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Onkormanyzati hírek

Az utóbbi években egyre töb
ben keresik a pihenés új formáját, 
a vidéki nyaralást. A természet 
szépsége, a tiszta levegő és az a 
változatos program, amit az 
e3yes települések nyújtani tud
nak, vonzóvá tehetik a falusi tu
rizmust a nyaralni vágyók köré
ben. Napjainkban, amikor a mun
kalehetőség nagyon csekély fa- 
lun. így Nyíracsádon is, minden 
tehetőséget ki kell használni en
nek enyhítésére. Ilyen lehetőség
nek mutatkozik az idegenforga- 
'om, amely már Magyarország 
több táját, települését felvirágoz
tatta, lakóit gazdaggá tett.

Elgondolkodtató az is, hogy 
Nyíracsád főterén itt áll egy olyan 
rnüemléktemplom, amelyhez ha
sonló értékű, korú templomot 
Szabolcs-Szatmár-Bereg me 
3yében Csarodán évente 10-12 
ezren látogatnak magyarok és 
külföldiek egyaránt.

A guthi erdő szépsége, érté 
kei szintén vonzóak lehetnének 
az idegenek számára. Közben 
Nyíracsádra alig tér be turista, 
Guthra pedig csak a vadászok jár
nak.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkor
mányzat több pályázatot ír ki 
évente, amelyekben támogatás 
'9ényelhető idegenforgalmi fej
lesztésre, létesítmények létreho
zására, rendezvényekre, kiadvá
nyok megjelentetésére.

A nyíracsádi központtal mű
ködő, jelenleg négy önkormány
zatot és 36 magánszemélyt ma
gába foglaló Ligetalja — Guth Ide- 
genforgalmi Egyesület így nyert 
már pályázatot prospektus előál
lására 1995. évben, irodahelyi- 
seg felújítására és vendégfoga
dási ismeretekre irányuló tanfo- 
'Vam szervezésére 1996-ban. Az 
°  tatási pályázatot 30 fős tanfo- 
yamra nyertük. A Nyíracsádi Élet 
°szl számaiban felhívást, majd a
kész programot is közzétettük.
^ re ,e|figyelt és jelentkezett 40 

• A 8 fő még a kezdés előtt 
^gondolta magát. 5 fő pedig 
g/net közben maradt ki. A többi- 

nagy lelkesedéssel látogatták 
^adásokat, nyelvórákat és 

6gyeb foglalkozásokat.
VerrT  A tanfolyamot 1996. nő
idé 11 Frank József az 
b 9en,orgaimi EgyeSQ|et neVé-

n nyitotta meg

na Gv els°  eladónk dr. Kato- 
idenZ!!13, akl nagy pártolója az 
térsé beindításának a
mint |9t>6n Az ide9enfor9alom 
térb-f^öség országszerte elő- 
aviiá 6r l̂ti sőt az ezredfordulóra 

S^zető ágazata lesz. 
főm,, lenne fontos az idegen 

M akacsadnak? 
és ho ên Próbálkozások voltak 
a fai ^ an se9|,he,ó a tanfolyam 
tért kjSi !urizmus beindulását — 
ter úr' el° adásaban a Po'gármes-

gelről, a kedvezményekről, hitel
levelekről beszélt előadásában. 
TB, másodállás, piac törvények 
stb. is az előadás témája volt.

— A Turinform Debreceni Iro
dájából Németi Edit járt nálunk. Az 
iroda sokat segített az előadók 
szervezésében.

— Ha vendégeket szeretnénk 
Nyíracsádra, a környék látnivalóit 
is számba kell szedni. Nagy Imre a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormány
zat idegenforgalmi szakembere a 
környék összes idegenforgalmi 
látványosságát felsorolta. Ha 
ugyanis több napra való látnivalót 
ajánlunk a vendégnek, nagyobb 
az esély arra, hogy nálunk száll 
meg. Ha itt alszik, itt is étkezik. 
Mennél tovább marad Nyíracsá
don, annál több pénzt költ el itt.

— A szervezési feladatok, 
marketing a falusi turizmusban c. 
előadásról sem gondoltuk előre, 
milyen érdekes lesz. Antal János
tól— aki azóta a Falusi Turizmus 
Megyei Egyesületének elnöke lett 
— mindennapi boldogulásunkhoz 
is hasznos tanácsokat kaptunk, 
amit még annak Is érdemes volt 
meghallgatni, aki nem takar ide
genforgalommal foglalkozni, 
„csak" elhelyezkedési gondjai 
vannak.

— Karap István a Cívis étte
rem vezetője két alkalommal Is 
tartott előadást. Többek között 
megismertük a magyar konyha 
azon jellegzetességeit, amelyet a 
külföldiek elvárnak tőlünk, és hal
lottunk a különböző népek szoká
sairól, amelyeket szintén ismer
nünk kell, ha külföldit látunk ven

dégül, még akkor Is, ha magyar 
ételekkel kínáljuk. Ételleírásokat, 
recepteket, terítési, tállalási ta
nácsokat kaptunk tőle.

— Láttunk vidofilmet a ven- 
dégtoborozásról, reklámról.

— Megnéztük a Nyíracsádról 
szóló reklámfilmet, amit Kiss jó- 
zsef készített és juttatott el Né
metországba.

— Őseink évszázadok alatt 
kialakult szokásai adják azt a táji 
jelleget, amit a turizmus mint kí
nálatot jól tudna hasznosítani. 
Csak össze kell gyűjteni és prog
ramot varázsolni belőlük — hang
súlyozta a Nyíracsád és Ligetalja 
lehetőségei a falusi turizmus 
programjának előkészítésében 
c. beszámoló.

(Folytatás a 2 oldalon)

Vendégeink m egism erkednek a község népm űvészetével is. 
K épünkön Vasvári István, VI osztályos tanu ló  fafaragása

BRONZÉRMESEK AZ ACSÁDI ISKOLÁSOK 

POLGÁRI VÉDELEMBEN MEGYEI III. HELY

Korábban nagyobb hagyományai voltak a polgári védelmi vetél
kedőknek. Ezeken nagy sikereket ért el a Nyíracsádi Általános Is
kola. Még az is előfordult, hogy a m egye képviseletében kijutottak 
a bulgáriai versenyre is, ahol szintén jól szerepeltek.
Mivel korábban megnyerték a Debrecen és környéke versenyt, a 
napokban az ismét felújított megyei vetélkedőn indulhattak, ame
lyet a hajdúszoboszlói polgári védelmi bázison tartottak meg. A 
Moczok Gyula által felkészített csapat ezúttal a harmadik helye
zést érte el.
Tagjai: HUDÁCSKÓ JÁNOS, BARTA BEATRIX, KARÁCSONY 
JÁNOS, KÖLES RICHÁRI), SZÁSZ JUDIT ÉS PATALENSZKI 
ATTILA voltak.
Bronzérmes tanulóinknak szívből gratulálunk!

A községi önkormányzat 1997. 
április 24-én megtartott ülésén a 
két ülés közötti eseményekről, a 
lejárt határidejű határozatok vég
rehajtásáról elhangzott polgár- 
mesteri jelentés elfogadása után 
az alábbi napirendeket tárgyalta:
1. Az önkormányzat és intézmé
nyei 1996. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámoló.
Előadó: Dr. Katona Gyula polgár- 
mester.
2. A szociális igazgatásról és szo
ciális ellátásról szóló helyi rende
let felülvizsgálata, módosítása 
egységes szerkezetbe foglalása. 
Előadó: Varga Györgyné, jegyző.
3. Különfélék.
1. Az önkormányzat és intézmé
nyeinek 1996. évi gazdálkodásá
ról szóló beszámolót és 
elfogadását tartalmazó rendelet 
tervezetét az önkormányzat bi
zottságai is megtárgyalták.
A költségvetési zárszámadás be
vételi főösszegét 201 818 E Ft- 
ban, (E forint = ezer forint, 201 
* 18 tehát 201 millió 818 ezer) ki
adási főösszegét pedig 199 225 
E pt-ban állapította meg a testü
let.

Az általános iskola mint önálló in
tézmény költségvetési támoga
tásának főösszege 70 634 E Ft.
A polgármesteri hivatal kiadásai 
191 112 EFt.
Bevételi összege 192 543 E Ft.
A beruházások és felújítások ki
adásainak felhasználását 22 878 
E Ft-ban fogadta el.
Az intézményi pénzmaradvány 
3 044 EFt volt.
Az 1996. évi önkormányzati gaz
dálkodás biztosította intézmé
nyeink zavartalan működését. Az 
intézmény i pénzmaradvány köte
lezettséggel van terhelve, ezért 
azt az intézménytől nem vonják 
el.
Főbb bevételi forrás az állami tá
mogatás, melyhez a működési 
bevétel és szerény összegű adó 
párosul.
A takarékosság érvényesítése 
mel lett igyekezett az önkormány
zat a korábbi években elért szín
vonalat megtartani és szerény 
fejlesztést is megvalósítani.

(Folytaias 4. oldalon)

Egyesületi hírek
1997. március 21 -én (pénte

ken) taggyűlést tartott a községi 
Polgár és Vagyonvédelmi Egye
sület Illés János beszámolt a tag
ságnak az 1996. évi egyesületi 
munkáról, eredményeikről, gond
jaikról. Szükség lenne az Egyesü
letnek több támogatóra, hogy va
lamelyest javuljon a technikai fel
tétel, így például mobiltelefonra 
és valamilyen megkülönböztető 
ruházatra.

Az ülésen részt vett dr. Koz
ma János, Hajdúhadházi Rendőr
kapitány, aki elismerte a Nyír
acsádi Polgár és Vagyonvédelmi 
Egyesület eredményes munkáját. 
Dr. Katona Gyula polgármester az 
önkormányzat részéről támoga- 
tást ígért az Egyesület 1997. évi 
működéséhez.

Március 24-én ülésezett a Li
getalja—Guth Idegenforgalmi
Egyesület. Frak József egyesületi 
elnök beszámolt az Egyesület el
múlt évi tevékenységéről, majd

ismertette az ez évi egyesületi 
feladatokat. Vereb Csabáné szer
vező tájékoztatta az Egyesület 
tagjait a tél folyamán szervezett 
háziasszony képzésről, majd be
számolt a tagságnak az Egyesü
let pénzügyi helyzetéről.

Az ülésen tagfelvételre is sor 
került, 19-en kérték belépésük 
elbírálását. Az Egyesület elnök
sége lemondott és tisztújításra 
került sor.

Az elnökség tagjai az alábbi
ak: elnök: VEREB CSABÁNÉ, tit
kár: FRANK JÓZSEF, elnökségi 
tagok: ANTAL GÁBOR, MEZÓ 
GYÖRGY és MOCZOK NÉ VASVÁ
RI EDIT.

A három település (Nyír- 
adony, Nyírmártonfalva, Nyír
acsád) idegenforgalmáért tevé
kenykedő Egyesület tagsága 
megbízást adott az elnökségnek, 
hogy szervezzen vendéghívoga
tó utat Németországba

Új könyv a könyvtárban

Az Aranyág meséi. Meseantológia

Az Aranyág meséi ötven 
szerző meséjét kínálja az ol
vasónak. Négytől tizenhárom 
éves korig mindenki találhat 
l>ennc magának szóló olvas
mányt. Sőt, az idősebbeknek, 
akik már szégyenkezés nél
kül pillanthatnak a mesék 
tiszta világába, szintén aktu
ális lehet ez a válogatás.

De talán felesleges is 
részletezni, meghatározni az 
olvasók körét, a válogatás 
miértjét. A meséket egysze
rűen szeretni kell kortól füg
getlenül hinni abban a közös 
szándékban, amely, megál
modta és megalkotta őket, 
hogy bízzunk a jóság, a szere
tet és az igazságosság türel
mes erejében.



(Folytatás az 1. oldalról)

— Üdülés a parasztportán — 
a városi embernek vonzóak le
hetnek az egyszerű dolgok is, ha 
vonzóan tálaljuk azokat — hir
dette Bene Mária a Falusi Turiz
mus Országos Szövetségének 
titkára. Amikor kocsijával körbe
mentünk az utcákon, hogy meg
nézzük ezt a vendégváró falut a 
következőket mondta: „ez már jó 
így, ez is szép, de ezt a romot le 
kell bontatni, azt el kell takaríttat- 
nl, ezt be kell vakoltatni a gazdá
val, Itt rendbe kell szedetni a ke
rítést, A porták tiszták legyenek 
és szépek! Az utcák kellemesek, 
sétára alkalmasak. Nyáron sok vi
rág kell és tisztaság, rend; kívül- 
belül."

— Sok hasznos tapasztalatot 
szereztünk a Víg-Kend Majorban, 
valamint Fancsikán a tájházban 
tett kirándulásunkon, amelyen 30 
tővel vettünk részt.

— Több foglalkozáson is kö
zösen gyűjtöttük össze azokat a 
látnivalókat, amelyeket Nyír- 
acsád és környéke tud ajánlani, 
programajánlatot terveztünk; hol 
lehet szép szövést látni, próbálni; 
udvari kemencét találni, esetleg 
sütni is benne; kerékpárt köl
csönözni; szekerezni; tehénfe- 
jést látni; friss tejet kóstolni; lova
golni; málnát-gyümölcsöt szedni 
stb. természetesen mindent pé- 
zért. És még számítunk is ötle
tekre, ajánlatokra.

— A tanfolyam hallgatóinak 
lakásáról fotók készültek. Ezek a 
fotók szállásajánlattal szerepel
tek Budapesten az „UTAZÁS 97" 
vásáron, albumba fűzve; a Guthi 
Vadászház ajánlatával együtt.

— A szállás és program- 
ajánlatából Illés Gabriella számí
tógéppel egy szép szórólapot 
szerkesztett „NVAF1ALJON 
NYÍRACSÁDON!’' — felirattal. Ez 
a szórólap a már meglévő Nyír- 
acsád — Nyíradony — Nyírmár- 
tonfalva prospektus betétlapjai
ként szintén szerepelt az „Uta
zás 97” vásárokon, Budapesten 
és Debrecenben, valamint német 
felirattal Németországban.

— Kiss József, mint gyakorló 
szállásadó — akinél kb. 20 éve 
nyaral német család — tartott 
előadást a németek szokásairól, 
a vendéglátó feladatairól stb.

Ő fordította le német nyelvre 
szállásajánlatainkat, amelyek a 
fotók egy-egy példányával szin
tén Németországba kerültek.

— Április 7—8—9-én négy
fős delegáció járt Németország
ban Wolf en városban. Wolfen Lip
cse mellett van.

Ott -tartózkodásunk során 
testvérkapcsolat kialakításáról 
tárgyaltunk a főpolgármester re
ferensével. Meghívtunk Nyír- 
acsádra egy delegációt, nézze
nek szét, ismerjék meg a környé
ket. Egy francia várossal van 
testvérvárosi kapcsolatuk. Ma
gyarországról csak Budapestet 
és a Balatont ismerik. Nem zár
kóznak el attól, hogy megismer
jék a keleti országrészt is. Be
ajánlották delegációnkat a VET- 
TER céghez, és egy vadásztár
sasághoz. Várják Nyíradony, Nyí- 
racsád, Nyírmártonfalva polgár- 
mestereinek jelentkezését.

Az 50 éves VETTER TOU- 
RIST Utazási Iroda bel- és külföldi 
utakat szervez. Nagy prospektu
sában egyetlen magyar út szere

pelt; — egy Budapesti Operett
gála című. Magyarország keleti 
tájait nem ismerik, ezért ajánlani 
sem tudták eddig.

Tárgyalásaink során a követ
kezőkben állapodtunk meg:Má- 
jus 31 -ig német nyelvű program- 
ajánlatot kell küldenünk érdekes 
programokkal, hogy a következő 
évi katalógusban szerepelhes
sünk.

A programban legyen külön
legesség, ami a németeket ér
dekli, pl. Hortobágy, Tokaj, vagy a 
Virágkarnevál és lehetnek pihen
tető falusi foglalatosságok, ren
dezvények. Az első utat közösen 
kell megszerveznünk. Ha ez jól 
sikerül, akkor egyénileg Is jobban 
beindulhat, mondta jó tanácsként 
a VETTER úr, a társaság vezető
je. A vadásztársaság elnöke fő
leg az erdőről, a vadászati lehe
tőségekről, árakról, a trófeaárak- 
rólérdeklődött. Május 6-igajánla- 
tot kér ezekről a dolgokról.

Cserekapcsolat is érdekli, fő
leg a vadászat terén. Felajánlot
tuk neki a vadászat és a falusi tu
rizmus összekapcsolását.

Ott-tartózkodásunk során kí
sérőnktől és ügyünk pártfogójá
tól, Gerdától megtudtuk, hogy a 
németek januárban tervezik az 
évi szabadságukat, a nyári prog
ramot már ekkor kell tálalni szá
mukra.

A német kapcsolat eredmé
nyeként ezen a nyáron még csak 
két család érkezik Nyíracsádra 
üdülni, de jövőre már több német 
vendéggel számolunk.

— Április 17-én Szatmár tú
rán vettek részt a tanfolyam hall 
gatói és az egyesületi tagok. Ezt 
a tanulmányi kirándulást a tanfo

lyam felkérésére a Szabolcs- 
Szatmár-Bereg Megyei Önkor
mányzat idegenforgalmi szak
embere Zlota József szervezte 
meg. A látnivalókon túl betekin
tést nyertünk az ott már 8 éve jól 
működő falusi turizmus rejtelmei
be. Találkoztunk szállásadókkal, 
megnéztük a kiadó házakat. Ven
dégfogadó tervekkel, tanul
mányútra érkeztünk, a?tán jött a 
kedves fogadtatás, invitálás és 
szinte észre sem vettük, mikor 
váltunk meghódított vendégek
ké, akik magunk is szívesen vin
nénk ide nyaralni a családunkat. 
Hát valahogy így kellene ezt csi
nálni nekünk Is vontuk le a tanul
ságot.

— A tanfolyam keretén belül 
nyelvtanulásra is lehetőség nyílt. 
5 csoportban 40-40 órán át gya
korolhatták a hal Igátok az alapfo
kú társalgást, vendégvárást.

Német nyelvet Moczok Gyu- 
láné, Mező György és Kiss József 
oktatott, angolt Kertész Valéria 
és Illés Gabriella.

A tanfolyam véget ért. Min
den hallgatója tiszteletet érde
mel, hogy több hónapon át sza
badidejét, estéit áldozva tett va
lamit, és megtanult valamit, ami 
elindíthatja Nyíracsádon is az 
idegenforgalmat — mindnyájunk 
érdekében.

,,Nem csak a saját házamat 
kínálom, hanem az utcát, a falut 
és annak környékét is” — mondta 
az egyik előadó. És ebben a mon
datban nemcsak a tisztaság, ren
dezettség igénye van, hanem a 
falu felvirágoztatásának lehető
sége is.

Vereb Csabane,
a tanfolyam szervezője

fl jogász válaszol
A tulajdonváltozással kapcsolatos okiratok ügyvédi ellenjegy
zéséről új sorozatot indítunk a Nyíracsádi Életben, A  jogász 
válaszol címmel. Benne dr. Lengyel Imre ügyvéd aktuális kér
désekről ír, a nyíracsádiak érdeklődése nyomán. Kérjük tisz
telt Olvasóinkat, hogy kérdéseiket juttassák el az önkormány
zathoz, ahonnan a sorozat szerzője megkapja azokat.

Á /Y V /f /r '

Háziorvosi (körzeti) rendelés 
Hétfőtől— péntekig: 8— 12 
óráig.

Krónikus betegségek gondo
zása:

Magas vérnyomás: hétfő
14— 15 óráig, kedd 14— 15 
óráig.

Cukorbetegség: szerda 14— 
15 óráig.

Mozgásszervi betegségek, 
csütörtök 14— 15 óráig.

Foglalkozás egészségügyi 
rendelés, csütörtök 15— 16 
óráig.

Csecsemő- és terhestanácsa- 
dás, szakorvosi rendeléssel: 
minden hónap 2. és 4. hétfő
jén 14— 15 óráig.

Hetente háziorvosi tanács
adás: csütörtök 12— 14-ig.

Sebészeti szakrendelés, szer
dán 16— 18 óráig.

Központi háziorvosi ügyelet: 
hétfőtől csütörtökig 16 órá
tól másnap reggel 8 óráig. 
Pénteken 16 órától hétfőn 
reggel 8 óráig.

Szolgáltatásainkat műszeres 
vizsgálatok és kezelések egé
szítik ki: vérnyomásmérés, 
EKG-vizsgálat, 24 órás vér
nyomás és EKG-vizsgálat, 
vércukormérés, Ultrahangos 
és iontoforézis kezelés.

SOROS V IZ SG Á LA T O K

A SOROS Alapítvány támo
gatásával hasi ultrahangos 
vizsgálatot végeznek a DOTE 
Radiológiai Klinika szakor
vosai a községben. A SOROS 
Alapítvány támogatásával 
keringési betegségek szűrő- 
vizsgálatát és gyógykezelését 
végzi a DOTE Ideggyó
gyászati Klinika az általunk 
beutaztatott lakosok részére. 
Ezeket a lehetőségeket pá
lyázatokkal nyertük a község 
lakosságának. Aki gyorsan, 
kényelmesen, légkondicio
nált mikrobusszal szeretne 
utazni Debrecenbe, jelent
kezzen az orvosi rendlőben!
A mikrobusz bérelhető hét
végekre (esküvő, kirándulás, 
családi események lebonyolí
tására is).

Egy tőből: fűszer és gyógyszer

MIRE JÓ ORVOSSÁG 
A FOKHAGYMA?

Világszerte ismét nő a gyógy
növények közvetlen szerepe 
a gyógyításban. A  legősibb 
növényünk, melyet fűszer
nek, gyógyszernek is haszná
lunk, a liliomfélék családjába 
tartozó fokhagyma. Őshazá
ja Közép-Ázsia, ahol a leírá
sok szerint vallási szertartá
sok szimbóluma is volt. Az 
ókori egyiptomi Ebers-kódex 
már 22 olyan betegséget so
rol fel, melynek a gyógyításá
ban szerepel a fokhagyma. 
(Szívbántalmak, daganatok 
kezelése, bélféregűzés stb.) 
Hippokratész megemlíti, 
hogy az ókori olimpiai játé
kok idején az atléták stimu
láló szerként is hasznosítot
ták. Újabban korszerű labo
ratóriumi vizsgálatok bizo
nyították, hogy leve erős hí
gításban gátolja számos bak
tériumfajta szaporodását 
(stafylo, streptococcus stb.), 
elsősorban a keringési beteg
ségek (érelmeszesedés, trom
bózis stb.) elleni hatását 
emelték ki, s igazolták véral
vadásgátló szerepét is. A 
gyógyító hatást az „allicin” 
nevű illóolajra fejti ki, mely a 
fokhagyma jellegzetes szagát 
is adja, s csak a gerezdek fel
vágása, zúzása után szabadul 
fel. Hatóanyaga gazdag B-l, 
B-6 vitaminokban is. A népi

gyógyászatban többfélekép
pen hasznosítják. Például 
nátha kezdetekor szagát be
lélegezve, az orr és az arc 
melléküregeit tisztítja, fer
tőtleníti. Kedvezően befolyá
solja a gyomor, a máj és a ve
sék, valamint a tüdő műkö
dését. Serkenti az anyagcse
re-folyamatokat, klinikailag 
bizonyított a magas vérnyo
más elleni kedvező hatása. 
Amerikában a tuberkulózis 
(TBC) ellen is javasolják fo
gyasztását. Kedvezően befo
lyásolja, visszafogja az idős 
korban jelentkező kopáso
kat. Kén, kovasav és nitro
génmentes olaja növeli a 
szervezet ellenálló-képessé- 
gét, fokozza a belek mozgá
sát, a görcsök oldását. É t
vágygerjesztő hatása nyer
sen, sütve és főve egyaránt 
értékes. Nélkülözhetetlen fű
szer a kolbászok, húsok, leve
sek és főzelékek ízesítésénél. 
Hasznosítható a zöld gyenge 
szára és levele is. „Riasztó 
szagát” könnyen közömbö
síthetjük, ha evése után pör
költ kávészemeket rágunk el. 
A természetgyógyászok vi
szont arra is felhívják a fi
gyelmünket, hogy nagyobb 
adagban fogyasztva gyomo
rizgalmakhoz vezethet.

M.F.

Az 1972. évi 31. számú tör
vényerejű rendelet szabá
lyozza az ingatlan -nyilván
tartás rendjét, ennek a (2) be
kezdését az 1994. évi V. tör
vény iktatta be 1994. február 
4-i hatállyal. Ez kimondja, 
hogy a tulajdonjog keletkezé
sére, módosulására, illetve 
megszűnésére vonatkozó be
jegyzésnek közokirat, ügyvéd 
által ellenjegyzett magánok
irat, vagy olyan magánokirat 
alapján van helye, amelyen a 
nyilatkozattevő, illetve a 
szerződő felek névaláírásá
nak valódiságát közjegyző ta
núsítja.
Ennek szükségességét a jog
alkotó azzal indokolta, hogy 
korábban — amíg nem volt 
kötelező az ügyvédi ellen- 
jegyzés — a szerződésekkel 
kapcsolatban sok kifogás me
rült fel. Szakszerűtlenek vol
tak, az alaki és formai köve
telményeknek nem feleltek 
meg, nem egy esetben a tulaj
donjog bejegyzésének az el
utasítására került sor, mert 
az okiratok a legszükségesebb 
adatokat sem tartalmazták. 
Arról nem is beszélve, hogy a 
szakszerűtlenül elkészített 
szerződések magukban hor
dozták a későbbi pereskedés 
veszélyeit.
A jogszabály megjelenése 
után tisztázandó kérdés volt, 
hogy mit jelent az ellenjegy
zés tulajdonképpen, mit kell 
érteni ezalatt. Maguk az ügy
védek sem értelmezték egysé
gesen és ezért több ügyvéd 
azt a gyakorlatot folytatta, 
hogy a mások által elkészített 
okiratra egyszerűen rátette a 
saját bélyegzőjét, az ügyvédi 
munkadíj kifizetése ellené
ben, és így került benyújtásra 
a földhivatalhoz a szerződés. 
Ez a gyakorlat azonban hely
telen volt, hiszen az ilyen mó
don elkészített szerződésnek 
több alaki és tartalmi fogya
tékossága is lehetett, amelyet 
az így „ellenjegyző”  ügyvéd 
nem feltétlenül korrigált. 
Ezért vált szükségessé, hogy 
az Országos Ügyvédi Kamara 
elnöksége határozatban 
mondja ki a következőket: az 
Ügyvéd csak olyan okiratot 
láthat el ellenjegyzéssel, 
am ely saját vagy irodája 
közreműködésével jött lét
re. Az ellenjegyzéssel az 
ügyvéd tanúsítja, hogy az 
okirat a felek kinyilvánított 
akaratának és a jogszabá
lyoknak megfelel, továbbá, 
hogy az okiratban megjelölt 
felek aláírása valódi. Az ügy
véd az ellenjegyzésre kötele
zett okiratokon bélyegzője 
mellett köteles elhelyezni hi
vatalos száraz bélyegzőjének 
lenyomatát, az eredeti, illetve 
a földhivatalnál maradó má
solati páldányon is.
Nagyon fontos ezen elvi hatá
rozatból kiemelni azt, hogy

az okiraton lévő aláírások 
valódiságát is az ügyvédi el
lenjegyzés tanúsítja. Ez azt 
jelenti tulajdonképpen, hogy 
a szerződő feleknek az ellen
jegyző ügyvéd előtt kell aláír
ni a szerződést. Ez az eljárás 
megfelel a közjegyzői hitele
sítési eljárásnak, hiszen az 
ügyvéd is köteles a felek sze
mélyazonosságáról meggyő
ződni. A  határozat tehát 
megtiltotta az ügyvédnek, 
hogy olyan okiratot ellenje
gyezzen, amelyet nem ő ké
szített, azaz a zugírászok által 
elkészített szerződést bélyeg
zőjével „szentesítse” . Sajnos 
így is előfordulhat, hogy 
egyes ügyvédek anyagiassá
guk miatt ellenjegyzik az 
„idegen” okiratot, ezzel 
azonban az ügyvéd fegyel
mi vétséget valósít meg, és 
ez ismétlődő esetben akár ki
zárás fegyelmi büntetést is 
vonhat maga után.
Felvetődik a kérdés, hogy mi 
a követendő eljárás, ha pél
dául a szerződő fél beteg, 
vagy mozgásképtelen, így az 
ügyvéd előtt megjelenni nem 
tud. Ebben az esetben ai 
ügyvédnek technikailag biz
tosítani kell, hogy az okirat 
előtte kerülhessen aláírásra, 
azaz ilyen esetben fel kell ke
resnie az ügyfelét.
Ezzel az eljárással megelőz
hetőek az okirathamisítások, 
és úgyszólván kizárható an
nak a lehetősége, hogy a szer
ződésben szereplő szerződő 
fél nevét valaki más írja alá, 
azaz az aláírást hamisítsák. 
Mivel az aláírás valódiságát 
tehát az ügyvédi ellenjegyzés 
tanúsítja, így nincs szükség 
az okiraton tanúk feltünteté 
sére, amely egyébként is a ré-j 
gebbi rendszerben legtöbl 
szőr formális volt, mert nei 
az aláírások valódiságát ta 
núsították, hanem utólag ke 
rültek az okiraton felvezetés' 
re.
Ugyancsak ki kell emelni ai 
elvi határozatból „a felek ki 
nyilvánított akaratának”  ta 
núsítását. Nem ritkán előfof 
dúlt korábban olyan eset * 
hogy az szerződő fél szándé 
ka nem annak a jogügyletnél 
a létrehozására irányult' 
amelyet a szerződésben rög 
zítettek. Az ellenjegyző ügy 
véd ezzel az aktussal minteg 
garanciát vállal azért, hogy 
szerződésben rögzítettel 
egyeznek a szerződő fél aka 
ratával, vagyis az okirat taí 
talma alkalmas a jogügyletté 
elérni kívánt cél megvalósító 
sára.
Összegezve tehát a kötelez 
ellenjegyzés a nagyobb jog 
biztonságot szolgálja, növel 
az okiratokba vetett állarn 
polgári bizalmat, és nem utol 
sósorban elejét veszi a későt* 
bi, esetleges jogvitáknak, 
reskedésnek.

lm**
ügyvéd
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Kié az út menti fa?

§ A válasz magától értető
dőnek tűnik, hiszen a tu
lajdonjog kiterjed mind
arra, ami a földdel tartó

san egyesítve van, mégpedig oly 
módon, hogy az elválasztással a 
dolog vagy elválasztott része el
pusztulna, illetőleg az elválasz
tással értéke vagy használható
sága számottevően csökkenne. 
Ezt nevezi a Polgári törvény - 
könyv alkotórészének, és a föld
ben gyökerező fa kétségtelenül 
'lyen alkotórésze a földnek. Eb
ből következik, hogy a fa annak 
a tulajdonába tartozik, aki a föld
tulajdonosa.

Igen ám. de az út menti lak 
közvetlenül érinthetik az általuk 
szegélyezett utak sorsát, főleg 
gyökérzetük kiterjedésével, óvó, 
védő vagy egyéb hatásukkal, s 
esetleg még a tájképi szempont
ból is. Nem lehet vitás, hogy 
ezeket az út menti fákat az út 
megfelelő használatának biztosí
tása érdekében fokozott véde
lemben kell részesíteni, az ülte
tést és a fák sorsát pedig ellen
őrizni kell. Az eddigiekből kö
vetkezik, hogy mindehhez „út
ügyi ismeretek” is szükségesek, 
nem mindegy, hogy a lak telepí
tése, kezelése, megbolygassa, 
kitermelése milyen hatással le
het az útra.

Az elhangzottak csak a köz
utakra vonatkoznak, hiszen a 
uiagánút magántulajdonba tar
tozik; itt a tulajdonos rendelkez
het azok telepítéséről is. A közút 
mellett álló fák. kezelése fenn

tartása és pótlása viszont az ille
tékes útfenntartó állami szerve
zet joga és kötelessége. A fákat 
a földtulajdonos csak akkor vág
hatja ki, ha erre engedélyt kap. 
Az útfenntartó szerv a fát ki is 
vághatja, a kivágás megengedé
sét pedig függővé teheti a fa pót
lásától.

Ezek a korlátozások termé
szetesen nem érintik a tulajdon
jogot, így ha a fát akár az út
fenntartó, akár a tulajdonos ki
vágja, de akkor is, ha a vihar 
dönti ki, azok anyagával a föld- 
tulajdonos rendelkezik. Ugyanez 
vonatkozik a fák gallyazásának, 
nyesésének eredményére is.

Erőteljes korlátozásról van 
szó, amelyet megfelelő keretek 
köré kell szorítani.

Az útfenntartó szervezet is
mertetett jogosultságai ugyanis a 
közút rézsűjének külső szélétől 
számított kétméteres távolságon 
belül ültetett —  összefüggő üze
mi gyümölcsöshöz nem tartozó 
—  fákra vonatkoznak. A lenti 
jogosultságok, illetve korlátozá
sok ép ésszel elfogadhatóak, 
még a tulajdonos részéről is, de 
mi történik, ha a hatóság gyako
rolja jogait, ész nélkül. Emlé
kezhetünk, hogy egy illőben év
százados csodálatos fasorokat ir
tottak ki, pusztán azért, mert 
valaki kitalálta, hogy azok bal
esetveszélyesek. Fákról van szó, 
amelyek évtizedek alatt érnek 
„lelnötté” . a hasonló szamársá
gok gyakorlatilag jóvátehetetlen 
károkat okoznak.

Néha szamárfület mulatnak a paragrafusok, 
avagy emlék a nyári griinaszversenyböl

Mióta a Mindent vagy sem
mit című Vágó István által fém
jelzett vetélkedő műsorban volt 
szerencsém (azaz, nem volt, 
mert a második játékban kies
tem, de erről majd később) sze
repelni, sokan kérdezik, hogyan 
jutottam cl odáig. Részben odá
ig, hogy megkockáztattam a je
lentkezést, hiszen amíg valaki 
nem próbálta, nem tudja, meny
nyit árt tudásának a lámpaláz, s 
az, hogy a másodperc tört része 
alatt kell dönteni, kéri-e a kér
dést vagy sem, s ha kérte, akkor 
két-három másodperc áll ren
delkezésére a válasz megadásá
ra. Mindezek csak élesben pró
bálhatok ki, s bizony alapos tu
dású emberek is mondtak már 
csődöt a műsorban, akiket a né
zők bizony úgy ítéltek meg, 
mint akik készületlenül kerültek 
a képernyőre. Részben pedig 
odáig, hogy bekonferálhatott a 
műsor narrátora: ...és kihívója: 
Gőz József, debreceni újságíró.

Vissza kell menni 1994 őszé
re a válaszért. Ekkor határoztam 
el, hogy túl teszem magam az el
lenérzéseimen és néhány kérdés 
beküldésével jogot szerzek az 
indulásra. A kérdéseimet ugyan 
egyszer sem láttam, viszont a 
képernyőn, vagy túl nehezeknek 
vagy túl könnyűeknek ítélhette 
őket a szerkesztő, de az is lehet, 
hogy a korábban általam nem 
nézett műsorban már előfordul
tak más beküldőnél. Minden
esetre 1995 januárjában érkezett 
az első behívó, amely selejtező
re invitált, s ha már ott vagyok, 
javasolta, tekintsem meg a mű
sor egyik felvételét. A  teszt nem 
másból állt, mint néhány, a lexi
kális tudást mérő felsorolásból. 
Ilyesmikből: soroljon fel annyi 
filmcímet, amennyit tud, s 
amelyben szerepel a vörös szín. 
(Pl. Vörös sivatag. Vörös kánya- 
iá, Vörös Pimpernel, Vörös 
Postakocsi, Vörös és fekete, Vö
rös és fehér stb.) Ugyanez a szi
várvány más színeivel. Vagy: 
soroljon fel minél több olyan 
kémiai elemet, amelyet valami
lyen híres emberről neveztek el. 
Például idetartozhat az összes 
mesterséges transzurán elem, de 
nem szabadna ide írni a bórt, 
hogy azt esetleg Niels Bohr dán 
fizikusról nevezték volna el... 
Az az érzésem, hogy a felsorolá
sokat úgy értékelték, mint a ve
télkedő villámkérdéseit, hogy jó 
válasz 3000, rossz válasz mí
nusz 3000 pont...

A tesztírás után másfél (!) 
évig nem szóltak hozzám... Mi
vel rengeteg vállalkozó szellemű 
honfitársunk szeretne játszani, 
gondoltam, hogy sokáig kell vár
ni, de hogy ennyire, azt nem. 
így hál a felkészülés sem volt 
egy célra irányult folyamat, 
mert még azt sem tudtam, meg
feleltem-e a tesztirás alapján. 
Kvíz-könyveket olvastam, ke
resztrejtvényeket fejtettem (mint 
máskor is), s általában minden
féle ismeretterjesztő könyvet 
úgy forgattam, hogy tárgyából 
esetleg kérdéscsoportokat fogok 
kapni. Az csak természetes, 
hogy ilyen nagy időintervallum
ban nem lehet szó állandó tanu
lásról.

Másfél (!) év múlva kaptam 
egy levelet: mivel a tesztírásom 
sikeres volt, a vetélkedő máso
dik fordulóján jelenjek meg a 
tévéstúdióban. Ahhoz, képest, 
hogy másfél év múlva jött, ke
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vés időt, egy hetet adott a felké
szülésre, mármint egy hét sza
badidejét.

Itt már látszott, hogy aki elju
tott idáig, közel került e vetél
kedőhöz. Mindenkiről fényképet 
készítettek, amelyek egy azono
sító cédulán szerepelt a neve is. 
A műsor szerkesztője mindenki
vel megismerkedett, s végigcsi
nált egy asszociációs játékot. 
Kinek miről mi jut az eszébe. 
Aztán párosával is a szerkesztő 
elé járultunk, s egyperces gyors
játékot játszottunk el. A szer
kesztő mindent jegyzett, mert 
minden jelöltről pontokban kife
jezhető értékelést készített. Ez 
azt a célt szolgálja, hogy az el
lenfelek nagyjából ugyanolyan 
erősek legyenek. Ez meg arra jó, 
hogy izgalmas játékot láthasson 
a közönség, aminek az. igénye 
mindenekfelett. Emiéi jobban 
már csak a reklámozók érdekei
re gondolnak.

Ekkor mindenkinek meg
mondták, hogy sikeres második 
forduló esetén körülbelül egy fél 
év múlva hívják be őket az igazi 
versenyre. Aki nem felel meg, 
az abból tudja, hogy sohasem 
fogják hívni.

Szűk lel év múlva, december 
12-én kaptam meg az igazi be
hívót a felvételre, amelynek idő
pontját december 22-ére, vasár
napra tűzték ki. Mivel ez a mű
sor felvételről megy, ez időuta
zás is a résztvevők számára. A já
ték szerint mi a sugárzás napján, 
január 14-én vagyunk, két hete, 
hogy a műsor visszakerült a TV 2 
műsorára, 21.30-ra. (Innen tud
tuk meg mi is az örömteli hírt. 
Ebben az időpontban sokkal na
gyobb a műsor nézettsége, mint 
volt 17.30-kor. Ez a reklámok 
szempontjából fontos.) Mivel a 
műsorsugárzás idősíkján ez kél 
hete így volt, külön említették. 
Azt viszont bemondta Vágó Ist
ván, hogy másnap, azaz január
15-én a futballmérkőzés miatt 
19.55-kor kezdődik a Mindent 
vagy semmit adása. S milyen a 
néző? Megrögzödik benne a 
szokás és nincs érzéke a kivétel
re: Sokan mondják, hogy fél tíz
kor keresték a műsort, hiába.

Mint azt az adásokban is be
mondják, újabban nem az Óbu
da, Bojtár utcai stúdiókban ké
szülnek a felvételek, hanem a 
volt filmgyári stúdiókban, Zug
lóban. Itt konstatálják, hogy meg
érkezett egyik vagy másik játé

kos. Aki vidékről jött, mint én, 
hamarabb, hiszen a vonat érke
zése szabja meg, a boldog pesti
ek (ahogyan Petőfi írta róluk) és 
budaiak később. Arra töreked
nek, hogy inkább több játékos 
legyen jelen, mint kevesebb. 
Olyan megtörtént esetekre gon
dolnak, mint amikor nem játszik 
tovább az. első. Ilyenkor három 
új játékos kell. I la meg —  s erre 
is volt példa —  kelten jutnak 
tovább, csak egy. A főváro
siaknak meg is mondták, ne 
sértődjenek meg, ha kiderül: 
nem jutnak játékhoz, csak más
nap. De akit behívnak, és nem 
jelenik meg, az soha többé nem 
játszhat.

Amikor a sminkesek megje
lennek, kezelésbe veszik az első 
három játékost, ami abból áll, 
hogy bepúderezik, ne csillogjon 
az arca. kopaszoknál a feje teteje.

Hamar észrevettem két ellen
felemet. Mivel az előzmények 
ismeretlenek voltak, nem tud
tam, hogy Szabolcs (ugye tet
szenek rá emlékezni?) az. előző 
felvételi napon a megismételt 
játék során kiverte Ferencet, a 
szombathelyi szerkesztőt, s dia
dalmenetbe kezdett. S most en
gedjék meg, hogy megosszam 
önökkel a titkot, hogy miért kel
lett megismételni azt a játékot, 
amelyben Szabolcs háromezer 
ponttal, tehát egy gyorskérdéssel 
legyőzte Ferencet. Emlékez
zünk, Vágó István Szabolcsnak 
nem fogadta el egy betülnbás 
válaszát (Incitatus helyett In- 
cikalust mondott), Fcrenctöl pe
dig elfogadta Egyiptom helyett 
Kairót (Melyik országban jele
nik meg az A1 Ahram?), de nem 
fogadta el Roland üarros helyett 
a Círand Slamet. Ezeket figye
lembe lehetett volna venni, s a 
pontszámot meg leheteti volna 
változtatni. De volt egy nyilvá
nosságra nem hozott tévedés is. 
Egy —  nációra végződő megha
tározás helyett egy 4000-es kér
désnél kompilációt mondott 
megfejtésként. Ha eddig vissza
mennek, akkor meg kellett volna 
ismételni a kétharmad fordulót. 
Ehelyett döntöttek az. ismétlés 
mellett, amely során a balsze
rencsés Ferenc kiesett.

Minderről én mit sem tud
tam. csak egy nagyon fiatal 
egyetemistát s egy másik ver
senyzőt láttam. Azt hittem, Sza
bolcs az újonc, s társa jutott to
vább ez előző fordulóból. Kér-

dezgetésre nem nagyon volt sem 
idő, sem idegrendszer.

Amikor viszont megkezdő
dött az első játék, hamar kide
rült, hogy ő a nagy ellenfél. 
Azonnal bejött neki egy törté
nelmi kérdéssorozat, ami nem 
okozott gondot, lévén, hogy el
sőéves joghallgató, fél éve felvé
telizett történelemből. Hirtelen 
az is világossá vált előttem, 
hogy villámgyors keze van. Jó 
néhányszor tudtuk mindketten a 
választ, de az ö lámpája gyulladt 
ki előbb. A  második fordulóban 
ugyanez történt, csak az én ja
vamra. Akkora előnyt értem el, 
mint ö az elsőben. Igaz, ezt 
csökkentette, hogy szerencséjére 
nyert 5000 pontot is. Ennyit ho
zott neki a szerencse (igaz, egy 
jó helymeghatározás révén), s 
1500 pontot vásárolt az első for
duló végén. Igaz ebben nem kö
vettem példáját, de nem taktiká
zásból. Egyszerűen nem volt 
szükségem a felkínált produk
tumra.

Az egyperces gyorskérdés- 
sorozatban aztán utolért, egymás 
után jöttek jó válaszai. A példát
lanul sok kérdésre (15-re jutott 
idő, tehát egy kérdés-válasz, 
vagy annak hiánya 4 mp időt 
foglalt el!) adott válaszaink 
közben valószínűleg egyikünk 
sem nézte az eredményt. Tulaj
donképpen a műsorvezető is 
csak akkor pillantott az ered
ményjelző táblára, amikor lejárt 
az egy perc. s akkor vette észre, 
hogy ötszáz, ponttal megnyertem 
a fordulót, s ekkor hangzott el a 
meglepetését imígy kifejező 
mondat: Azt a mindenit!

A második fordulóra kide
rült, miért kell szerencse is a so- 
rozatgyözelmckhez. Két ellenfe
let kaptam, az egyik korábban 
már hétszer győzött, a másik 
először indult. S ez utóbbi olyan 
nagy tudásról tett tanúbizonysá
got. hogy mindkettőnket lehen
gerelt. Kétség nem fért győzel
méhez. Csak azzal vigasztalód
hattam, hogy korábbi sorozat- 
győztes elé kerülhettem, így má
sodikként estem ki. F.z a játék 
rendje szerint azt jelenti, hogy 
még ebben az évben ismét meg
próbálhatom azt. ami az utóbbi 
időben csak Cierlei Imrének si
került. Megígérem, nem leszek 
nagyravágyó, megelégszem az 
autóval is...

(lóz József
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Üzenet a főigazgatótól

Egészen a közelmúltig széles 
körben elterjedt az az érzés, hogy 
a fertőző betegségek elleni küz
delmet már csaknem megnyer
tük. Legtöbbjük leküzdésének 
módja, vagy rendelkezésre álló
nak, vagy különösebb nehézsé
gek nélkül fel fedezhetőnek tűnt. 
Látványos előrehaladás valóban 
bekövetkezett: a fekete himlő fel
számolása megtörtént, és hat má
sik betegség is hamarosan fel
számolásra kerül. De tragikus mó
don az optimizmussal együtt járt 
egy hamis biztonságérzet, amely 
elősegítette sok betegség riasztó 
gyorsaságú elterjedését.

Jelentős betegségek, mint a 
malária és a tuberkulózis szörnyű 
visszatérésének lehettünk tanúi a 
világ számos részén. Ugyanakkor 
sokévi visszaesés után számos or
szágban közegészségügyi veszély
ként tértek vissza olyan betegsé
gek mint a pestis, a difléria (to
rokgyík), a dengue-láz (trópusi 
nátha), a mcningococcus menin- 
gitis (agyhártyagyulladás), a sár
galáz és a kolera. Ezen túlmenően 
korábban ismeretlen fertőző be
tegségek bukkannak fel példa 
nélkül álló ütemben.

Az elmúlt 20 esztendő során 
több mint harminc új és nagy
mértékben ragályos fertőző be
tegséget azonosítottak. Ezek kö
zé tartozik a virulens Ebola-típu- 
sú hemorrhagiás láz, a Hl V/AIDS 
és a Hepatitis C. Ezek közül a 
betegségek közül sokat nem le

het még jelenleg kezelni, nem is 
szólva gyógyításukról és oltó
anyag sem áll rendelkezésre a 
megelőzésükhöz.

Az antibiotikum-rezidencia 
egy olyan másik, ugyancsak rend
kívüli jelentőséggel bíró fenyege
tés az emberi egészségre, amely 
az utóbbi húsz év során lépett 
fel. Az olyan gyógyszerek, ame
lyekre egykoron biztosan lehe
tett számítani sok fertőző beteg
ség elleni védelem szempontjá
ból, egyre kevésbé használha
tók, mivel az ellenük kialakult 
rezisztencia mind szélesebb kör
ben terjed. Ezen túlmenőleg ke
vesebb új antibiotikumot állíta
nak elő, amely részben a fejlesz
tés és az engedélyezés magas 
költségeinek tudható be. Mivel a 
fertőző betegségek kezelésének 
hatékonysága csökken, egyre 
több embernek lesz szüksége kór
házi kezelésre, a betegségek to
vább tartanak, a kezelési költsé
gek fokozódnak, és az iskolából, 
illetve munkából álló kiesés idő
tartama emelkedik.

Számos oka van az új beteg
ségek megjelenésének és az egy
szer már legyőzöttnek hitt fertő
ző betegségek feltámadásának. 
Ezek közé tartozik a nemzetközi 
légiutazások számának gyors nö
vekedése, és az olyan óriásvá
rosok növekedése, amelyekben 
igen magas a népsűrűség, és 
nem eléggé biztonságos a vízel
látás és a szennyvízlevezetés.

Az élelmiszerrel terjedő meg
betegedések kockázatát jelentő
sen megnövelte a kereskedelem 
világméretűvé válása és az élelmi
szer-termelés, -kezelés és -feldol
gozás terén bekövetkezett válto
zások. A környezeti tényezők az 
embereket korábban ismeretlen 
betegségeknek tehetik ki. Pl. az 
ember lerombolja az erdökeL és 
olyan korábban távoli állati és 
rovar élőhelyekre hatol be, ame
lyek a betegség expozíciójának 
jelentős kockázatát hordozzák.

Mindezen közben a gazdag 
és a szegény országokban egy
aránt csökkentik a közegészség- 
ügyre fordított kiadásokat, és az 
amúgy is korlátozott pénzeszkö
zöket más prioritások szem előtt 
tartásával költik el. Ennek ered
ményeképpen az új betegségek 
megjelenése, az ismert betegsé
gek új erőre kapása, vagy az an
tibiotikum rezisztencia kifejlő
dése addig nem kap megfelelő 
figyelmet, amíg már túl késő 
nem lesz. A közelmúlt egyik 
döbbenetes példája a humán-im- 
mundeticiencia vírus (HÍV), ame
lyet csak akkor ismertek fel, 
amikor már sok országban nagy
számú embert fertőzött meg. 
Amennyiben a járványos po
tenciállal rendelkező betegsége
ket eléggé korán észlelik, az epi
démiák (járványok) és pandémi- 
ák (több országra vagy világ
részre kiterjedő járványok) egyes 

esetekben megelőzhetőek, más 
esetekben minimálisra csökkent
hetők. E nagyon sürgető okok 
következtében választottuk az 
1997-es Egészségügyi Világnap 
témájául a „Felbukkanó fertő
ző betegségek - globális ké
szültség - globális válasz”  kér
déskört. Reménységeim szerint 
az Egészségügyi Világnapot, 
mint katalizátort felhasználva az 
egyes országok képesek lesznek 
józan valóságérzékkel megvizs
gálni ezeket a problémákat, és 
arra koncentrálni, hogy újjáépít
sék a betegség surveillance (im
munológiai védelem) és a beteg
ség leküzdés alapjait. Mind az 
állami, mind a magánszektort 
bátorítani kell, hogy kutassanak 
és fejlesszenek jobb védelmi és 
leküzdési technikákat, és új an
tibiotikumokat azok lecserélé
sére, amelyek már nem hatéko
nyak.

Azzal a ténnyel kell szembe
néznünk, hogy fertőző betegsé
gek olyan mindennapos fenye
getést jelentenek, amely sürgős 
figyelmet érdemel, különösen 
egy olyan időszakban, amikor az 
emberek világszerte egyre in
kább közel kerülnek egymáshoz 
a nemzetközi utazások és keres
kedelem révén. A fertőző beteg
ségek nem tartják tiszteletben a 
határokat. Globális mértékben 
együtt kell működnünk leküzdé
sük érdekében.

Apróhirdetések

Nyíracsád, Gát u. 6. sz. alatt 
építési telek eladó. Gáz és ipari 
áram bevezetve.
Irányár: 850 000 Et.
Érdeklődni Lukács István, Nyír- 
mártonfalva, Debreceni út 60.

*
Szmír László, N yíracsád; Széc
henyi u. 14. sz. alatti lakása el
adó. Érdeklődni: Árvái Miklós, 
Nyírlugos, Széchenyi tér 15. 
Tel.: (42) 288-404, 288-278.

*

Nyíracsád központjában telefo
nos helyiség kiadó.
Érdeklődni: 206-433.

*

Eladó a Nyíracsád, Rákóczi u. 
114. sz. alatti ház.
Érdeklődni a helyszínen lehet. 
Tel.: 206-298.

Javva motorkerékpár és egy rend
sodró eladó.
Érdeklődni: Nyíracsád, Dózsa u. 
71. Tel.: 206-574.

Nyíracsád Önkormányzata az 
autóbusz-garázs épületét bérbe 
adja. Ajánlattétel: május 20-ig, a 
Polgármesteri Hivatalban.'

(Folytatás az 1. oldalról)

2. A szociális igazgatás és szociá
lis ellátás helyi szabályairól szóló 
5/1993. (VIII. 26.) ÖR. sz. rende
let módosítására és egységes 
szerkezetbe foglalására rendeletet 
alkotott a testület. A módosításra 
a többször módosított 1993. évi 
III. tv.-ben foglaltak alapján került 
sor. (A rendelet e lap májusi szá
mában lesz közzétéve.)

3. Különfélék

3/1. Az önkormányzati tulajdonú 
lakások lakbérének felülvizsgálat
ára került sor és az önkormányzat 
a lakbérek havi mértékének eme
lését rendeletével szabályozta.
A havi lakbér mértéke a lakás 
alapterúletére és minősége (kom
fortfokozata) után:
a) összkomfortos lakás: 44 Ft/m2
b) komfortos lakás: 22 Ft/m2
c) komfort nélküli lakás: 11 Ft/m2

3/2. A nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérleti díjának 20%-os 
emelésére hozott határozatot a 
testület, melyet 1997. május 1. 
napjától kell alkalmazni.

3/3. Az étkeztetést biztosító ón
kormányzati intézményekben a 
napi élelmezésre fordítható költ
séget határozatában fogadta el a 
testület.

EURÓPA LEGNAGYOBB 
PÉNZÜGYI S Z O L G Á L T A T Ó J A  

NYi K A C S Á D O N !

Szolgáltatások:

—  Lakás-takarékpénztárak: OTP Lakás-takarékpénztár, Fundamenta, LAKÁSKASSZA.
—  Nyugdíjpénztárak: WINTERTHUR, PERSELY.
—  Élet-, vagyon-, szállítmány-, balesesetbiztosítások: AHICO, PROVIDENCIA, GE

NERÁLI, GARANCIA, GLÓRIA.
Svájci ingatlan: HELVAG.

—  Teljes körű pénzügyi tanácsadás és ügyintézés helyben.
—  Ha vissza akar kapni az adójából 50%-ot, vagy szeretné az állami támogatásokat 

maximálisan kihasználni, akkor hívjon.

Ugyanit fő- vagy mellékállású munkatársak jelentkezését is várom!

Helyi képviselő:

Bálega Gábor 
Nyíracsád, Hunyadi u. 71. 

Tel.: 206-184

Illés Zsolt 
Nyíracsád, Hunyadi u. 60. 

Tel.: 206-627

Iroda: Nyíracsád, Kolozsvári u. 2. 
Tel.: 206-010

3/4. Az 1997. évi költségvetés 
elfogadásakor a képviselő-testü
let forráshiányt állapított meg a 
jelentkező kiadások fedezéséhez, 
ezért mint önhibáján kívül hátrá
nyos helyzetben lévő település 
pályázat mellett döntött. Ezt a 
Pénzügyminisztériumhoz kell be
nyújtani.

3/5. Fejlesztési terv készítését ha
tározta el a testület, amely a nap
közi otthonos óvoda bővítésére 
vonatkozik. Megvalósításához a 
központi költségvetésből címzett 
támogatásra elkülönített pénz
alapból pályázat benyújtására ke
rül sor 1998. évben. Megbízta a 
képviselő-testület a vezető óvó
nőt a terv elkészítésére.

3/6. Az önkormányzat 1997. évi 
költségvetéséből a meglévő szi
lárd burkolatú utak kátyúzására a 
Közhasznú Társaságtól kért ár
ajánlata alapján a Hunyadi, Ma
lom, Munkácsi és Kolozsvári ut
cákon kerül sor. A Pozsonyi, 
Winkler és Füveskert utcák szi
lárd burkolattal való kiépítésére 
az önkormányzat pályázatot nyúj
tott be a Közlekedési, Hírközlési, 
Vízügyi Minisztérium által meg
hirdetett, az önkormányzati törzs
vagyonhoz tartozó közúthálózat 
építésének 1997. I. félévében el
nyerhető támogatására. A Zrínyi 
utca aszfaltozására a Területfej

lesztési Tanácshoz kíván pályáza
tot benyújtani az önkormányzat.

3/7. A testület támogatja a citera- 
egyúttes észtországi vendégsze
replését. Az utazás költségeihez a 
Művelődési és Közoktatási Minisz
térium is hozzájárul. Az önkor
mányzat intézményei a gyermekek 
nyári táboroztatására, üdültetésére 
pályázatokat készítenek, melyből 
elnyert támogatás is elősegíti, 
hogy minél szélesebb legyen kap
csolatuk bel- és külföldön egya
ránt.

3/8. Az önkormányzat képviselő
testülete a Debrecenben vissza
állítandó ítélőtábla szükségessé
gével egyetért. A megye lakossá
gának érdeke azt kívánja, hogy 
peres ügyei helyben nyerjenek el
intézést, ne kelljen ennek érdeké
ben távolabbi helyre utazni. Az 
önkormányzat kinyilatkoztatta, 
hogy az ítélőtábla megyeszékhe
lyen történő elhelyezését anyagi
lag is támogatni fogja. (Sajnos, 
az első körben nem Debrecen, ha
nem Szeged az esélyesebb.)

3/9. A testület felülvizsgálta a ko
rábbi döntését, és a Hajdúhadházi 
Rendőrkapitányság Vámospércsen 
és a községben történő igazgatás- 
rendészeti ügyfélfogadás költsége
ihez hozzájárul.

3/10. A képviselő-testület a Kos
suth Lajos Tudományegyetem 
számítástechnikai szakának kez
deményezésével egyetért, mely 
szerint számítástechnikai szolgál
tató iroda létrehozására pályázd 
benyújtására van lehetőség. A pá; 
lyázati feltételekről, a későbbi 
hasznosítási lehetőségekről to- 
vábbi információ szerzését tartja 
szükségesnek.

Dr. Ördögh Miklós alpolgármes 
tér tájékoztatja a képviselő-testű 
let tagjait a „Zsuzsi" kisvasú1 
visszaállítási tervének jelenleg1 s  
helyzetéről. Visszaállítása esetóH 
a települést is érintené.

A községi állatorvos felhívja 
ebtartók figyelmét, hogy az ebe* 
kötelező veszettség elleni oltás! 
megtörtént, így azon tulajdoni 1 
sok, akik be nem oltatott ebüké i 
nem irtják ki, vagy oltásuk^ t 
nem gondoskodnak, szabálys#' k 
tést követnek el. Ez pénzbírsá! e 
kiszabását vonja maga után. é 
Pótoltásra május első hetébe* j- 
minden reggel 7 órakor az áll3  ̂
torvosi rendelő előtt van leheti 
ség, előzetes bejelentés alapján.

Varga Györgyid a
jegyző 1

RT. M A JUSBAN  KEZDI M EG M ŰKÖDÉSÉT.
és meggyőződhet arról, hogy megbízható befektetési formát # J

Fundamenta
; A la p , a m e ly re  ép íth e t
! A FUNDAM ENTA M AGYAR-NEM ET LAKAS-TAKAREKPENZTAR
! Hamarosan Ön is megismerheti a lakás-előtakarékosság előnyeit,
| kedvező hitellehetőséget ajánlunk Önnek.

; A FUN D AM EN TA RT. ALAPÍTÓ I

| A Bausparkasse Schwabisch Hall Németország legnagyobb, piacvezető lakás-takarékpénztára, amely 66 éves múltra tekinth®
1 vissza, és Európa számos országában sikeresen működik.
■ A Magyar Takarékszövetkezeti Bank neve jól ismert a hazai piacon. A Takarékbank a takarékszövetkezetekkel együtt a legn 
! gyobb hazai pénzügyi hálózattal rendelkezik.
| A lakás-előtakarékosság mindazok számára vonzó lehetőséget nyújt, akik már rendelkeznek saját lakással, és azoknak is, al
• még csak álmodoznak erről.
• Bővebb felvilágosítást a helyi művelődési házban tartandó előadáson hallhatnak az érdeklődők. Az időpontról később tájékoz] 
! tatjuk a lakosságot. DOBI JÁNOS, területi vezet_
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