá tétele). 
A Hulladékgazdálkodási Prog-
ram alultervezett költségvetése 
miatt azonban csupán tíz meg-
valósításra volt lehetőség, ezért 
az ISPA projekt módosításra 
került. Ennek eredményekép-
pen meg lett határozva a vég-
ső kifizetések feltételrendszere, 
melynek lényege, hogy a fenn-
maradó, hulladéklerakók rekul-
tivációját a hatályos jogszabály-
oknak megfelelően kell elvégez-
ni. 

Így a Társulás az előírások-
nak eleget téve 2008. júliusá-

ban nyújtotta be a pályázatot „A 
Debreceni Agglomeráció Hul-
ladékgazdálkodási Társulás 
települési szilárdhulladék-lera-
kóinak rekultivációja„ címen 
(azonosítószám: KEOP-7.2.3.0-
2008-0027).  A projekt célja a 
Társulás 22 településén lévő 21 
(Vámospércsnek és Újlétának 
közös telep van) már bezárt hul-
ladéklerakó telepének rekultivá-
ciója, a hatályos jogszabályok-
nak megfelelően. A tender ket-
tő fordulós pályázat segítségével 

valósul meg, amelyből az első 
2008 októberében támogatást 
nyert. Ez a fázis az előkészítő 
munkák megvalósítását céloz-
za meg, amelynek az összköltsé-
ge 88 132 000 Ft. Ebből a támo-
gatás 85 %, a saját erő pedig 15%. 
Ebben a fázisban elkészülnek az 
engedélyes tervek, a közbeszer-
zési eljárások dokumentációs 
anyagi és a második fordulós 
pályázati csomag.

Az előkészítési munkák 2010. 
szeptember 30.-án fejeződnek 

be. A második fordulós pályá-
zat várható beadása 2010 első 
negyedéve. A 21 db lerakó közül 
az előzetes vizsgálatok alapján 
7 db kerül felszámolásra, 9 db 
együtemű, és 5 db pedig két-
ütemű rekultivációra. A tervek 
több mint 3,5  milliárd forint 
értékben, a sikeres második 
forduló esetében száz százalé-
kos pályázati támogatással való-
sulhatnak meg. 

A meglévő hulladéklerakók 
rekultivációjával a környezet-
védelemi jogszabályi kötelezett-
ségeken túl, a lakosságra nézve 
komoly egészségügyi kockáza-
tok is megszűnnek. A projekt 
megvalósulása az érintett terü-
leteken 293 955 lakos életkörül-
ményeit fogják jelentősen javí-
tani.

Királyné Kormányos Szilvia
DAHUT projektmenedzser 

Lapátolják a havat a közmunkás brigád tagjai Fotó: Vrancsik István

A főtér egyik kóbor kutyája Fotó: Vrancsik István
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Tanácsok bűnmegelőzéshez
Besurranás, trükkös lopások

Napjainkban elszaporodtak 
a vagyon elleni bűncselekmé-
nyek, ezek elkerüléséhez szeret-
nénk néhány jó tanáccsal szol-
gálni. Gyakori módszer egyes 
bűnözőknél a besurranás. Az 
esti, vagy éjszakai órákban jár-
ják az utcákat, és megpróbál-
nak észrevétlenül besurranni 
a kiszemelt házba. Ez gyakran 
sikerül is nekik, mivel gyakran 
nyitva hagyjuk az ajtót, ha ott-
hon vagyunk. Ezt használják ki 
a besurranó tolvajok, és a leg-
nagyobb nyugalommal men-
nek be a nyitva hagyott ajtó-
kon, az értékesnek tűnő tár-
gyakat összeszedik, majd ango-
losan távoznak. Ha esetleg raj-
ta kapjuk őket, akkor különbö-
ző ürüggyel (rosszullétre, vagy 
ismerősre, szomszédra hivat-
koznak) magyarázzák ki magu-
kat, majd gyorsan távoznak. 
Ne adjunk nekik esélyt: min-
dig zárjuk be a bejárati ajtót, 
vagy a kertkaput, ha jön vala-
ki, csengessen! Ne hagyjunk az 
ajtó közelében értékes dolgo-
kat, pénztárcát, kulcscsomót, 
(később saját kulcsunkkal tör-
hetnek be!) idegen személyt ne 
engedjünk be a lakásba, ha még-
is be akar jönni, addig ne enged-
jük be a lakásba, amíg nem bizo-
nyosodtunk meg szándékáról, 
jövetele céljáról. Másik elter-
jedt módszer, hogy valamilyen 
ürüggyel bejutnak a bűnözők 
a lakásunkba, és a figyelmün-
ket elterelve lopnak meg min-
ket. Különböző módszerek-
kel próbálnak bejutni a lakás-
ba. Pl.: Polgármesteri Hivatal 
munkavállalójának, villanyóra 

leolvasónak / karbantartónak, 
elektromos művek dolgozójá-
nak, tüzelőanyag árusítást foly-
tató vállalkozónak, jelzáloghi-
tel ügyintézőnek, hulladék fém, 
fa, bútor felvásárlással foglal-
kozónak, a társadalombiztosí-
tó -, vagy nyugdíjbiztosító mun-
katársának, rendőrnek, alapít-
vány, segélyszervezet, illetőleg 
a segítő szféra valamely szer-
vezetének a munkatársának 
adja ki magát, illetve egy pohár 
vizet kér gyógyszer bevétel, vagy 
szomj oltás címén, pénz váltás 
ürügyén keresi fel a potenciális 
sértettet, pénzt szeretne válta-
ni, létező, vagy nem létező közös 
ismerősre hivatkozik stb. Véde-
kezzünk ellenük! Ha idegen sze-
mély akar bejönni, ne engedjük 
be a lakásba! Ha mégis be kell 
engednünk, előtte hívjunk egy 
ismerős személyt (rokont, szom-
szédot), mindig legyünk többen, 
mint az idegenek! Bizonyosod-
junk meg a szándékáról, jöve-
tele céljáról, kérjünk tőle hiva-
talos iratot, esetleg fényképes 
igazolványt, ne hagyjuk magá-
ra a lakásban, ne engedjük, hogy 
elterelje a figyelmünket ! Ne 
váltsunk fel neki nagycímletű 
pénzt, mert vagy becsap min-
ket a váltásnál, vagy kifigyeli a 
megtakarított pénzünk rejtek-
helyét, és megpróbálja ellopni! 
A szolgáltatók (Titász, Tigáz, 
EON stb…) nem küldenek visz-
sza pénzt személyesen, hanem 
jóváírják a következő számlán, 
vagy postán küldik meg.

Polgárőrség Nyírábrányi 
Egyesülete

Boros Viktor elnök

Táncház a művelődési házban

Február 12-én pénteken 
az Eördögh Forgó Együt-
tes megtartotta a Nyírábrá-

nyi Önkormányzat segítségé-
vel első táncházat. Az együt-
tes szeretne a nyírábrányi 

művelődési házban működ-
ni, így remek alkalomnak tűnt 
bemutatkoznunk a  lakosság-

nak. A csoport 4 éve alakult ujjá 
Nyírábrány és Nyíracsád fia-
taljaiból. Nyírábrányból 3 fő, 
Nyíracsádról 11 fő öregbíti a 
csoport hírnevét. Az együttest 
Hercz Beáta és Puskás László 
karolta fel és tartják a táncfog-
lalkozásokat,

A táncházba nem csak hely-
béliek, hanem a szomszédos 
településekről is érkeztek tán-
colni vágyó vendégek. Megle-
petésünkre sok régi táncos is 
eljött a rendezvényre. A szín-
vonalas műsort a Debreceni 
Népi Együttes Ifjúsági Cso-
portja adta, melyet a Bürkös 
zenekar kísért. A program 
minden korosztály számára 
felhőtlen szórakozást bizto-
sított. Ez úton is szeretnénk 
megköszönni a Nyírábrányi 
Önkormányzatnak a támo-
gatást és segítséget, a résztve-
vőknek, hogy létre jöhetett ez 
a mindenki számára feledhe-
tetlen, színvonalas este.

Tőkés Anita

Hozzátok külön is szólok az 
újság hasábjain keresztül, felé-
tek külön kéréssel fordulok!

Arra kérlek Benneteket, ne 
hagyjátok el a hazátokat, ne ter-
vezzétek jövőtöket más ország-
ban legfeljebb csak az erőgyűjtés, 
és tapasztalatszerzés érdekében. 

Tudom, hogy nektek a leg-
rosszabb, akik tele vagytok tett-
vággyal és ambícióval, akik segí-
teni akartok magatokon, csalá-
dotokon és a közösségeteken is, 
de nem kaptok rá lehetőséget. 
Tudom, hogy Ti sokkal több és 
nagyobb segítséget reméltetek, 
tudom, hogy Ti sokkal többet 
tudnátok tenni, sorsunk jobb-
ra fordításáért. 

Sokan elkeseredettek, sokan 
érezhetik úgy, nem szereti őket 
a saját hazájuk, lemond róluk a 
számukra legfontosabb közös-
ség. 

Ez meg fog változni, és nem 
lesz még egyszer olyan vezeté-
se Magyarországnak, amelyik 
lemond fiataljairól, amelyik 
lemond a nemzet jövőjéről.

A változás, melyre az egész 
ország vár, nélkületek nem 
következhet be. Fontos, hogy 
ne engedjetek az üres hangos-
kodásnak, a tartalom és való-
ság nélküli ígéreteknek, lássa-
tok tisztán mindenkinél koráb-
ban, lássatok élesebben, min-
denkinél hamarabb. 

Nem a hőzöngés, mások elta-
szítása, letiprása és kiüldözése, 
hanem a feltétlen tiszteleten 
alapuló közös és arányos teher-
vállalás emeli ki országunkat, 
a jobb és baloldali szélsőségek 
okozta ingoványból. 

Szeressétek a hazátokat, most 
is, még ha úgy tűnik elárultak 
benneteket, mert ez a Ti hazátok, 
ez a Ti országotok, nektek hagy-

Kedves Nyírábrányi Fiatalok!(folytatás az első oldalról)

„Ne csak akkor szeresd, mikor téged ünnepel, 
bátorító fénymosolyát reád ragyogtatja,

Bársony köpönyegét, alád teríti, 
bőségét, kincseit, mind-mind eléd rakja.

Akkor is szeresd, ha sorsod rosszra fordul, 
mikor befú hóval, mikor vesszővel vág,

Mikor könnyebb volna idegenbe menni, 
akkor kell szeretned legjobban a Hazát.

Amikor a hűség legfájóbban fájhat, 
amikor a szükség legjobban megaláz,

Akkor legyél férfi, akkor mutass példát, 
hogyan kell szeretned, a szülőhazát!”

juk örökül minden fájdalmával, 
és minden kincsével együtt.

Ígérem, hazátok újra hálás 
lesz, és szeretni fog benneteket, 
ha most, amikor bajba került, 
segítő kezeteket feléje nyújtjátok. 

Adjon hitet nektek, ami 
nekem is egykoron sokat segí-
tett, az Egri Csillagok musi-
cal változatának egy nagyszerű 
részletéből kölcsönvett néhány 
sor:

Számunkra, a magyar szülők számára, és hazátoknak, Ti vagy-
tok a világon a legfontosabbak!

Tasó László
országgyűlési képviselő

Táncház közben Fotó: Vrancsik István

Megkérdeztük: 
az önkormányzat az idei téli időszakban eddig több mint 

egymillió egyszázezer forintot fordított a település utjainak 
hótolására, sózására.

- önnek mi a véleménye, megfelelő volt-e az utak járhatósága?
- ez az elmúlt hideg időszak, hogyan érintette a lakás fűtését 

a családi kasszát?
Csehely Zoltánné:
Mivel reggel korán járok dolgoz-

ni, így többször is volt, hogy nem 
volt eltolva a hó, de azért legtöbb-
ször megfelelő volt a járhatóság. Az 
iskola környékén a gidres- gödrös 
szakaszokon a lefagyott részeken 
nagyon rossz volt közlekedni.

  Vegyesen tüzelünk gázzal és 
fával is, de az idei fűtés már most 
sokkal többe került eddig, mint a 
tavalyi az egész téli.

Asztalos Imre:
A főút közlekedés szempontjá-

ból aránylag rendben volt, de a kis 
utcák elég síkosak voltak.  

  Fával tüzelünk, én a halápi 
erdészetnél dolgozom, így a tüze-
lőt kedvezményesen tudom meg-
venni. Eddig jóval nagyobb meny-
nyiség fogyott az idén, mint tavaly.

Kapusi Imréné:

  Teljes Mértékben meg voltam 
elégedve a hótolással. Ha tél van, 
akkor fel kell tenni a téli gumit.

  Vegyesen tüzelünk gázzal és 
fával is. Fogyott rendesen.

Rézműves József:
Hótolással meg voltam eléged-

ve, de elég jeges volt az út mi felénk. 
Öreg vagyok, fáj a lábam és féltem 
kimenni. 

 Gallyakkal tüzeltünk, amit az 
erdőből szedegetünk össze, de az 
önkormányzattól is kaptunk egy 
keveset, amit köszönünk.

A görög katolikus egyházközség hírei
Nagyböjti lelkigyakorlat
Ebben az évben sokunk nagy 

örömére dr. Keresztes Szilárd 
püspök úr tartja nagyböjti lel-
kigyakorlatunkat

március 11-én csütörtökön,
12-én pénteken és
13-án szombaton
a délután 5 órakor kezdődő 

Szent Liturgia keretében.
Kérek mindenkit hogy 

vegyen részt ezen a biztosan 
tartalmas és építő lelkigya-
korlaton. Buzdítsunk máso-
kat is, hogy jöjjenek el, hiszen 
mindannyiunknak szükségünk 
van egy kis megállásra, nagy-
böjti elcsendesedésre, hogy a 
húsvét öröme annál jobban 
betölthesse szívünket.

gyűjtés a harangokra
Talán már mindenki tapasz-

talta a szomorú hírt, hogy 
templomunk nagyharangja 
elhallgatott, mert a harangot 
tartó szerkezet elöregedett és 
teljes cserére szorul. Így hasz-
nálni tovább nem lehet, mert 
életveszélyes. A másik két 
harang is rászorul a felújításra, 
mert a kisharang már egy éve 
nem szól, és a középső harang 
sem bírja sokáig ebben az álla-
potban a harangozást.

Sajnos erre az egyházköz-
ség sem készült fel anyagilag. 
A templomi padfűtés kiépíté-

se most kimerítette az anya-
gi forrásokat. Ezért szeretettel 
fordulunk a Kedves Testvérek-
hez, hogy aki tehet adományá-
val támogassa a harangok fel-
újítását. A három harang fel-
újítási költsége egymillió forint 
fölött van.

Egyházközségi Karitász 
felhívása

Nagyböjtben sokan pró-
bálunk összeszedettebben, 

átgondoltabban élni, lemon-
dani egyes szokásainkról, 
élvezeti cikkeinkről, ételünk-
ről. A karitászcsoport szere-
tettel kér minden jószándékú 
embert, hogy a böjtölés ide-
je alatt, ha lemond valamiről, 
és annak pénzbeli értéke van, 
akkor abból vegyen tartós élel-
miszert és hozza el a karitászba, 
hogy húsvétra abból is tudjunk 
a rászorulóknak élelmiszercso-
magot készíteni.

„Tudjátok, milyen az a böjt, 
amelyet én kedvelek? Ezt mond-
ja Isten, az Úr: Törd össze a jog-
talan bilincseket, és oldd meg 
az iga köteleit! Bocsásd szaba-
don az elnyomottakat, törj össze 
minden igát! Törd meg az éhező-
nek kenyeredet, és a hajléktalan 
szegényt fogadd be házadba. Ha 
mezítelent látsz, öltöztesd föl, és 
ne fordulj el embertársad elől!” 
(Iz 58,6-7)

Kepics Mihály paróchus

Óvodai beiratkozás
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy ismét elérkezett az óvodai beiratkozás időpontja. 

Óvodahasználati szándékukat 2010. március 1-től március 31-ig jelezhetik  a központi 
óvoda épületében reggel 8 és 12 óra közötti időpontban.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• gyermek születési anyakönyvi kivonata
• egészségkárosodás esetén orvosi dokumentumok
• pszichés probléma esetén gyermek pszichiátriai ill.  

nevelési tanácsadó szakértői véleménye

Azon gyerekek ismételt beíratása is szükséges, akik egyszer már voltak óvodahaszná-
lók, de valamilyen ok miatt kimaradtak.

Szeretném felhívni a halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyerekek szüleinek figyel-
mét arra, hogy a jövőben óvodáztatás támogatás iránti igényüket csak abban az esetben 
érvényesíthetik, ha gyermeküket legkésőbb annak 4. életéve betöltése előtt beirtják  az 
óvodába ill. rendszeres óvodahasználatról gondoskodnak.

Zilahi Istvánné
óvodavezető
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Eladó: 170-es fürdőkádhoz lábak, elő és 
oldallap gyári csomagolásban.  
Érd: 36/20-262-07-76
Sürgősen kiadó: Nyírábrány, Homok 
utcán lévő lakóház.  
Érd: 06-70/283-74-00, 06-30/422-96-87
Eladó: családi ház Nyírábrány, Jókai u. 
31. sz. alatt. Irányár: 6,5 M Ft; Érd: Varga 
Erzsébet Tel: 06-30/635-09-98
Eladó: családi ház két szoba, konyhás, 
fürdőszobás, nyári konyhával. Gázfűté-
ses, plusz cserépkályhával is fűthető. Tel: 
06-70/233-60-88
Eladó: családi ház Fülöp-Bánháza köz-
pontjában, buszmegállótól, bolttól 2 perc-
re, 900 m2-es területtel, erdővel, mellék-
épületekkel, garázzsal, felújított fürdő-
szobával, zuhanyfülkével, cserépkály-
hával, bebútorozottan. Irányár: 3,2 M Ft 
Érd: Fülöp-Bánháza u. 33. (a boltban) 
Tel.: 06-52/ 208-803, 06-30/206-16-50
Honlap akció: Nyírábrányi vállalkozások-
nak 2010. 06. 30.-ig az alfalink.hu olda-
lakon. Ingyen elkészítem, és kereső-opti-
malizálom weboldalát, hogy ügyfelei meg-
találják. Bővebben az alfalink.hu webol-
dalon.
Eladó: Háromkerekű elektromos rokkant 
kocsi működőképes, jó állapotban. Irány-
ár: 160Eft Tel.: 06-30/ 501-8678
Eladó: Két és félszobás csalá-
di ház Penészleken, vagy Nyírábrá-
nyi csere is érdekel. Irányár: 4,2 Mft.  
Tel.: 06-30/366-0219
Eladó: Szoba bútor 2 db heverővel.
Tel: 06-52/208-135
Eladó: 3x4 m-es, 2m magas, kétrészes 
kutyakenel, bontva, valamint 200 l-es 
használt lehel hűtőszekrény, 24 l-es, for-
gótányéros „merci” mikró, gáztűzhely 
vezetékes vagy palackos üzemű. Érd: 
06-52/208-055 
Eladó: Debrecen, Jerikó utcai 51 
m2-es két szobás, műanyag nyílás-
zárós lakás. Szigetelés, mért fűtés 
kivitelezés alatt. Irányár: 8.7 M Ft. 
Tel: 06-70/408-5002 
Eladó: Husgvarna 340-es láncfűrész 
(70eFt), Robi 50-es hat kapatagos, fel-
újított állapotban 25Eft, 1db nagymére-
tű olajkályha (4Eft), házi bor idei min. 5l 
(250Ft/l), valamint pálinka 2200 Ft/liter. 
Érd.: Tamási Lajos 06-52/208-608 

Vállalom: manikűr, pedikűr és műköröm 
építését, készítését. Érd: Dankó Józsefné 
Tel: 06-30/386-54-51
Eladó: 700-as szalagfűrészgép váz, vala-
mint, Fülöp Munkácsy úton lévő 1 holdas 
zárt építési telek, egyben vagy megosztva 
is. 16 db NB kaptár, 1 kaptár MÉH, pergető, 
lakókocsi. Érd.: 06-52/208-588
Eladó: Nyírábrány Berek-düllőben 7931m2 
szántóföld. Érd.: 06-52/208-363 
Eladó: Építési telek 1240 m2 Nyírábrány, 
Határőr u. 74. sz. alatt. Érd: 06-30/496-
83-82
Eladó: Családi ház Nyírábrány, Hajnal 
u. 47. sz. alatt. Érd: 06-30/218-00-71, 
06-30/577-9026 
Eladó: Építési telek Nyírábrány Szabadság 
út végén Érd.: 06-52/ 208-190
Eladó: Családi ház Nyírábrány, Határ-
őr u. 47. szám alatt. Érd: Greskó 
Fe renc, Nyírábrány, Határőr u. 49.  
Tel: 06-52/208-093 
Eladó: Két építési telek Nyírábrány, Ifjú-
ság út elején, egybe, vagy külön-külön is. 
Érd: 06-20/388-3275
Eladó: Nyírábrány, Iskola utcán 300 négy-
szögöles építési telek. Tel: 06-52/209-416 
Eladó: 1 db tejes kanna és 1 db mézes 
kanna 25 l-esek, kézikocsi Trabant kerék-
kel Tesla lemezjátszó hangfallal, 1 db gáz-
tűzhely palackos Érd.: 06-30/479-3068 
Eladó: Három szobás családi ház felújí-
tott állapotban, Nyírábrány, Iskola u. 3. 
sz. alatt.
Eladó: Családi ház Nyírábrány, Petőfi u. 81. 
sz. alatt 98 m2 (+tetőtér beépíthető) szint-
eltolásos, erkélyes, 3 szoba, étkező, nagy 
konyha, nagy fürdőszoba, kamra, a lakás 
alatt garázs, műhely, illetve pince (ipari 
áram van). Érd.: 06-70/281-0287
Eladó: Családi ház, Nyírábrány Nyárfa u. 
37. szám alatt. Kétszobás, gázfűtéses, 
cserépkályhás, fürdőszobás, melléképü-
letekkel. Érd.: Horváth József Nyírábrány 
Nyárfa u. 25. Tel: 06-30/635-7756, 
06-52/208-084 esti órákban.
Eladó: Sürgősen Nyírábrányban, az Isko-
la utcán 800 m2-es telken 96 m2 alapte-
rületű, 1998-ban épült, 3 szobás, nappa-
lis, gáz- és vegyes tüzelésű, félig alápin-
cézett ház. Ár: 11 MFt  
Érd: 06-30/445-8092

Apróhirdetés

Születések:
Szabó lászló józsef 

2010. 01. 13.
Szabó János, Szabó Annamária
vásárhelyi Dorina Fruzsina,
vásárhelyi norbert nándor 

2010. 01. 17.
Tiba József, Vásárhelyi Erzsébet

Dankó roland 
2010. 01. 28.

Dankó Csaba, Balogh Szilvia

nYÍrÁBrÁnYi HÍrek
Közszolgálati havilap

lapalapító: Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Vrancsik István

a szerkesztőbizottság tagjai:
Kedves Györgyné Zilahi Enikő (kultúra), Tóth Csaba (sport)

a szerkesztőség címe:
4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 5. Telefon: 52/208-021

nyomtatás: Center-Print Nyomda,
Debrecen. Telefon: 52/340-041

Felelős vezető: Szabó Sándor ügyvezető igazgató
nyilvántartásba vétel száma: P/PHF/1026/Sz./1992

Akik már nincsenek
közöttünk:

patelenszki mihály (1934)
2010. 01. 01.

Heim istván (1949)
2010. 01.03.

Szabó istvánné (1925)
Sz.: Megyesán Flóra

2010. 01. 18.

Hajdú-Bihar Megyei Labdarúgó Szövetség megyei II. osztály  
felnőtt és ifjúsági bajnokság ÉSZAKI csoportjának sorsolása

14. forduló 2010.03.14. Vasárnap
14.30 (416558) NYÍRÁBRÁNYI KSE- SÁRÁND SE

15. forduló 2010.03.20. Szombat
15.00 (416564) TISZACSEGEI VSE- NYÍRÁBRÁNYI KSE

16. forduló 2010.03.28. Vasárnap
15.00 (416573) VÁMOSPÉRCS B. SE- NYÍRÁBRÁNYI KSE

 2010.03.28. Vasárnap
15.00 (416574) HAJDÚDOROG SZÖV.  SE- SÁRÁND SE

17. forduló 2010.04.04. Vasárnap
15.30 (416579) NYÍRÁBRÁNYI KSE- NÁDUDVARI VSE

18. forduló 2010.04.11. Vasárnap
15.30 (416586) HAJDÚDOROG SZÖV. SE- NYÍRÁBRÁNYI KSE

19. forduló 2010.04.18. Vasárnap
16.00 (416595) NYÍRÁBRÁNYI KSE- ÁLMOSDI H. SE

20. forduló 2010.04.24. Szombat
16.00 (416602) EGYEK KSE- NYÍRÁBRÁNYI KSE

21. forduló 2010.05.02. Vasárnap
16.30 (416609) NYÍRÁBRÁNYI KSE- CSONTOS F. SE FÜLÖP

22. forduló 2010.05.09. Vasárnap
16.30 (416612) GÖRBEHÁZI KSE- NYÍRÁBRÁNYI KSE

23. forduló 2010.05.16. Vasárnap
16.30 (416620) NYÍRÁBRÁNYI KSE- HAJDUHADHÁZI FK

24. forduló 2010.05.23. Vasárnap
17.00 (416628) MIKEPÉRCS FC- NYÍRÁBRÁNYI KSE

25. forduló 2010.05.30. Vasárnap
17.00 (416635) NYÍRÁBRÁNYI KSE - NYÍRACSÁD P. SE

26. forduló 2010.06.06. Vasárnap
17.00 (416644) JÓZSA SE - NYÍRÁBRÁNYI KSE

Az ifjúsági mérkőzéseket a felnőtt mérkőzések előtt két órával korábban 
kell kezdeni.
Az utolsó fordulót azonos időpontban kell lejátszani!

Hajdú-Bihar Megyei Labdarúgó Szövetség megyei III. osztály  
felnőtt sorsolása

12. forduló
SZABADNAPOS: NYÍRÁBRÁNYI KSE-II.

13. forduló 2010.03.28. Vasárnap
15.00 (416929) NYÍRÁBRÁNYI KSE-II.- HAJDÚSÁMSON SE-II.

14. forduló 2010.04.04. Vasárnap
15.30 (416933) EBESI SBE- NYÍRÁBRÁNYI KSE-II.

15. forduló 2010.04.11. Vasárnap
15.30 (416939) NYÍRÁBRÁNYI KSE-II.- KABAI METEORIT SE-II.

16. forduló 2010.04.18. Vasárnap
16.00 (416947) BIHARTORDA KSE- NYÍRÁBRÁNYI KSE-II.

17. forduló 2010.04.25. Vasárnap
16.00 (416952) NYÍRÁBRÁNYI KSE-II.- ÁLMOSDI H. SE-II.

18. forduló 2010.05.01. Szombat
16.30 (416956) MEZŐSAS SE- NYÍRÁBRÁNYI KSE-II.

19. forduló 2010.05.09. Vasárnap
16.30 (416963) NYÍRÁBRÁNYI KSE-II.- DERECSKEI LSE-II.

20. forduló 2010.05.15. Szombat
16.30 (416969) JÓZSAI SZTSE- NYÍRÁBRÁNYI KSE-II.

21. forduló 2010.05.23. Vasárnap
17.00 (416976) NYÍRÁBRÁNYI KSE-II.- KÖRÖSSZEGAPÁTI SE

Hajdú-Bihar Megyei Labdarúgó Szövetség
Verseny és Magyar Kupa Bizottsága

Debrecen

RUTIN AUTÓSISKOLA
GÉPJÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAMOT 

SZERVEZ.
„B” személygépkocsi:  90 000 Ft+10 500 Ft vizsgadíj
„C” tehergépkocsi: 130 000 Ft+20 000 Ft vizsgadíj
„E” nehéz pótkocsi: 100 000 Ft+10 000 Ft vizsgadíj
Árufuvarozói: nemzetközi: 60 000 Ft,
 belföldi: 30 000 Ft
Megújító nemzetközi:  40 000 Ft

NÉGYSZERI RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG!
TANFOLYAMINDÍTÁS FOLYAMATOSAN 

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN.

ÉRDEKLŐDNI: 06-30/691-8449

Jótékonysági est  
a gyermekfociért

Sikeresen zárult a 2010. janu-
ár 16-án szülők által megrendezett 
estünk, bár kevesen jöttek el. Ezúton 
köszönetet mondunk azoknak, akik 
támogatták a gyerekek estjét: Dr. Szil-
ágyi Mária polgármester asszony-
nak, Tasó László országgyűlési kép-
viselőnek, akik a legnagyobb érté-
kű ajándékot adományozták, továb-
bá: Határpont élelmiszerbolt, Szűcs 
bolt, Platán presszó, Po-ba /Lila/ bolt, 
Palást presszó, Gyógyszertár, Léczék 
virágboltja, Antal Sándorné képvise-
lő, Trencsényi Béláné szülő, Szomba-
ti Csaba jegyző, Gaál Ferenc és felesé-
ge, Kálmándi Árpád és a segítőkész 
szülőknek. Köszönjük Bácsi Tibor-
nak a hangulatos zenét, Szilágyiné 
Fejér Mónikának az est konferálá-
sát, a néptáncosoknak a színvonalas 
műsort, az amatőr hastáncosoknak és 
a cigánytáncosoknak az előadásukat.

Az est a gyerekek köszöntőjével 
kezdődött, amiben megköszönték 
a mezeket, amit Dr. Szilágyi Mária 
polgármester asszonytól kaptak, és 
Juhos Gyula edzőnek a 3 éves tár-
sadalmi munkáját, amit nagy lel-
kiismerettel és energiával végez. A 
folytatásban vetélkedők és külön-
böző táncműsorok tették színessé a 
hangulatos estet. A focitotóban a kis 
és nagy focisták csapatokat alkot-
va versenyeztek, karaoke kezdeté-
ig székfoglalóval múlatták az időt 
a gyerekek, karaoke után láb szép-
ségverseny volt gyermek és felnőtt 
kategóriában. A versenyeket zsűriz-
ték: Dr. Szilágyi Mária, Kálmándi 
Árpádné, Birki Jánosné, Antal 
Sándorné. Végül tombola sorso-
lással és táncos mulatsággal zárult 
az est.

Szervező szülők

Szűcs Fotó
2010-ben is  

szeretettel várom  
kedves megrendelőimet!

Vámospércs,  
Béke u. 63. sz.

Mobil:  
06-30/296-9607

A Nyírábrányi Lungo Drom tagszervezet 
tisztelettel meghívja Önt és családját  

az általa szervezett Cigány Bálba.
Ideje: 

2010. február 27-én (szombat) 18 órától
Helye: 

Ábrányi Kornél Művelődési Ház nagyterme
Fellépők: 
Madika és zenekara

Belépődíj: 1000 Ft/fő 
Büfé a helyszínen!

Mindenkit szeretettel várunk!

Felhívás!
A Nagyközségi Önkormányzat használt  

állapotú sparhelteket vásárolna fel. 
Kérjük a lakosságot, ha van eladó tűzhelye 

jelezze a Polgármesteri Hivatalban,  
vagy a következő telefon számokon: 

06-52/208-001, 06-52/208-009

CigányBál

FELHÍVÁS!
Ezúton értesítjük a 45-65 év közötti  

nyírábrányi hölgyeket, hogy számukra 
 mammográfiás emlőszűrő vizsgálat 

szerveződik.

A vizsgálat INGYENES, minden érintett hölgy név-
re szóló meghívót kap a szűrés helyének és pontos 
idejének megjelölésével.

Kérjük éljen a felkínált lehetőséggel és 
menjen el a szűrővizsgálatra!

Amennyiben kérdése van, érdeklődjön háziorvosá-
nál, vagy az 52/536-865-ös telefonszámon a Kenézy 
Emlőcentrumnál. 

Figyelem!
Az Emlőcentrum új helyre költözött!!

Debrecen, Jerikó u. 17-19.
(a Tüdőszűrő Állomás mellett)

Az Emlőcentrumot a debreceni vasútállomástól a 
31-es és 32-es busszal lehet megközelíteni!

ÁNTSZ Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi, 
Hajdúhadházi Kistérségi Intézete

VIDEÓFELVÉTEL
KÉSZÍTÉSE!

Videófelvétel készítése esküvőkről, 
családi eseményekről, rendezvényekről
szakszerűen, olcsón.

Üdvözlettel:
Kádár Lajos

Premier Digital Videostudio
www.premierdivi.hu
+36 30 306 3906

Együtt a csapat és edzőjük Fotó: Vrancsik István


