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Mikor is voll a honfoglalás? - 
kérdezte 1882-ben a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter az 
Akadémia ülésén. Arról ta
nácskoztak, hogy mikor ünne
pelje az ország a honfoglalás 
ezredik évfordulóját, a milleni- 
urnot. A  történészek hosszas ta
nácskozás után a 895 mellett 
döntöttek, így lett 1895 a mil- 
lenium éve. A  munkálatokkal 
azonban nem készültek el idő
re, így 1896-ra halasztották az 
ünnepségeket. Ezen ünnepség
nél a fő súly ne a látványossá
gokra, hanem maradandó alko
tásokra legyen fektetve, hogy 
azonban fel legyen tüntetve a 
nemzet egész ereje, hogy ünne
pe legyen az egész országnak, 
az egész nemzetnek, az ország 
fninden helyének, polgárának - 
olvashatjuk az ünneplés előké
szítésére alakult bizottságok je 
lentésében.

Ezek a szempontok 1996- 
ban az 1100. évfordulón is 
meghatározóak lehetnek. Mit 
ünnepelhet a nemzet minden 
polgára? Azt, hogy az eltelt év
századok történelmi viharait 
túlélve, fennmaradt a magyar
ság, nevet szerzett a világban, s 
a kétezredik év küszöbére érve 
beléphet az emberiség törté
netének talán teljesen új kor
szakába. 895-ben hosszú ván
dorlás végére érkeztek a 
magyar törzsek, amikor átjöttek 
a Kárpátok hágóin, s leteleped
tek a Kárpát-medencében. Az 
Ural hegység nyugati oldaláról 
indulva Magna Hungárián, Le- 
védián és Etelközön keresztül 
jutottak ide. Nem volt számuk
ra ismeretlen ez a terület, hi
szen korábban kalandozó kato
nai segédcsapatként a katonai 
vezető réteg már többször járt 
ezen a vidéken. Szlávok, mor
vák, avarok, frank néptöredé
kek laktak itt, de államot nem 
alkottak.

A hely megtetszett a magya
roknak. Legeltetésre alkalmas 
hatalmas mezők, bővizű folyók, 
s a védelmet jelentő hegylánc 
alkalmasnak mutatkozott a le
telepedésre. S amikor az etel- 
közi magyarokat egy keletről 
Jövő besenyő támadás nyugat 
felé tolta, a hét magyar törzs, s 
a hozzájuk csatlakozott kazár 
birodalomból kiszakadt törzstö
redék, fokozatosan birtokukba 
Vélték a Kárpát-medencét. 
Ilogy mennyien lehettek? Ta
lán 4-500.000 fő telepedett le, 
s keveredett az itt élő mintegy 
100.000 főre becsülhető néptö
redékekkel. A letelepedés 
azonban nem jelentett életfor- 
"laváltást is. A katonai réteg 
l(>vább folytatta a kalandozó 
hadjáratokat, kifosztva és kira- 
Uilva Nyugat-Európa Itália és

Bizánc legjelentősebb területe
it.

Gyors lovaikon, szokatlan 
harci technikát alkalmazva e l
jutottak a mai Spanyolország 
területére is. S ha meggondol
juk, hogy ez az út gyors autók
kal ma is két napot vesz igény
be, bizony bevallhatjuk, hogy 
nem kis dolog volt a 10. szá
zadban lovakon, s ellenséges 
országokon keresztül eljutni 
oda.

A  század végére azonban be
zárultak ezek a biztos megélhe
tést nyújtó, nehéz munkát nem, 
annál több kalandvágyat igény
lő lehetőségek. Nyugat-Euró
pában megerősödött a német 
birodalom, s 955-ben Augus- 
burgnál könnyűszerrel verték 
szét a magyar sereget. Más 
megélhetés után kellett tehát 
néznünk. A kalandozásból ki
kerülő tömegek a földművelés
ről korábban szerzett tapasz
talatokat felelevenítve kezdtek 
áttérni az ezzel együtt járó lete
lepedett életmódra. Ez az élet
mód, s a tőlünk nyugatra bekö
vetkezett változások megkö
vetelték, hogy kibéküljünk a 
szomszédainkkal, s államot 
alapítsunk. Géza fejedelem ke
mény kézzel számolt le a régi 
életformához ragaszkodókkal. 
Lányait a szomszéd fejedelmek 
fiaihoz adta feleségül, fiának 
Vajknak pedig német herceg
nőt hozatott feleségül. Támo
gatta a nyugati kereszténység 
elterjesztését, bár ő maga még 
isteneinek is áldozott. „E lég 
hatalmas vagyok ahhoz, hogy 
két istent is imádjak.”  Hangoz
tatta a hagyományok szerint. 
Amikor 997-ben meghalt, fiára 
hagyta művének befejezését. 
István folytatta az apja által e l
kezdett művet. A  hatalma ellen 
lázadó Koppány testét felné
gyeltette, s elrettentésül az or
szág legjelentősebb pontjain 
kiszegeztette. Másokat ügyes 
politikával állította a maga o l
dalára. Koronát kért, s kapott a 
római pápától és 1000. kará
csonyán, illetve 1001. január 
1 -jén királlyá koronáztatta ma
gát. Ez az esemény nemcsak 
egy korszak végét jelenti, de 
egyben egy új kezdetét is.

Megindult a társadalom tago
zódása, a feudális rendszer ki
épülése, a nyugati típusú tör
vényalkotás, a pénzverés. Szent 
István király állama a latin tí
pusú keresztény Európa szer
ves része lett.

Erre a történelmi folyamatra 
emlékeztünk 1896-ban. Ezért 
készültek olyan maradandó al
kotások, mint a kontinens első 
föld alatti vasútja, a ma is mű
ködő kis földalatti, a Műcsar
nok, a Vígszínház, a Vaskapu
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szabályozása, a mai Szabadság felemlegetnek a kései utódok 
híd, az iparművészeti és nép
rajzi múzeum, a hat hónapig 
nyitvatartó kiállítás a Városli
getben, díszelőadások, konfe
renciák, s rendezvények követ
ték egymást.

1996-ban is emlékezünk a 
honfoglalással kezdődő törté
nelmünkkel és az ezredéves 
évfordulóra.

Hogyan? Szerte az ország
ban, de itt, Nyíracsádon is sok
féleképpen.

Vetélkedőkkel az iskolások
nak, előadással a felnőtteknek, 
s talán egy olyan eseménnyel a 
falu apraja-nagyjának, amelyet

Az emlékezés során megta
nulhatjuk becsülni saját múl
tunkat, s beláthatjuk, hogy 
még nem késő félretenni a 
gyűlölködést, egymással és a 
szomszéd népekkel, s össze
fogni fennmaradásunk érdeké
ben.

„A  honfoglalás első ezredéve 
bevégződött, és jól végződött 
be.”  írta Jókai Mór. Emlékez
zen hasonló szellemben a rá
következő száz évről a jövő 
évezred krónikása is.

III és G abrie l la

Jeles évfordulóhoz érkezett a ma
gyar nép 1996-ban. Honfoglalásunk 
1100. évfordulóját ünnepeljük. Nem
zetünk az utóbbi száz évben sajnos 
számos tragédiát élt meg. Két világhá

ború közepette kétharmados terület
csonkítás is bekövetkezett. Csak né
hány éve élhetünk demokratikus 
jogállamban. •

Hat évvel a rendszerváltás után, 

amikor nálunk is létrejöttek a demok
ratikus jogintézmények és pluralista 
társadalomban élünk, gazdasági ne
hézségek sújtanak bennünket. Különö

sen nehéz helyzetben vagyunk mi itt az 
ország keleti részén, ahol legmagasabb 
a munkanélküliek száma, nem indult 
fejlődésnek még az ipar, sőt a mező- 
gazdaságból sem lehet megélni. Ilyen 
gazdasági viszonyok között kezdjük 
1996. évet. De elmondhatjuk, hogy az 
elmúlt években sokat fejlődtek telepü
lésünkön az életkörülmények. Kényel

mesebben élünk és igen nagy dolog, 
hogy csaknem 100%-bán a helybéliek 
vásárolták vissza licitálás útján a falu 
földjeit. Hátra van még a földek kimé
rése, a részarányok visszaosztása, 
hogy ezen az alacsony aranykoronájú 
földeken megkezdődhessen a bizton
ságos gazdálkodás. Ez természetesen 
még csak a tulajdon biztonságát jelen
ti. A földművelésben a termelésnek 
nincs biztonsága. Az időjárás viszon
tagságai mellett az értékesítés mindig 
bizonytalan. Sajnos minderre nagyon 
keserű tapasztalatok vannak.

Nyíracsádon közel 4300 lakos él. 
Vannak, akik eljárnak dolgozni ipar
ban, kereskedelemben, szolgáltatás
ban találtak munkát, azonban lakni, é l
ni csaknem mindenki itt akar. Ezért 

kell olyan viszonyokat teremtenünk, 
hogy minél többen megtalálják hely
ben is számításukat, biztonságos meg

élhetésüket. Ez nem könnyű feladat, és 
erre most nagyon is nehéz lenne taná
csot adni.

Egy viszont biztos: az itt élők szor
galma, munkaszeretete sokat számít. A 
vállalkozások, ha találnak megfelelő

állami támogatottsággal előbbre vihe
tik a község életét. Miben nyilvánulhat 
ez meg? Szükség lenne helyi kisüze
mekre, amelyek feldolgoznák az itteni 
termelvényeket, hogy minél feldolgo- 
zottabb állapotban kerüljön piacra a 
termék. Bízunk abban, hogy a könnyű
ipar is előbb-utóbb megtelepszik ná
lunk (ruhaüzem) és egyre több lány
nak, asszonynak ad munkát. 
Községünk nagyon rossz helyen fek
szik, nem halad rajta keresztül fő köz
lekedési út, nincs vasutunk. Ennek az 
elzártságnak viszont előnye is lehetne, 
hiszen előbb-utóbb számolnunk kell a 

falusi turizmus meghonosításával. Az 
itteni környezet műemléki értékek a 
jövőben egyre több turistát fognak 
vonzani.

Ez fejleszti a kereskedelmet, hatása 
van a szolgáltatásra. Előbb-utóbb ha
tékonyabb gazdálkodást kell kialakíta
ni a község szántóterületein. A tulaj
donviszonyok rendezése után célszerű 
lesz gyümölcsösök telepítése, az öntö
zéses gazdálkodás megvalósítása. Ke
resnünk kell mindazokat a gazdasági 
lehetőségeket, melyek a község lako
sainak boldogulását szolgálják.

Nyíracsád jövője azon fog múlni, 
hogy gazdasági fejlődése megindul-e. 
Ez viszont nem spontán valósul meg. 
Szükség van az állami beavatkozásra 
(támogatásra), szükség van a helyi 
kezdeményezésre, a kitartó szorgalmas 
munkára.

Ismert, hogy a szövetkezetekre a 

földtulajdonosok már nem számíthat
nak. Létre kell hoznunk a községben 
azokat a szerveződéseket, amelyek tá
jékoztatják a termelőket, szervezik a 
termelést, felvásárlást, értékesítést te

hát a termelők érdekképviseletét ellát
ják.

Mindezek létrejöttében az önkor
mányzat megadja a segítséget, viszont 

ebben a munkában az egyéneknek, 
családoknak sokkal nagyobb szerepük 
lesz, mint az elmúlt évtizedekben.

I ) r . K a ton a  Gyula  
p o lg á rm es te r

Ü lésterv, pályázatok.

Önkormányzati hírek
A  Községi Önkormányzat Képvi- 

selő-testülete 1996. január 25-én 

tartotta az év első ülését.

Első napirendként a polgármesteri 

jelentés hangzott el a két testületi 

ülés között történt fontosabb esemé

nyekről és a lejárt határidejű határo

zatok végrehajtásáról.

Ezt követően a Képviselő-testület 

elfogadta 1996.1. fé lévi üléstervét.

Önkormányzati ülések

1996. február

1.) Polgármesteri jelentés

Előadó: Dr. Katona Gyula polgár-

mester

2.) A z  önkormányzat 1996. évi 

költségvetésének megtárgyalása.

Előadó: Dr. Katona Gyula polgár- 

mester

3.) Millecentenárium programjá

nak jóváhagyása

Előadó: Vereb Csaba Kult. Biz. el

nöke

4.) Falu jegyző tájékoztatása a 

mezőgazdasági kistermelők érdeké

ben végzett tevékenységéről.

Előadó: Sipos László  fa lu jegyző

1996. március

1.) Polgármesteri jelentés

Előadó: Dr. Katona Gyula polgár-

mester

2.) Beszám oló a községi önkor

mányzat és intézm ényei 1995. évi 

gazdálkodásáról.

Rendeletalkotás

Előadó: Dr. Katona Gyula polgár- 
mester

3.) M unkaerőhelyzet alakulása, 

munkanélküliek foglalkoztatási le 
hetőségei

Előadó: Czapár Gábor ig.ea.

1996. május

1.) Polgármesteri jelentés

Előadó: Dr. Katona Gyula polgár-

mester

2.) Á llategészségügyi helyzet ala

kulása, állattenyésztés, értékesítés 

tapasztalatai, problémái

Előadó: Dr. Ördögh Miklós állat

orvos

3.) Nyíracsád Kultúrájáért A la 

pítvány kuratóriumának tá jékoz

tatója megalakulásától napjainkig

Előadó: Vereb Csaba kuratórium 

elnöke

1996. június

1.) Polgármesteri jelentés

Előadó: Dr. Katona Gyula polgár-

mester

2.) A  képviselő-testület II. félévi 

üléstervének e lf ogadása

Előadó: Dr. Katona Gyula polgár- 

mester

3.) M ezőgazdasági termékek é r

tékesítési lehetőségei a településen

Előadó: a z  ismert felvásárlók

4.) Adóigazgatási feladatok ellá

tásáról beszámoló

Előadó: Patalenszki József adóü- 

gyi.ea.

A z  önkormányzat döntést hozott 

az Általános Iskola igazgatói állás 

betöltésére vonatkozó pályázat 

meghirdetésére. A  közoktatásról 

szóló 1993. évi EX X IX . tv. 18. §. (8 ) 

bekezdése alapján az intézm ényve

zető  kiválasztása nyilvános pályázat 

útján történik. M egbízása öt évi id ő 

tartamra szól. Miután a z  Általános 

Iskola igazgatójának kinevezése 

1996. július 31. napjával lejár, így  az 

állás betöltésére a pályázatot meg 

kell hirdetni. A z  Önkormányzat saját

költségvetéséből utak javítására, 

karbantartására, építésére nagyon 

keveset tud fordítani, a Testület élt 

azza l a lehetőséggel, hogy a K ö z le 

kedési-, H írközlési és V ízü gyi M i

nisztérium, a Földművelésügyi M i

nisztérium és a Környezetvédelm i és 

Területfejlesztési Minisztérium által 

meghirdetett pályázatra je len tkez

zen. A  pályázati feltételek szerint a 

szem éttelephez veze tő  út építésére 

nyújtott be az Önkormányzat pályá

zatot.

A  Buzita tanyán lakók kérelme 

alapján az Önkormányzat döntött 

egy  közk ifo lyó  felszereléséről a kas

télyközeiében .

A  nyersanyagnorma módosításá

ról döntött a képviselő-testület az ál

tala fenntartott élelm ezést nyújtó in

tézményekben. A  nyersanyagnorma 

emelést a z  élelm iszerárak jelentős 

emelkedése tette szükségessé.

A z  ülés további részében a képvi

selők közérdekű bejelentéseket, ész

revételeket tettek.

Varga Györgyné 

jegy 7.0



„Baby-sitter (pótmama) voltam Angliában”
Régi mondás, hogy minden 

ember annyit ér, annyi em 

ber, ahány nyelven beszél. 
Korunkban az egyetemi dip
loma megszerzéséhez nyelv
tudás, középfokú nyelvvizsga 

szükséges. Nyelvtudással a 
fiatalok könnyebben találnak 

munkahelyet, és ha a nyelv
tudás párosul egy jó  szakmá

val, megnyílnak az országha

tárok a külföldön dolgozni 
szándékozók előtt. Nálunk ez 

most a nagy munkanélküli
ség, az alacsony munkabérek 

miatt sem közömbös.
A  nyelvtudást többfélekép

pen lehet megszerezni. A m e
lyik családban a szülők pénz

tárcája megengedi, méreg

drága nyelvórákat vesznek 
gyermekeiknek, esetleg tan

folyamokra fizetnek be, illet
ve külföldre küldik gyerm e
keiket tanulni. De van, aki 

pótmama lesz. A  különleges 
tanulási mód megválasztása 
apropóján kerestem fel 

Bisztrán Gabriellát, aki ti

zennégy hónapot töltött pót
mamaként Angliában.

—  Honnan jött az ötlet, 
hogy a nyelvtanulásnak ezt a 
módját válaszd?

—  1994-ben érettségiztem, 

jelentkeztem a Kossuth L a 

jos Tudományegyetem törté
nelem szakára. Talán az egy 

szak megjelöléssel már a vá
lasztásom sem volt szeren
csés. Sajnos a felvételim  nem 
sikerült. Sokáig böngésztem 
az álláshirdetéseket, de mun

kát nem sikerült találnom. 
M ajd megakadt a szemem a 

Napló hirdetésén: angol 

nyelvtudással baby-sitternek 
lehet jelentkezni Angliába. 

M ivel angolból érettségiz
tem, a természetemre je llem 

ző a mozgékonyság, új dolgok 
megismerésének igénye, a 

gyerekeket szeretem: így fe l
kerestem a hirdetésben meg

nevezett nyíregyházi utazási 
irodát, amelyik a pótmama 

közvetítéssel foglalkozott.

Úgy gondoltam, munkám 
lesz, és a nyelvtudásom is f e j 

leszthetem. K ét évvel ezelőtt 

500,- Ft volt egy különóra, 
amit mi nem tudtunk m egfi
zetni. Édesapám munkanél

küli, édesanyám bolti eladó. 

Hárman vagyunk testvérek, 

húgom negyedikes gimnazis
ta, öcsém harmadikos egy 

szakközépiskolában. Bár

mennyire is szeretnék, de a 
külön igényeinket a szüléink 
nem tudják teljesíteni.

A z  elintézés viszonylag ha

mar sikerült, szerencsém 
volt, már októberben felszáll- 

hattam az Angliába induló 

autóbuszra. (A  buszköltség 

negyede a repülőjegy árának.)
—  Milyenek voltak az első 

benyomásaid Angliáról, az 
angol emberekről?

—  M ár az utazástól is na

gyon féltem. Egyedül indulok 

az ismeretlenbe. Népes csalá
dunkban mindig szeretettel 

segítettük egymást, figye l

tünk egymásra. Hogyan bol
dogulok majd egyszál ma
gam? - ilyen gondolatok ker- 
getőztek a fejemben az 

utazás alatt. Londonban a 
Viktória nemzetközi pálya
udvaron szálltam ki. London

tól még három óra hosszat 
utaztam - Derbybe. Ez egy 

kisebb város. A  család ott 
várt rám. Fényképet küldtem 

magamról, így könnyen meg
ismertek. M ivel már em lítet
tem, angolból érettségiztem, 

de az angol nyelvtudásom ke

vés volt ahhoz, hogy értelme
sen, jó l szerkesztett monda
tokkal tájékozódjam, kérde
zősködjek. Volt, aki kedvesen 

útbaigazított, de az angolok

ra az a jellemző, hogy ha ke
veset tudsz a nyelvükön, meg 

se szólalj. Nem szívesen segí
tenek.

—  Milyen volt a család, 
akikkel több mint egy évet 
töltöttél?

—  Három családnál dol
goztam. A z  első helyem 

Derbyben volt, itt egy négy
tagú családhoz kerültem, ők 

egyiptomiak voltak. Négy hó

napot éltem velük. A  nagyob

bik kislány súlyosan megbe-

családtagként. Sokat segítet
tek a nyelvtanulásban. Szere

tettel gondolok rájuk.

—  Mi volt a feladatod, 
mint pótmamának?

—  Tulajdonképpen én nem 
baby-sitter, hanem au-pair 

(óper) voltam. A  baby-sitte- 

reket csak este rendelik a 
gyerekekhez, este látnak el 

felügyeletet. A z  au-pairek a 

családdal élnek. Munkánk: 
napi 6 óra; a gyerekkel való 
foglalkozás: reggelit adtam 

nekik, elkísértem, értük men

tem az iskolába, játszottam 
velük. Köznapi dolgokba is 
besegítettem. A  munkáért 

teljes ellátást és hetente
8.000,-Ft-nak m egfelelő fon 

tot kaptam. A z  estéim és a 

hétvégek szabadok voltak, 
ilyenkor ismerkedtünk L on 

don nevezetességeivel, meg
néztem a British Museumot, 

a Picadilly Circust, az O x
ford Streetet, stb. Barátokat 
is szereztem, velük beszélget

tünk, zenét hallgattunk.

—  Hogyan gyakoroltad a 
nyelvet?

—  London külvárosában 

sikerült jó  és aránylag olcsó 
iskolát találnom. Heti hat

A z  első  család társaságában

tegedett, otthon maradt vele 

az édesanyja. így  rám nem 
volt szükségük. A z  anya kere
sete elmaradt, anyagilag sem 
tudták maguknak megenged

ni, hogy engem fizessenek.
A  második munkahelyem 

London külvárosában volt, a 

munkaadóm egy indiai csa
lád, hat felnőttel és két gye

rekkel. Itt reggeltől estig dol

goztattak, szinte cselédként 

bántak velem. M indenféle 
házimunkát elvégeztem, a 

háromszintes lakást takarí
tottam, mostam, vasaltam 

stb. Három hétig bírtam, 
majd kértem a londoni iro
dát, közvetítsenek másik 

helyre.
A  harmadik család is indiai 

volt, ők is London külvárosá

ban élnek. Egy öt éves kisfiú 

és egy három éves kislány fe l

ügyeletét láttam el. A z  anya a 
televíziónál dolgozik, az apá
nak van egy video-boltja. K i
lenc hónapot töltöttem velük,

órát töltöttem szervezett fo g 

lalkozásokon. K ét kurzust 
jártam végig, ami 4-4 hóna

pig tartott. A  nyelvi környe
zet elengedhetetlen egy nyelv 
tökéletes elsajátításához. A  

barátaimmal, a családdal 

csak angolul beszélgettünk. 

Sok könyvet, fo lyóiratot e lo l
vastam. Nem zetközi fe lső fo 

kú nyelvvizsgát tettem, az 

eredményről februárban ér

tesítenek. A  szüleim bejelen
tettek itthon egy középfokú 

nyelvvizsgára, ami január vé

gén lesz. A  kettőből remélem 

valamelyik sikerül.
—  Tizenegy hónap - hosz- 

szú idő volt. Volt-e honvá
gyad?

—  A z  első hónapokban na

gyon, később, ahogy meg
szoktam, megszerettem az 

angol „családom at” , baráto
kat találtam, egyre kevésbé. 

Tudtam, ha nyelvtanulási 

céllal eljöttem  otthonról, 
nem adhatom fel, nem mehe

tek (vissza) haza a célom el
érése nélkül. Ilyen nyelv- 

tanulási lehetőség nem lesz 
többé bármennyire fojtogat a 

sírás, gombóc van a torkom
ban - nem futamodhatok 

meg. A  szüleimmel és a test
véreimmel telefonon és levél

ben tartottuk a kapcsolatot. 
Anyukám az utolsó napok
ban többször hívott 1 -2 perc

re, hogy rosszat álmodott... A  
14 hónap alatt kétszer voltam 
otthon.

—  Terveid?
—  Jelentkezni fogok a nyír

egyházi Tanárképző Főiskola 

történelem— angol szakára. 

Diplomát szeretnék szerezni. 
Hogy tanítani fogok-e? Nem 

biztos. Olyan pályán szeret

nék dolgozni, ahol a tudást 

anyagiakkal jobban megbe
csülik.

E zzel a csa láddal tö ltö ttem  k ilenc hónapot

Szeretnék visszamenni 

Londonba látogatóba. A  csa

lád és a barátok várnak rám, 

most is tartom velük a kap

csolatot. A z  útiköltségrevalót 
kell még megkeresnem.

—  Kívánom, hogy terveid 
valóra váljanak. A főisko
lás évekhez szorgalmat, ki
tartást kívánok.

P in tye  Sándorné

Autóvezetés télen
Az összeállítás nem fontossági 

sorrendet takar, inkább gondolat
ébresztőként szolgál. Minden gya
korló autós saját tapasztalatai alap
ján összeállított már magában ilyet, 
lehet nem tudatosan, de a gyakor
latban már alkalmazva is.

1. Télen, ködben, rossz út- és lá
tási viszonyok között több időt 
szánjunk a tervezett út megtételé
re, mert a körülményektől függően 
biztos, hogy lassabban tudunk csak 
haladni.

- Azaz induljunk el korábban.
- A tervezett megérkezési idő ne 

váljon kötelezővé, mert a bizton
ságos haladási sebesség helyett 
erőltetett, gyorsabb tempó szomorú 
következményekkel járhat és eset
leg egyáltalán nem fogunk a cé
lunkhoz elérni.

2. Télen legyen mindig nálunk a 
kocsiban lapát, kisseprű, törlőken
dő, jégoldó, jégkaparó, gumicsíkkal 
ellátott ablaküvegtödő, zár- jégmente
sítő, ablakmosóba való fagyálló folya
dék, aláfekvő, vontatókötél, nagy 
teljesítményű ún. indítókábel, s ö l
tözzünk rétegesen, melegen.

A  felsorolásból értelemszerűen 
következik, hogy ezeket az eszkö
zöket az alkalomnak megfelelően 
használjuk is. Az indítókábel lehet, 
hogy a saját kocsink elindításához 
kell majd, de lehet, hogy mi tudjuk 
kisegíteni másik autós társunkat.

Ugyanez vonatkozik a vontatókö
télre. Itt jegyezném meg, célszerű a 
vontatást gyakorolni úgy is, hogy 
mi vontatunk, úgy is, hogy bennün
ket vontatnak.

A z öltözékről néhány szót. A  ko
csiban fűtünk, induláskor azonban 
még nincs meleg, de nagykabátban 
nehéz, ill. kényelmetlen a kocsit 
kezelni, majd a mind hatékonyabb 
fűtés hatására ránk melegszik 
egész öltözékünk, különösen ha 
hosszú kilométereken keresztül így 
vezetünk.

Célszerű ezért - természetesen 
nemcsak ilyenkor - rétegesen öl
tözködni, s amint a kocsiban a kí
vánt hőmérsékletet elértük, úgy 
csökkenthetjük a kellemes közér
zet kialakításához a rajtunk lévő 
ruházatot. Nem jó  a túlzott fűtés! 
Elbágyaszt, elálmosít, ezért célsze
rű azt a hőmérsékletet, esetleg 
többszöri korrekcióval beállítani, 
ami a vezetőnek - nem az utasnak, 
vagy utasoknak! - kellemes. Cél
szerű továbbá időnként az ablakot 
is kis mértékben megnyitni, hogy a 
benti - elhasználódott - levegő 
gyorsabban cserélődni tudjon.

Itt jegyezném meg, hogy a veze
tőnek tisztában kell lennie saját ve
zetési képességeivel.

Ennek megfelelően célszerű 
időnként szüneteket, pihenőt tarta
ni. Érdemes kiszállni a gépkocsi
ból, megtornáztalni magunkat. A 
tervezeti távolságtól függően állít
sunk össze szendvicseket, legyen

nálunk üdítőital, amelyet ilyenkor 
fogyasszunk el. (Lehet persze veze
tés közben is, de csúszós úton nem 
ajánlatos fél kezünket ezzel lefog
lalni!)

Mivel bármely okból előfordul
hat (baleset miatt torlódásba kerü
lünk, műszaki hiba miatt leáll a 
motor stb.), hogy a kocsiban vagy a 
kocsit szerelve hidegben kell akár 
hosszabb időt eltölteni, ezért min
denképpen legyen nálunk a kinti 
hőmérsékletnek megfelelő öltözék 
is. (Célszerű továbbá, ha a kocsi
ban tartunk mindig egy esernyőt is. 
Sűrű havazásban, ha fel kell nyitni 
a motorháztetőt, a gyújtásrendszer 
könnyen elázhat. Az ernyőt fölé 
tartva ennek kisebb a kockázata.)

3. Elindulás előtt valamennyi 
ablakot, továbbá a világító- és je l
zőberendezéseket és a külső visz- 
szapillantó tükröt, ill. tükröket tisz
títsuk meg a jégtől, hótól, párától. 
A  tompított fényszórót, nagyon 
rossz látási viszonyok esetén az e l
ső és a hátsó helyzetjelző ködlám
pát is használjuk. Lehetőség sze
rint a havat az egész kocsiról 
takarítsuk le. A  menetközben 
elénk csúszó hótömeg is balesetve
szélyes, mert miatta nem látunk ki, 
vagy a másik gépkocsi elé hullva 
másoknak szerezhetünk kellemet
len - a hideg ellenére meleg - pilla
natokat.

A  kerékjáratokba felkerülő, ott 
megfagyó hó is balesetveszélyes le
het, főleg akkor, ha a mellső kere
keket már nem tudjuk emiatt alá
fordítani. Ezért célszerű időnként 
megállni és ennek egy részétől azt 
leverve megszabadulni. Megérke
zéskor, főleg ha erre van helyünk 
és lehetőségünk, célszerű a sós 
vagy egyéb vegyszeres latyakot víz
zel lecsapatni. Ajanlatos ezután 
olyan helyre beállni, ahol a kocsi 
le tud száradni. A  rögzítő (kézi) fé
ket ne húzzuk be, mert ilyenkor 
szokott befagyni. A  tél végén - ak
kor is, ha közben volt lehetőségünk 
a kocsi alsó tisztítására - bő vízzel, 
magasnyomással vagy gőzborotvá
val mosassuk le a kocsit aluli ól. A  
mosás után célszerű az alvázvédel
met, annak épségét ellenőrizni és 
szükség szerint rozsdátlanítas mel
lett a sérült védőfelületet kijavíta-

ni.
4. A  gumiabroncsok gyári keze

lési utasításban előírt levegőnyo
mását indulás előtt célszerű ellenő
rizni, beszabályozni.

Különösen ha melegebb napok 
után váratlanul hidegebbre fordult 
az időjárás, hirtelen lecsökken a 
gumiabroncsok levegőnyomása is. 
Célszerű kézzel, vagy lábban mű
ködtethető pumpát tartani a kocsi
ban, ez utóbbiak általában már 
nyomásmérővel is fel vannak sze
relve, s így egyszerűbb a nyomá
sértéket leolvasni. Ha nincs pum
pánk, a benzinkutak bármelyikénél

el tudjuk végezni vagy végezteti* 
az ellenőrzést. N e felejtsük el > 
pótkereket sem! Ezt mindig a fut* 
keréknél előírt nagyobb értékre ér 
demes beszabályozni.

Pl. elől 1,2 hátul 1,8 bar az elő 
írt nyomás, a pótkereket célszerí 
1,8 ill. 1,9 bar légnyomásra beállt’ 
tani, mert ebből a nyomáséi' tékbo 
a felszerelés helyétől függően tu 
dunk csökkenteni.

5. Beszálláskor a cipőnkről a la 
tyakot, havat - legalábbis a zömét' 
a cipők összeütögetésével vagy 1 
kéznél tartott kisseprűvel távoli 
suk el, mert-az is balesetveszélye* 
ha a cipőnk lecsúszik a pedálokról 
A  behordott hó a fűtés hatására el 
olvad, majd megállás után ped ig1 
külső hőmérséklettől függően i? 
inét megfagy.

Célszerű váltócipőt is tartani 1 
kocsiban. Csizmában, magas szál* 
zárt téli cipőben kényelmetlen 1 
pedálok kezelése és befülled a lí 
búnk, ami rossz közérzetet okol 
Ha pedig félcipőben szálltunk be1 
kocsiba, lehet, hogy a hó, ille tve1 
latyak eláztatta már mind a cip# 
mind a zoknit vagy harisnyát, 1 
ezek is zavaró tényezőként befolyj 
solják a vezetésünket.

6. A  kocsival még elindulás elő' 
érdemes megtervezni az útvonala1 
amelyen a lehető leggyorsabba1 
érjük el az úticélt. Fontos, hogy U 
gyen néhány tervezett, ún. illeni 
külő útvonal is, ha valamilyen aki 
dály miatt az első útvonal^ 
mégsem tudnánk végigmeiu1 
Igyekezzünk olyan főútvonalak* 
kiválasztani, ahol a havat általába1 
rendszeresen takarítják, vagy a fór 
galom sűrűsége miatt biztos, hog 
járható a pálya. Ha nem időre k<‘ 
valahová odaérni, mindenképp*’ 
célszerű kivárni m íg az utakat 1̂ 
tisztítják.

7. Télen reggel is, kora dél úti1 
is szürkülettel kell számolni. Ezé* 
a kocsiba beszállás után szánjuk 
egy rövid időt arra, míg szemük 
hozzászokik a külső megvilágító 
hoz.

Ne csak az ablaktörlő által tÖr̂ j 
felületen tekintsünk ki, hanem & 
oldalablakokon, ill. a hátsószél 
dőn is.

Megjegyzés: Nem ajánlott hős* 
szabb TV-nézés, vagy szám ító^ 
(képernyő) használat után közv^1 
lenül autóba ülni és vezetni. Au'1 
kor a jól megvilágított lakott teíj 
létről a sötét országúira kiérüW 
rövid ideig célszerű csökkenteni 
sebesseget, míg szemünk megsz^ 
ja az új látási viszonyokat. EhH‘ 
mindenkor jól beállított fénysZ1’ 
lók, s ép, sérülésmentes szélvé^ 
üvegek szükségesek.

Ez utóbbinál a sérülés, esetl^ 
repedés, törés az úton közieket 
nem kivilágított gyalogos, szek^1 ( 
esetleg kerékpáros észlelését te** 
szinte lehetetlenné. V• ^



Táltosok a vadászházban
1 Nemrég szárnyra kelt a hír, 

hogy Kovács András, a többsé- 
I gi tulajdonos eladta részvényeit 

a Nyírerdő Részvénytársaság
nak. Arról kérdeztük, mi ennek 
a tranzakciónak az oka, s hogy 
mivel foglalkozik ezután a va

dászházban.

—  M i vo lt az o k a  az e l

adásnak?

— Nem sokkal azután, hogy a 
tulajdonomba került a rész

vények 55 százaléka, rájöttem, 
hogy ez teljes embert igénylő, 
túl nagy munkával járó elfog

laltságot jelentene számomra. 
Ugyanakkor én egy táltos isko

lát vezetek, amely nemzetközi
i hírnevű, s a két elfoglaltság sok

- egy embernek. így maradtam
- annál, hogy két éves szerződést 

kötöttem a Nyírerdő Rt-vel. A 
már meglévő iskolaprogram 

keretében Guthon folyhat a ta-
- nitás, bármikor van hely szá

dunkra.
—  M ive l fo g la lk o z ik  a tá l-

-  tos iskola?

1 A táltos iskola több dologgal 
|( foglalkozik:
r - földsugárzás mérés pl.: lakás- 

bán mágneses zóna keresése 
 ̂ vízér keresés,

í - energia átadási módszerekkel 
 ̂ pl.: bioenergia

- Krisztus erővel: a hit erejével 

való gyógyítás
- diagnosztika: irisz, aura, talp 

diagnosztika
- időutazás: regresszió (vissza
térni előző korokba)
- léleksebészet: szike nélküli 
műtét

- tűzönjárás: az iskolai kurzus 
befejezésére mindenki képes 

rá
- a tömeghipnózis alapjai és 
hogyan lehet ebből kiszabadul
ni: napjainkban a médiák igye

keznek bizonyos dolgokat su
galmazni, megtanulható hogyan 

lehet ettől függetlenedni

- masszázs
- csontkovács
- grafológia: írástanulmányo
zás, jellemre következtetés

- asztrológia: csillagképekből 

jósolnak
- tarot jövendölés

-  M ié rt  a lak u lt  a táltos is 

ko la?

A  természetes gyógyítási mód
szereket a régi táltosok is hasz
nálták. Kutattam azokat az el
járásokat, amelyeket a táltosok 
régen használtak és még ma is 

megállják a helyüket.
-  H o l  van  ez az iskola?

A táltos iskola nemzetközi. Van 
Angliában, Kanadában, az 
USA-ban is. Az országban is

több helyen van pl.: Budapes

ten, Békéscsabán, Komárom
ban, Guthon.
—  E zek  szerin t sokat u ta 

zik?

Igen, de a legjobban Guthon 
szeretek lenni, ott is a rom 
templomot szeretem legjobban, 
mivel ez olyan helyen épült, 

ahol több pozitív sugárzás ta
lálkozik. Jó hatással van az ízü

leti gyulladásra és az asztmára 

ez a hely, különösképpen nyug
tató hatással van az idegrend

szerre. Energiával lehet feltöl
tődni a földanyácskától.

—  M en n y ib e  k e rü l az isk o 

la?

Önköltséges, kurzusonként 
6.000,- Ft jelenleg az ára.
—  K ik  je len tk ezh etn ek ?  

Bárki jelentkezhet. Az iskolá
ban mindenki megtanulhatja 
ezeket a dolgokat, csak pozitív 

hozzáállás, jószándék, jóakarat, 
emberszeretet, alázat, szolgá

latkészség kell hozzá.
—  M e g é rte -e , liogy  a v a -  

dászházat m egvette?

Mivel mi nem értünk a gazda
sági oldalához az nem, de az is

kolát továbbra is ott szeretnénk 
működtetni.

D ió sn é  K o z n ia  E rzséb e t

10 éves a néptánc csoport
A nyíracsádi néptánc cso

port 10 évvel ezelőtt január vé
gén alakult. Kezdetben 80-90 
gyermek is jelentkezett táncol
ni. Ez annak is köszönhető 
volt, hogy érdeklődnek a nép
tánc iránt, mivel a népzenét a 
citera együttes révén már is
merték.

Az első néhány évben közsé
gen kívül nem léptünk fel, ki
vétel volt ez alól Nyírábrány.

Az évek múlásával csopor
tunk létszáma ugyan csökkent, 
de a megmaradó táncosok egy- 
re jobban összeszoktak, egyre 
•öbb táncot ismertek meg és 
ugy gondoltuk, hogy szakem
bereknek is meg kellene mu
tatnunk, mit tudunk.

Így hívtuk meg a Hajdú 
együttes vezetőit. Ők pártfo
gásba vettek bennünket és se
gítőkészségük, biztatásuk, tá
mogatásuk azóta is megmaradt 
Vámunkra.

Közben helyi vezetőnk is fel
ügyelt ránk, s attól kezdve pat

ronálja csoportunkat, szervezi 
útjainkat, kapcsolatokat teremt 
csoportokkal és anyagi támo
gatást nyújtó szervekkel s me
gyei vezetőinkkel.

így kerültünk kapcsolatba az 
erdélyi Szék község csoportjá
val 1990-ben. Ők már három
szor voltak nálunk előbb 48, 
majd 25-25 táncossal voltak a 
vendégeink, s adtak községünk 
számára emlékezetes műsort 
néphagyományaikból. Mi két
szer voltunk a csoportnál Szé
ken, s közben a híres széki 
táncházban tanulhattunk. A  
csoporttal azóta is tartjuk a 
kapcsolatot.

1993-ban meghívást kap
tunk Ausztriába Pöllauba és 
Hartbergbe. Lengyelországban 
kétszer voltunk, először a test
vér város Nalenczówban lép
tünk fel 1994-ben, 1995-ben a 
Skierniewicei Virág és gyü
mölcs fesztiválon léptünk fel, 
valamint a velünk kapcsolatot 
felvenni óhajtó Boczky Chel-

monsky községben jártunk. 
Okét ez év májusában vendé
gül fogjuk látni. Rendszeresen 
résztveszünk a romániai Ermi- 
hályfalván rendezett határmen
ti napokon.

Örömmel veszünk részt a 
környező települések kulturális 
rendezvényein, ahová meghí
vást kapunk szívesen elme
gyünk. Minden évben résztve
szünk a megyei néptánc 
fórumon ahol szakmai zsűri ér
tékeli új műsorszámainkat.

A  csoportnak jelenleg 32 
tagja van 10-20 éves korig, és 
egy utánpótlás kiscsoport 5-10 
évesig. A  nagycsoport tagjai a 
nagy korkülönbség ellenére 
igen jól kijönnek egymással.

Sok gyereknek le kell mon
dani a táncról, mivel miután 
tovább tanul nem tud eljárni a 
próbákra. A  mai műsorunkban 
közülük is nagyon sokan fel
lépnek, nagyon örülünk hogy 
visszajöttek hozzánk ennek a 
műsornak a kedvéért.

Családi pótlék Márciusig igényelhető
Árpilis elsejétől jövede- 

*emhatárhoz kötve jár a csa- 

'ádi pótlék.

Akik fennakadás nélkül 

Veretnék megkapni, azoknak 

Március elsejéig kell igényel- 
azt. (A lanyi jogon csak a 

^árom- és többgyereket né

z ő k n e k  jár.) A  többiek a jö - 

Vedelemigazoláshoz szüksé

ges nyomtatványokat a 

Munkahelyen és a megyei 

e8észségbiztosítási pénztá- 
raknál juthatnak hozzá.

A  nyugdíjasoknak a nyug
d íjfolyósító postázza az adat- 

laPot. Fontos tudni, hogy a

tavasszal kiadott régi igény
lőlapok nem használhatók 

fel. A z  igénylést ott kell lead

ni, ahol az adatlapot besze

rezték, de postán is be lehet 

küldeni a megyei egész

ségbiztosítási pénztárakhoz.

A z  igénylést az 1995-ös jö 

vedelmek után kell kitölteni. 

A z  adó, a TB-járulék, a 

G YES, a gyermeknevelési tá

mogatás és a gyermek, illetve 

más családtag eltartására 

fordított összeg a jövede

lemből levonható, illetve a 

kapott tartásdíj az éves bevé

telbe beszámítandó.

Befejeződtek az árverések
Községünkben 1996. janu

ár 19-én befejeződött az ár

verés.
A z  árverés még 1995. de

cember 4-én elkezdődött, de 

a nagy számú érdeklődő és a 
több száz tábla miatt az árve
rések lassan haladtak.

A  kezdeti nehézségek után 
mindenki megértette az ár

verések lényegét, fontossá

gát, az árverések kisebb-na- 

gyobb viták között lezajlot
tak.

Végeredményben elmond
hatjuk, hogy a lakosság na

gyobb hányada visszakerült 
az eredeti tulajdonába a kár
pótlási földek tekintetében. 
Sikerült megoldani azt, hogy 
a régi tulajdonosok visszake

rültek saját földjük birtoklá

sába, nem licitáltak egymás

ra és 500,- Ft/AK értékben 
visszavásárolták föld jeiket 

és tulajdont szereztek. Tu la j
dont, ami azt jelenti, hogy 
ezután nem csak használati 
joguk van az embereknek, 
hanem tulajdonuk is. A  fö l
deket az állam ingyen kimé

reti és a tu lajdonjogot is be
jegyezteti.

Nyílt levél a Zsuzsiról
A Debrecen Megyei Város Közgyűlése Tagjainak 

Debrecen

A  személyenként össze

adott jövedelm et kell elosz

tani a családtagok számával, 
majd tizenkettővel. így  jön ki 

az egy főre  eső havi jövede

lem.

Családi pótlékot azok kap

nak, ahol ez az összeg nem 

haladja meg a 19.500,- Ft-ot. 

(K ivéve  azokat, akik alanyi 
jogon kapják.) A  teljes ellá

tás azonban csak havi nettó

18.000,- Ft alatt jár, ha ma

gasabb csökkentett pótlékot 

fizetnek. A  gyermeküket 

egyedül nevelőknél ez a jö ve 

delemhatár 23.400,-forint.

T iszte lt  K é p v ise lő  ú r!

Nagy aggodalommal figyel
jük a jelenlegi üzemen kívüli 
erdei kisvasút („Zsuzsi” ) meg
szüntetéséről folyó vitát. Egyút
tal biztakodóak is vagyunk, 
hogy Debrecen város közvéle
ménye, a civil szerveződések, a 
Városi Közgyűlés döntését a 
kisvasút számára kedvezően 
befolyásolják.

Általunk jól ismertek a közel 
két évtized előtti felszámolás 
körülményei, amikor is még 
csak véleményt sem nyilvánít
hattunk.

Négy község (Nyírmártonfal- 
va, Nyírlugos, Nyírbéltek, Nyír- 
acsád) és számtalan tanya la
kosságát kötötte össze a 
kisvasút, mint legfontosabb 
közlekedési eszköz Debrecen 
várossal.

A személyforgalom mellett 
jelentős gazdasági haszna volt, 
valamint biztosította Debrecen 
lakóinak kedves, családias és 
olcsó természetközeli kirándu
lásait. A  döntést hozók már 
1977-ben is elbizonytalanod
tak, hiszen egy rövidebb szaka
szon tovább működhetett a kis
vasút, melynek azonban nem 
volt célállomása, de a vadászati 
érdekeket már nem érintette.

Ismert előttünk a működtetés 
magas költsége, a város és va
lamennyi önkormányzat gazda
sági lehetősége.

Mindezek ellenére kérjük a 
Városi Közgyűlés tagjait, hogy 
ne támogassák a megszüntetési 
javaslatot, mivel felszámolás 
után már soha nem lesz lehető
ség visszaállítani és utódaink
nak talán csak egy jelképes 
hátrahagyott mozdonyt tudunk 
majd megmutatni.

T iszte lt  K ö zg y ű lé s i T a g !

Mi, a helyi önkormányzatok 
tisztségviselői, azt szeretnénk, 
ha később továbbfejlesztési le
hetőség adódna. Ennek megfe
lelően szükség van a kisvasút 
településeket összekötő funkci
ójára is. Nevezetesen eredeti 
nyomvonalán haladva Nyírmár- 
tonfalva község mellett elérhet
né Nyírmártonfalva Reviczky 
Nevelőotthont, ahol több mint 
100 intézeti gyermek van elhe
lyezve, majd - a Guth-i erdő 
európai hírű dámszarvas állo
mányát nem zavarva - Nyíra- 
csád mellett elhaladva tovább 
épülhetne Nyírlugos, illetve 
Nyírbéltek településekig, mely 
által fontos közlekedési eszköz
zé válna, hiszen megszünteté
sekor a közúthálózat nem épült 
ki az optimális irányban. (Nyír- 
mártonfalva-Martinka között 
csak földút van). Sokak előtt 
mindez talán illúziónak tűnik, 
de ha nincsenek terveink, el
képzeléseink, akkor a jövőben 
vetett hitünket is elveszítjük. 
Ha törekszünk céljaink megva
lósítására, sikerélményekre is 
számíthatunk.

A kisvasút továbbépítése egy 
elmaradt térség fejlődésében 
mozgató rugó lehetne. A  sze
mélyszállítás mellett gazdasági 
haszna is jelentkezne, mint a 
falusi turizmust előbbre lendítő 
közlekedési eszköznek. Tele
püléseinkről jelenleg csak köz
úti közlekedésre van lehetőség. 
A vasút, az itt lévő tájvédelmi 
körzetek és az egész térség 
környezetvédelmét is szolgál
ná. Tudjuk, hogy a jelenlegi 
költségvetési viszonyok nem 
kedveznek a fentiekhez hason
ló célok megvalósulásának. 
Szemléletünk azonban nem le
het egyoldalú, a megvalósítás 
érdekében önkormányzataink 
anyagi áldozatokat is hoznak.

Nyírmártonfalva, Nyíracsád, 
Nyírlugos, Nyírbéltek, 1996.
11.06.

Köszönet a segítségért!
A n ta l G á b o r  Nyírmárton

falva polgármestere
H o v á n sz k i G y ö rg y  Nyír

lugos polgármestere
D r .  K a to n a  G y u la  Nyír

acsád polgármestere
Ü v e g e s  M ih á ly  Nyírbéltek 

polgármestere

A 198. sz. Ügyvédi és Felszám oló Iroda mint a Hajdú-Bihar 
Megyei Bíróság által kijelölt 

Győzelem  Szakszövetkezet Nyíracsád, D ózsa G y. u. 22. sz.
„f. a.” felszám olója,

1996. február 13-tól folyamatosan m inden héten 
kedd és csütörtöki napon 9.00— 12.00 óráig 

N Y ILV Á N O S A N  É R TÉ K E S ÍT I a szakszövetkezet tulajdonát 
képező egyes vasipari gépeket, eszközöket, anyagokat stb. 

A z  értékesítés helye:
Nyíracsád, Csonkás-telepi alkatrészraktár.

A z  értékesítésre kerülő gépek stb. megtekinthelók:
1996. február 12-én 8.00— 12.00 óráig a fenti helyen. 

Fizetés módja: a helyszínen készpénzben.
A z  ism eri hitelezőket és a Szövetkezet tagjait azonos feltételek 

esetén elővásárlási jog illeti meg.
A z értékesítésre kerülő gépekkel kapcsolatban bővebb felvilá
gosítást ad: G yöngyösi Lajos Nyíracsád, telefon: (52) 206-017.

L.



Anyakönyvi hírek
1995. II. félévben házasságot 

kötöttek:

Betlehen József - Koszorús Juli
anna 07.22.
Tatos Levente Zsolt - Konyári 
Mária 07.22.
Balogh Gyula - Szilágyi Tünde 
08.05.
Stiegelmayer Károly - Nagy 
Márta Melinda 08.12.
Pósán Attila - Klenovszki Tímea 
08.19.
Török László - Bíró Magdolna 
09.02.
Szilágyi János - Meszesén Erika 
Irén 09.02.
Nagy Zoltán - Kiss Erzsébet
09.09.
Kabály Ferenc - Réz Julianna
09.09.
Szemán Csaba - Szopkó Éva
09.09.
Nagy Béla - Erdei Erika 09.09. 
Magyar István János - Simon 
Andrea Mária 09.16.
Patalenszki Sándor - Povázsonyi 
Mónika 09.16.
Veres Zoltán - Bálega Ilona 
09.23.
Molnár László - Feró Erika 
09.30.
Szávó József - Hevesi Anikó 
10.14.
Szemán Tibor - Haller Gabriel
la Ida 10.14.
Sass József - Bárdos Rozália 
10.21.
Szemán János - Antal Erzsébet 
10.21.
Dancsevics Gyula János - Kele
men Krisztina 10.21.
Kabály Ferenc Károly - Molnár 
Róza 11.04.
Kovács Tibor - Horváth Tímea
11.25.
Balogh Béla - Varga Tünde
11.25.

1995. II. félévben születtek:

1.) Senger Hajnalka 07.06.
2.) Nagy Zsolt 07.09.
3.) Kerezsi Vince 07.06.
4.) Kedves Flóra Enikő 07.10.
5.) Kabály Péter 07.29.

6.) Tordai Patrícia 07.27.
7.) Szávó Enikő 07.14.
8.) Nagy Noémi 08.03.
9.) Nagy Richárd 08.15.
10.) Hamza Lilla 08.16.
11.) Gugg Krisztián 08.20.
12.) Danku Lajos 08.23.
13.) Sulina Richárd 08.28.
14.) Nagy Dóra 09.08.
15.) Bálega Flóra 09.27.
16.) Demeter László 09.14.
17.) György Sándor 10.07.
18.) Puskás Csaba 10.29.
19.) Küzmös József 10.05.
20.) Bethlen Bettina 10.15.
21.) Bálega János 10.17.
22.) Menyhért Dániel 10.06.
23.) Lukács Szilárd 12.02.
24.) Saliga János 12.17.
25.) Nagy Katalin 12.26.
26.) Antal Szabolcs 12.20.
27.) Hutóczki Zoltán 12.06.
28.) Jónás Norbert 12.30.
29.) Török Miklós 12.30.

1995. II. félévében elhaltak:

1.) Zilahi Sándor július 20.
2.) Mihálykó János július 18.
3.) Nagy Ferencné Konyári An
na szeptember 6.
4.) Szabó Sándor szept. 30.
5.) Szilágyi Erzsébet aug. 7.
6.) Blascsák János aug. 26.
7.) Csontos Péter augusztus 23.
8.) Bálega Sándor augusztus 20.
9.) Váraljai Gábor okt. 6.
10.) Piros Sándorné Szűcs Er
zsébet október 9.
11.) Korbeák Mihályné Gergely 
Julianna október 13.
12.) Varga Györgyné Konyári 
Mária október 18.
13.) Bacsó János október 12.
14.) Dorogi János október 19.
15.) Pósán Ferenc október 28.
16.) Szakály László október 29.
17.) Török Miklós nov. 19.
18.) Katona János november 3.
19.) Kiss Mihály december 13.
20.) Kerti Györgyné Kosztin Er
zsébet december 9.
21.) Kökényesi Jőzsefné Párvá- 
nyik Erzsébet december 16.
22.) Kökényesi Jánosné Bilák 
Mária december 25.

Á f ész-sorsolás
A  Nyírvidéki Áfész 2. sz. ABC 
osztályán 1995. december 24-én 
megtartott karácsonyi sorsolás 
nyertesei:
I. díj 1 db mosógép Dorogi Já
nosné
II. díj 1 db centrifuga Szűcs 
László
III. díj 1 db falióra Kerti Mi
hályné
IV. díj 1 db vasalóállvány Gugg 
Péterné
V. díj 1 db Amfora ajándék 
Nagy János

1 db ajándékcsomag Nótin Jó- 
zsefné
1 db ajándékcsomag Szemán 
Sándorné
1 db ajándékcsomag Patalensz
ki Mihályné
1 db ajándékcsomag Sulináné 
Újfalusi Erzsébet 
1 db ajándékcsomag Babály 
Sándorné
1 db ajándékcsomag Vargáné 
Pintye Judit
1 db ajándékcsomag Banca- 
lovszki János

Adományozók az emlékműért

Köszönjük a felajánlóknak az emlékmű elkészítéséhez adott tá
mogatást.

1. Tamás József

2. Őri Tibor

3. Koncz Háziorvos Bt.

4. Matil József

5. Antal Gusztávné

Sporthírek
Február 9-én pénteken 

ülést tartott a „Petőfi”  Sport

egyesület. Az elnökség be

számolóját Konyári József 
egyesületi elnök terjesztette 

elő, ezt követően Simon Já
nos az elmúlt évi gazdálko

dásról számolt be a tagság

nak. Az Egyesület tagjai, 
valamint a futballisták meg

vitatták az őszi fordulóban 
történő szereplést, és egy

hangú volt a vélemény, hogy 
a jelenlegi 12. helyezéstől 

sokkal jobban is szerepel

hetne a csapat. Javaslat 
hangzott el a sakk-szakosz

tály újraindítására, mivel 
községünkben igen népszerű 

volt a sportág. Az Egyesület 

tagjai, valamint a labdarú

gók és a szurkolók egyaránt 
egyértelműbb labdarúgó 

szakosztályi vezetést igé

nyelnek az Egyesület elnök

ségétől. A  szurkolók és a 

szponzorok további támoga

tásukról biztosították a lab
darúgókat, Gugg József vál
lalkozó egyúttal felajánlást 

tett cipővásárlás támogatá
sára.

Az Elnökség ezután le
mondott és sor került az új

raválasztásra. Egyhangú 

szavazással az Egyesület el
nökének ismételten Konyári 
József került megválasztás
ra, míg az elnökség további 
tagjai: Szmir Mihály, Pata

lenszki József, Bálega Jó
zsef, Dorogi Gábor és Ne

mes József.

Az Egyesület elnöke kö

szönetét fejezte ki Pata
lenszki Józsefnek több évti

zeden keresztül végzett 

labdarúgásáért és szervező- 

munkájáért, majd átadta az 

Egyesület ajándékát.

Internet bemutató

Arany- 
lakodalmak

Jakab György és Matil Erzsébet
1996. január 5.
Barkó Ferenc és Czapár Anna

1996. január 13.
Konyári György és Konyári Piros

ka 1996. január 20.
A z  ünnepeiteket gyermekeik, me

nyek, vök, unokák, dédunokák kö
szöntötték. A z  önkormányzat részé
ről Dr. Katona Gyula polgármester, 
Kabály Jánosné, Varga Györgyné 
anyakönyvvezetők, Czapár Gábor 
igazgatási előadó adta át a jókíván
ságokat.

Értesítés
A  Polgármesteri Hivatal 

értesíti a rendszeres szociális, 
rendszeres nevelési segély
ben, ápolási díjban, jövede
lempótló és gyermeknevelési 
támogatásban részesülőket, 
hogy március havi kifizetés 
március 04-én 10— 15.00
óráig és március 05-én 
8.30— 15.00 óráig lesz a Mű
velődési Házban.

Január első felében Inter

net bemutatóval összekötött 
számítógépes tanfolyamra 

került sor az iskolában. A  pá
lyázati úton nyert három 

korszerű IBM  számítógépen, 
s egy, a legmodernebbek közé 

tartozó CD-meghajtóval fe l
szerelt oktatógépen dolgoz
hattak a tanulók. M ivel már 

valamennyi résztvevő rendel

kezett alapfokú számítógépes 
ismeretekkel, így az első órán 
„belenéztünk”  egy kicsit a 

gépekbe, azaz megismerked

tünk legfontosabb alkatré
szekkel, s átismételtük a DOS 

alapjait.
Először nyílt lehetőség a 

népszerű nevén „egér” -nek 

becézett alkatrész használa
tára, majd szövegszerkeszté

si és táblázatkezelési ismere
tek következtek.

A z  elmúlt év szenzációja a 

W indows ’95 program volt, 
így természetesen ezzel is 
foglakoztunk.

A  tanfolyam végén került 

sor az Internet bemutatóra és 

az E-mail használatára. A z  
Internet egy olyan számító- 

gépes hálózat, amely műhol

dak segítségével behálózza az 
egész világot. Használói gya

korlatilag minden ismerethez 
hozzájuthatnak egy telefon- 

vonal segítségével. M egtud

hatjuk a világ összes légitár

saságának menetrendjét, az 
időjárást Indiában, s ha egy 

könyvre van szükségünk az 
O xfordi Magdalene Collégé
ből, például egy gombnyo

mással még azt is megtudhat
juk, hogy melyik polcon van. 

M i a gyermekbénulás vírusá
nak fényképét néztük meg a 

Wisconsin egyetemen. De 

nézhettünk volna filmet, fo g 
lalhattunk volna színházje

gyet, sőt azt is megtudhattuk 
volna, hogy melyik a legrövi

debb út két távoli település 

között. S mindezt a saját szá
mítógépünk előtt ülve. Szo

morúan fedeztük fel, hogy 
m íg a nem is olyan távol fek 

vő Balkányról elég sok adat 

található a hálózaton, N yíra - 

csádról egy sem. Pedig talán 

idegenforgalm i és üzleti 

szempontból hasznos lenne.

A z  E-mail jelentése elekt
ronikus levelezés. Használói 

üzeneteket küldhetnek egy

másnak a világ minden pont
járól ahol telefonvonal van. 

E z a néhány adat is érzékel
teti, hogy a számítógép lehe

tőségei szinte határtalanok, s 

az ismeretek önállóan is meg

szerezhetők, ha az ember tud 

angolul.

Dr. Pénzes Zo ltán

Rendőrségi hírek
December 03.
Nyíracsádon a Kassai úton köz

lekedési baleset történt. Egy sze
mélygépkocsi fának ütközött, és 
felborult 3 ember könnyű sérülést 
szenvedett.

December 15.
Nyíracsádon a Buzitai úton sze

mélygépkocsi fának ütközött 1 fő  
súlyosan sérült, a baleset oka ittas 
vezetés.

Január 9.
I. J. nyíracsádi lakos bejelentést 

tett két személy ellen játékautoma
ta rongálásért, kifosztásért.

Január 19.
Debreceni postaigazgatóság fe l

jelentést tett ismeretlen személy el
len a Nyíracsád piacterén lévő nyil
vános készülék megrongálásáért. 
A z  elkövető a perselyt magával vit
te. A z  ügyekben az eljárás folya
matban van.

Hirdetések
2,5 szobás családi ház eladó. 

Érdeklődni: Nyíracsád, Széchenyi
u. 64. sz. alatt lehet.

özv. Konyári Gyulánénak 1 tele
fonvonal van eladó. Érdeklődni a 
Szatmári u. 48. szám alatt lehet.

Kedves Vásárlók!
A  „G ab i”  ruházati üzletben 

minden korosztály számára o l

csóbb és márkásabb áruk, vala

mint munkaruházati termékek 
nagy választékban kaphatók.

Kisgyermekek alkalmi vagy 

rendszeres felügyeletét vállalnám. 

Információ: 206-891.

Szatmári u. 66 sz. alatt telek van 

eladó. Érdeklődni: Szegediné Zrí
nyi u. 35. sz. alatt.

Menyasszonyi ruha kölcsönzőm

be megérkeztek a ’96-os év mo
delljei. Minden érdeklődőt szere

tettel várunk! Cím: Nyíracsád, 
Rákóczi u. 27.

Asszonyrészen özv. Pintye Jó- 
zseíné lakása melléképületekkel 

400 négyszögöl telekkel eladó.

Irányár: 600 ezer Ft. Érdeklődni a 
helyszínen ifj. Pintye Józsefnél.

Eladó 1 db 4 hónapos mén csikó 
Nyíracsád, Zrínyi u. 117. sz. alatt.

A  Dózsa György Művelődési 
Házban KRESZ-tanfolyam indul 

segédmotor, motorkerékpár, sze
mélygépkocsi, autóbusz, haszon
jármű, mezőgazdasági vontató, já r
mű-szerelvény, állati erővel 
vontatott jármű kategóriákban. 

Többszöri részletfizetési kedvez

mény vehető igénybe. Jelentkezni 
lehet a művelődési ház irodájában.

A  művelődési házban 1995. feb
ruár 17-én 18.30 órától ismét
megrendezzük a „Vállalkozók es 

házaspárok”  bálját. A  rendezvény

re korlátozott számban még lehet 

jelentkezni.

A  művelődési ház csoportos 
színházlátogatásokat szervez. Je

lentkezni és érdeklődni a művelő

dési ház irodájában lehet.

Könyvtári 
rendezvények

—  A  községi könyvtár 

rajzpályázatot hirdet a 
honfoglalás 1100. évfor
dulója alkalmából, vala

mennyi iskoláskorú szá
mára. Pályázni a magyar 

történelemből vett témák
kal lehet. A  ra jz techniká
ja  szabadon választható. A 

legjobb rajzok alkotóit a 
könyvtár értékes könyvju

talomban részesíti.
A  rajzok leadási határi

deje március 31. (Községi 
Könyvtár)

A  millecentenárium al

kalmából valamennyi rajz 
kiállításra kerül a művelő
dési házban. Megtekinthe

tő: április 1-től május 31' 

>g-
— „Honfoglalás a köny

vek tükrében”  címmel 

könyvkiállítás. Megtekint 
hető: április 1-től május 
31-ig.

A  kiállítás ideje alatt 
megtekinthető az olvasók 
által az évfordulóra köl

csönadott, m integy 10fl 
éves történelm i témájú ké 

pék. (pl. társadalmi tabló a 
nemzet nagyjairól, Kos

suth imája)

Új könyv
A  millecentenáriufl1 

1100 éves évfordu lója aj1 

kai mából je len t meg: D 

B. Papp János: Hajdúi :, 

rog küzdelm e a rnagV' 

görög katolikus egyhá 

m egye felállításáért círfi 
könyv.

A z értékes mű Hajdú 

dorog önkormányzatánál 

anyagi segítségével ké 
szült el.

H ite les források elem' 

zése alapján, Hajdúdo 

rognak a magyar nyelvi1 

görög katolikus bizánc1 

liturgia es a magyar göröf 

katolikus egyházm egy1' 

létrehozásában végzett ál

dozatos küzdelm ét mutat 
ja  be.

Indítómotorok és 
generátorok javítása 

minden típusú 

gépjárműhöz, rövid 

határidővel. 
Vámospércs 

Malom  u. 2. sz.
Szabó Imre 

utóvillamossági 
szerelő mester.
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