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Elszármazott Nyíracsádiak

S z ő k e  J á n o s  n é p m ű v e l ő
Sorozatunk következő riporta
lanya nevével ellentétben nem 
szőke, hanem barna. De a 
sorozatcímnek megfelel, tős
gyökeres nyíracsádi, aki a 
községben látta meg a napvi
lágot 1945-ben. (Valamikor 
ezt a tényt külön érdemnek 
vették, noha erről legföljebb 
szülei tehettek, — jegyzi meg 
riportkészítés közben interjúa
lanyom.) Általános iskoláit itt 
végezte, végig járta az egyet
len általános iskola különböző 
épületeit. Most már a ripor
ternek is ismerősek a Vaska- 
pus és az emeletes iskola, s 
a többiek nevei, amelyek leg
följebb csak akkor változtak, 
ha újabb épület került a kör
be. így a hetedik-nyolcadik 
osztály tanulmányainak terét 
akkoriban hívták új iskolának, 
s miután még újabb épületbe 
kerülhettek a diákok, lett be
lőle Emeletes, átadva lánykori 
nevét a következőnek.

Középiskola: 4 + 2
A középiskolát Debrecenben 
végezte Szőke János, a Faze
kas gimnáziumban. Volt en
nek is nevezetessége, nem az 
akkoriban megszokott 5 plusz 
egyes osztályba került (akko
riban valamilyen gyakorlati is
m eretet igyekeztek elsajátít
tatni a diákokkal, ez volt a 
plusz egy), hanem négy plusz 
k e tte sb e . H iáb a  a k a r t az 
elektrotechnikai mesterségben 
előrehaladni, azt mondták ne
ki, autószerelés és punktum. 
Akkoriban az ilyesfajta beosz
tás ellen nem volt apelláta. 
Amikor interjúalanyom idáig 
ér élete tö rténetében , nem 
Elhatom meg a kérdést:

Volt-e valamiféle haszna e 
társadalmi méretekben külön
ben befuccsolt képzésnek?
— Hogyne. Meg tudok fogni 
egy szerszámot, van valami 
fogalmam a technikai megol
dásokról. S am ióta kocsim 
van, magam végzem rajta a 
kisebb javításokat, nem ro
hangálok rögtön a szervizbe. 
Többször fo rdu lt m ár elő, 
hogy országúton is segíthet
tem másokon, s magamon is. 
S hogy végleg lemondjunk a 
riportok, in terjúk  szokásos 
beosztásáról, hadd áruljuk el 
az olvasónak, hogy Szőke Já
nossal munkahelyén a Köl
csey Ferenc Művelődési Ház
ban beszélgettünk. A népmű
velés rögös útját választó fia
talember itt kötött ki, kanya
rodók, kitérők után.

Kedvenc tárgy: 
történelem
— Mi motiválta pályaválasz
tását?
— A történelm et szerettem 
legjobban, s ezért választot
tam  a tö r tén e lem -fö ld ra jz  
szak o t az é re t ts é g i u tá n . 
Csakhogy nem vettek fel a

K L T E -re, e z é rt e lm en tem  
Fülöpre képesítés nélkül taní
tani. O tt egy évet töltöttem 
el, amikor Nyíracsádon meg
üresedett a könyvtárosi állás. 
Akkori eszem mel arra  gon
doltam, hogy a könyvtárban 
olvasni szokás, én meg szere
tek olvasni, hát jó foglalkozás 
lesz. Aztán később rájöttem, 
nem ilyen egyszerű ez a do
log, de olvasni azért nemcsak 
leh e te tt , hanem  k e lle tt is. 
Ugyanis levelező tagozaton 
elvégeztem  a népm űvelés
könyvtár szakot a debreceni 
tanítóképzőben. Ezután jöttek 
a kiegészítő szakok, Nyíregy
házán a Bessenyei Tanárkép
ző Főiskolán a történelem , 
majd a KLTE padjait mégis
csak k o p ta tn i kezd tem  az 
egyszakos népművelő képzés
ben. Két évig közben katona 
is vo ltam , s végül is nem 
csalódtam  a pályaválasztás
ban, mert alapvetően humán 
beállítottságúnak érzem ma
gam.
— Hogyan került mai mun
kahelyére?
— 1977-ben kezdtem itt dol
gozni, életem egyik fordulata 
után. Amikor elváltam első 
feleségemtől, úgy gondoltam, 
eljövök Nyíracsádról is. Az 
akkor még létező debreceni 
járási tanács művelődési osz
tály meghívását elfogadva, ott 
lettem tanácsi dolgozó. Sokat 
jártam vidékre, természetesen 
Nyíracsádra is, megvannak a 
szépségei ennek a munkának. 
1983-ban kerültem a Kölcsey- 
be, ahol valódi népm űvelő 
m unkát végezhettem . Itt a 
hálózati csoportban szintén 
sokat jártam  vidékre, ötlete
ket adtunk át, sokszor egyik 
településről a másikba, inspi
ráltuk  a kollégákat, segítet
tünk ahol tudtunk. Résztvet- 
tem a fejlesztés munkájában 
is. In n en  is v o lt k ité rő m  
1989-90-ben a megyei taná
cson dolgoztam...
— Látszik, hogy hűséges a 
szakmához, a népművelésen 
kívül csupa olyan helyre ment 
el, amelyik megszűnt. Járási 
tanács, megyei tanács...
— Ez utóbbi helyett jöttek 
ugyan az önkormányzati idők, 
de például a megyénél az egy 
év alatt 34-ről hétre csökkent 
a művelődésügyben dolgozók 
száma, ami felér egy megszű
néssel.
— Különböző munkahelyein 
hogyan tudta segíteni a szű- 
kebb pátria, Nyíracsád fejlő
dését?
— Többféleképpen. Falufele
lőse voltam Acsádnak, részt- 
vettem  a vb. üléseken, köz
vetlen résztvettem  a dönté
sekben is. De meg kell mon
danom őszintén, hogy amióta 
stabilizálódott a falu vezetése, 
s főleg, amióta a faluból fel
nőtt tanácselnök irányította a 
közösséget, ez a stab ilitás

meglátszott a közművelődés 
tám ogatásán is. Ezzel nem 
vo lt h ib a , a h e tv e n e s  és 
nyolcvanas években szemmel 
látható volt Nyíracsád kultu
rális fejlődése, s örülök ha 
ebben bizonyos részem  ne
kem is lehetett. Nagyon büsz
ke voltam rá, amikor a falu 
kultúrája itt Debrecenben, a 
Kölcsey Művelődési Központ
ban is bemutatkozhatott. Na
gyon szép és gazdag műsort 
láthatott a közönség.

Kötődés Acsádhoz
— Mit jelent önnek  a kö

tődés Nyíracsádhoz?
— Itt vannak a gyökereim, 
örökre belém ivódott a szép 
táj, az erdők képe. Úgy nőt
tem én itt fel, mint a többi 
parasztgyerek . U taz tam  az 
ökrösszekéren, jártam  a cso
dálatos erdőket. Apámnak — 
sa jn o s , ő m ár nem  él — 
még vákáncsos része is volt.
— M ilyen k ap cso la ta  van 
most Nyíracsáddal?
— Nem olyan gyakori, mint 
jó  lenne. De azért heten te  
egyszer ott vagyunk. Amikor 
segíteni kell a kerti munká
ban, gyakrabban, amikor meg 
itt van több dolgom, ritkáb
ban. Édesanyám kertjét szok
tam művelni, főleg permetez
ni, mert csak húsz kilós az a 
háti permetező, feltöltve. De 
édesanyám  is gyakran  já r  
hozzánk, ha teheti, főleg ami
kor jobb idő van.
— Feleségének, Vajda Máriá
nak több cikke is jelent meg 
Nyíracsád történetéről. Neki 
is van közvetlen kapcsolata a 
faluhoz?
— N em , csak az én réve
men. De ő is, meg két közös 
gyermekünk is (Péter nyolc, 
Zsófia ötéves) nagyon szere
tik Nyíracsádot, ahogyan az 
első házasságomból származó 
huszonegy éves fiam is.
— Milyen munkán dolgozik 
most?
— Nemrégiben megalakítot
tuk a Hajdú-Bihari és Debre
ceni Honismereti Egyesületet, 
s annak  a titk á ra  vagyok. 
Nagy fába vágtuk a fejszén
ket. Távasszal országos konfe
renciát szervezünk, amelynek 
feladata az elmúlt negyven év 
alatt íródott város és falutör
téneti monográfiák elemzése. 
Az e lő ad á so k  lek to ra k é n t 
olyan történészeket hívtunk

m eg, m int B enda K álm án 
vagy a most elhunyt Meny
hárt Lajos (aki halála előtt 
két héttel adta le munkáját) 
vagy Györgyi Erzsébet. Az a 
célunk, hogy hozzájáruljunk a 
honismereti munka’ jobbá té
teléhez, hogy ne ismétlődhes
senek meg a most íródó mo
nográfiákban azok a jelensé
gek, amelyek szükségszerűen 
kerültek be a szóban forgó 
művekbe, de amelyeket most 
a legszívesebben kiradírozná
nak azokból, ami persze lehe
tetlen. G. J.

E l k é s z ü l t  a költ ségvetés
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
1/1993. évi (11.15.) ÖR. számú rendeletével jóváhagyta a 
község 1993. évi költségvetését.

A képviselő-testület az önkormányzat 1993. évi költségve
tés bevételi és kiadási főösszegét 90.510 millió forintban 
állapította meg.

Beruházásra, felújításra 5.719 millió Ft
Oktatási, közművelődési intézmények
működési fenntartási kiadásaira 44.250 millió Ft
Társadalombiztosítási feladatok ellátására 6.879 millió Ft
Önkormányzati feladatok ellátására
az egész községet érintően 32.116 millió Ft
Céltartalékokra 1.546 millió Ft

Az önkormányzat legfontosabb feladatának tekinti intéz
ményeinek működtetését, a gázprogram megvalósításához 
szükséges önkormányzati fedezet biztosítását.

Az általános iskola igazgatója jelezte, hogy gondot jelent 
a 9.-10. osztály beindítása azon általános iskolát végzett 
tanulók számára akik nem tanulnak tovább. Keresi a lehe
tőségét és az anyagi forrását e továbbképzési forma meg
valósításához.

Fogászati év

A megelőzés fontossága
A m odern orvostudomány 

számtalan vívmánnyal járul a 
betegek gyógyításához, de el
várja cserébe, hogy a beteg is 
vigyázzon az egészségére. Ezt 
a tevékenységet prevenciónak, 
megelőzésnek nevezik. Lénye
ge az, hogy az o/vosi taná
csokat, a betegek, illetve az 
egészségesek b e ta rtják , ily 
módon képviselve egy közös 
érdeket. Munkám során mó
dom van arra, hogy prevenci
ós tanácsokkal ellássam bete
geim et, ez különösen haté
kony az iskolásoknál, ahol 
legjobban mérhetők az ered
mények. A 6 évnél fiatalabb 
betegekkel viszont alig van 
kapcsolatom, így az újság ha
sábjain keresztül szeretnék 
néhány tanácsot adni.

A születést követően a cse
csemőkor hatodik hónapjában 
többnyire megjelennek az el
ső tej fogak, és ezt követően 
a 2,5-3,5 éves korra teljessé 
válik a tejfogazat. Az első 
tejfogak megjelenése azt je 
lenti, hogy a fogápolásra a 
szülőknek gondot kell fordíta
niuk. El kell kezdeni az első 
lépéseket a fogmosásra neve
lés útján. Különösen fontos 
ez, míg a csecsem ők nem  
rendelkeznek a hatékony rá
gáshoz szükséges fogazattal. 
Ugyanis rágás során a fogak 
egyfajta öntisztulása figyelhető 
meg. A pépes, kevés rágást 
igénylő táplálkozás kapcsán 
csak a nyelv, ajkak, és az or

ca tisztítja a fogak adott fel
színeit, ebből a tisztulásból 
viszont a fogközök és az íny 
felé eső fog felszínek alakjuk
b ó l e re d ő e n  k im arad n ak . 
Ezen felszínek tisztítása csak 
fogmosással oldható meg.

Ezt Önök is visszaigazolják, 
amikor azt mondják, alig bújt 
ki a gyerek tejfoga, máris fe
kete lett. Sajnos ez mind a 
kedves szülők felelőssége, és 
m o n d h a to m , hogy h ib á ja . 
Bármennyire is nehéz a kez
det, de megéri elkezdeni a 
fogmosást, mert így könnyen 
rendszerré válik, és egy idő 
után az értelm i képességek 
fejlődésével automatikussá vá
lik a napi fogmosás.

Másik igen fontos tényező 
a táplálkozás. Törekedni kell 
a minél több rágásra. Erősö
dik ezáltal a rágó izomzat és 
tisztulnak a fogak. Itt termé
szetesen a gyümölcs és zöld
ségfélék fogyasztására gondo
lok . Ig en  k á ro s  szo k ás  a 
keksz és ro p i e sz e g e té se . 
Ugyanolyan károkat okoznak, 
mint a csokoládé vagy cukor
ka. A  szájban lévő baktéri
umok számára a jól tapadó 
táplálék a lényeg, mert abból 
igen könnyen savat term el
nek, és elkezdődik a fogszu
vasodás. Fontos szabály len
ne, hogy a táplálkozást köve
tően 5 percen belül történjék 
a fogmosás. Ez minden étke
zés után fontos dolog. Elég
telen fogmosás következtében

a fogíny is m egbetegsz ik . 
Vérzékennyé válik és a legki
sebb érintésre is heves fájdal
mak jelentkezhetnek. A fog
ínygyulladás szintén következ
ménye az elégtelen fogmosás
nak.
Szeretném elérni, hogy taná
csaimból minél többet fogad
janak el. Mint gyakorló apa, 
e lértem  gyerekeim nél, hogy 
épek  a fogaik, és ez nem 
azért van, mert fogorvos va
gyok. Remélem felkeltettem 
érdeklődésüket tanácsaimmal, 
sikerül egészségesen nevelni 
gyerekeiket, hiszen a latin is 
az t m ondja: M ens sana in 
corpore sano. Ép testben ép 
lélek!

Dr. Kövér József

Kiss József grafikája



Ökumenikus imahét Nyíracsádon A görög katolikus templomban

A református imaházban
1993. január 18-23-ig köz

ségünkben is megtartottuk az 
egyetemes im ahetet a négy 
testvéregyház (gör. kát., róm. 
kát., református, baptista) lel
készeinek és keresztény test
véreinek részvételével.

Az egyházak közötti egy
ségre való törekvés világvi
szonylatban is csak a közel
m últban  indult meg, a II. 
Vatikáni Zsinattal, illetve a 
VI. Pál pápa kezdeményezte 
nyitással. O volt az első pá
pa, aki világkörüli útra indult, 
kapcsolatba lépve más vallású 
magas egyházi méltóságokkal 
is. így jött létre a Világszer
vezet, amely a kölcsönös ta
nulás, kölcsönös információ 
(valóság, igazság) és a közös 
ima, imádság területén töre
kedett egységre. A közössé
gek nyitottak is ez ügyben.

II. János Pál pápánk pedig, 
mint ismeretes, már 57 or
szágot keresett fel, köztük 
1991. augusztus 18-án Ma
gyarországot, Máriapócsot és 
D ebrecent is. A reform átus 
N ag y tem p lo m b an  eg y ü tt 
im ádkozott a pásztorkodása 
alá tartozókkal, valamint az 
elszakadt testvérekkel. Amint 
Gyulai Endre szeged-csanádi 
püspök mondta: „Hitünkben 
megmaradva, de az Isten és 
felebaráti szeretetben egy kö
zösséggé forrva imádkozzunk 
együtt mindnyájan a pápára 
várva is és a pápa jelenlété
ben is.” A Református Zsi
n a t e ln ö k e  a k ö v e tk ez ő t 
m ondta: ,,Is tenünk , ki azt 
a k a ro d , hogy tu d a to s  és 
őszinte egyetértés lakozzék 
híveid szívében, add  hogy 
egyek legyünk az igaz hitben 
és a testvéri szeretetben a Tfe 
neved dicsőségére, az Úr Jé
zus Krisztus által, aki Veled 
és a Szentlélekkel egységben 
él és uralkodik örökkön-örök- 
ké.”

Á m e n

Érezzük át Jézus főpapunk 
imáját: „Legyenek mindnyá
ja n  egy. A m int te  Atyám 
bennem vagy, s én benned, 
úgy legyenek ők is bennünk, 
hogy így elhiggye a világ, 
hogy te küldtél engem.” (Ján. 
17; 21.)

E b b ő l is lá th a tó , hogy 
Krisztus akarta és akarja az 
egységet, ez nem a mi, em
beri kitalálásunk, be fog telje
sülni, hogy egy akol és egy 
pásztor lesz. II. János Pál pá
pa 1993. február 3-10 között 
Afrikába látogatott, ahol több 
o rszágo t fe lkerese tt, mivel 
több helyen üldözik a keresz
tény vallást, a kontinensen 
nagy az éhínség és a szegény
ség, ami szintén fokozza a 
feszültséget.

Községünkben 18-án a ró
mai kato likus tem plom ban 
kezdődö tt az im ahét, ahol 
Tapasztó János római katoli
kus esperes köszöntötte Gál 
Győző bagaméri, Ács Ferenc 
vám ospércsi, Ács Ferencné 
nyíracsádi reform átus lelké
sz e k e t, v a lam in t B aranyi 
László baptista lelkészt, és a

tem plom ot teljesen  betö ltő  
testvéreket. Az előre elkészí
te t t  „É nekek  az egyesített 
im ahétre” című füzetekből, 
amelynek énekei különböző 
vallások Imakönyveiből van
nak összeválogatva, Ács Fe
rencné református lelkész be
tanításával közösen énekeltük, 
majd Ács Ferenc református 
lelkész szép magánéneke után 
Gál Győző református lelkész 
beszélt a lélek gyümölcseiről.

Képletesen említette a gyü
mölcsöstálat, ahol szinte min
den gyümölcs m egtalálható  
(szeretet, türelem, jóság, alá
zatosság, egyszerűség, sze
rénység, szelídség, öröm, bé
kesség stb.) részletesen a két 
utóbbiról beszélt.

F ö lte t te  a k é rd é s t, mi 
egyes emberek milyenek va
gyunk? Csak elfogyasztjuk-e a 
tálon felkínált gyümölcsöket, 
vagy esetleg azok megterme
lésében részt is veszünk-e, ha 
igen, minden egyes munkála
taiban, vagy csak egyes folya
matában? Másnak is adunk-e 
belőle avagy esetleg öncélúan 
magunkra gondolunk? Meg
változna az emberiség maga
tartása, ha a lelkekben, szí
vekben öröm és a békesség 
lakozna.

Közös ének után Tapasztó 
János római katolikus esperes 
k iem elte, hogy m indnyájan 
egy testhez tartozunk (egy lé

lek á lta l k e re s z te l te t tü n k  
meg) amelynek feje Jézus. A 
te s tn e k  k ü lö n b ö z ő  része i 
önállóan, egymástól függetle
nül, aktívan nem élhetnek, 
csakis egységben, amelyet a 
fej, az agy tart összhangban, 
az irányítja mint egy bonyo
lult komputer. Az Isten szer
keszti egybe a testet, ha egy 
tag szenved, vagy örül, a töb
bi is úgy érez. Ezt követően 
áldást mondott, a négy vallási 
köszöntés után pedig elbocsá
totta a testvéreket.

19-én a református imaház 
ado tt o tthont a gyülekezet
nek, ahol Mező György gör. 
kát. esperes beszélt Jézus há
rom szori m egkísérléséről a 
sátán által. O minden eset
ben az ige, az evangélium  
szavaival válaszolt. Mi gyarló 
em b erek  sokkal nehezebb  
helyzetben vagyunk, m ert a 
bűneink táptalajt adnak a go
nosz kísértésének. Különösen 
a gőg, harag, önteltség, büsz
keség, telhetetlenség stb. ál
tal. Az igét idézte: „A nap le 
ne menjen a ti haragotokon”. 
„Se pedig a sátánnak ne ad
jatok helyet.” Ha bárkire tar
tósan haragszunk, már helyet 
adtunk az ördögnek.

Könnyebb kívül tartani az 
ellenséget, mint kiűzni, ha 
m ár egyszer beju to tt. Akik 
csak a földi dolgokkal törőd
nek azokat a sátán  békén 
hagyja , m ihely t v iszo n t a 
Szentlélek ismét munkálkodni 
kezd a lelkekben, az ellenség 
ellene fordul, rafinált cselek
kel újra- és újra igyekszik a 
helyes útról letéríteni. Ez el
len erős hittel, bizalommal és 
Istenfélelem m el védekezhe
tünk. Kihangsúlyozta, hogy 
csak egy urat szolgálhatunk. 
Majd az önmegtartóztatásról 
beszélt, példákkal is a lá tá 
masztva.

Baranyi László baptista lel
kész imájában a nyelv által 
okozott bűnökről beszélt. Ez 
a kis testrészünk képes egész 
testünket, lelkünket bajba, a 
pokolra juttatni. Földi életünk 
során sok kellem etlenséget, 
p ro b lé m á t tu d  okozn i. A 
bölcs ember keveset beszél, 
sokszor hallgatni is tudnia 
kell. Nagyon sok drága időt 
pazarolunk el a fecsegéssel, 
panasszal, könnyen megszól
juk  felebarátunkat, sokszor

zúgolódunk a sorsunk ellen. 
S zen t Jak ab o t idéz te : ,,A  
nyelv nyughatatlan rossz, tele 
halálos méreggel... Egész éle
tünket lángba borítja.”

Ács Ferencné reform átus 
lelkész irányításával több kö
zös ének és köszöntés után 
fejeződött be az imaest.

20-án a görög kato likus 
templom ban volt az imahét 
fo ly ta tá sa , aho l is Mező 
Gyöf^y gör. kát. esperes üd
vözölte Ács Ferenc, Ács Fe
rencné református lelkészeket, 
valamint Katona Gyula pol
gárm estert és V ereb Csaba 
iskolaigazgatót, mondván: a 
két intézm énynek is fontos 
szerepe van az egyházak éle
tében . Közös énekek u tán  
Ács Ferenc ref. lelkész hála- 
adó imájában hitünk erejéről 
beszélt.

Legyünk olyanok mint Jé
zus. Ne féljünk, ne csügged
jünk , az U r megsegít ben
nünket. „A teljes szeretet ki
űzi a félelmet” . Uralkodjunk 
rossz énjeink felett, győzzük 
le önmagunkat, tagadjuk meg 
rossz szokásainkat, hogy Jé
zust követni tudjuk. Szaba
duljunk meg bűneinktől (a 
kétkedéstől, viszálytól, harag
tól, gyűlölettől, féltékenység
től, gőgtől, büszkeségtől, fon
dorlattól, aljasságtól, öntelt
ségtől, a kevélységtől, fös
vénységtől, telhetetlenségtől, 
b u jaság tó l, s tb .)  H a el is 
esünk, legyen erőnk mindig 
felállni, újra és újra, ahogyan 
énekeltük is.

Mező György gör. kát. es
peres az imájában többek kö
zött arról is szólt, hogy a vi
lágban csak akkor várható  
nagyobb változás a békessé
get illetően, ha előbb mi a 
saját lelkűnkben, szívünkben, 
a családunkban, szomszéda
inkkal, a, környezetünkkel ta
láljuk meg, s így szélesedne 
ez ki az egész világra. Ne 
csak önmagunkra, a magunk 
hasznára cselekedjünk, hanem 
tegyünk jót másokkal is, mi
nél több lelki gyümölcsöt ad
junk embertársainknak. Jézus 
idézte, mikor mondta: „Amit 
egynek a legkisebbek közül 
te tte te k , nekem  te t té te k .” 
Többet kellene foglalkoznunk 
a lelki, s kevesebbet a testi 
dolgokkal.

Ács Ferenc ref. lelkész na
gyon szép éneke után közös 
énekkel és áldással zárult az 
egyesített imaest.

21-én ismét a reform átus 
imaházban találkoztunk, ahol 
Ács Ferencné lelkész üdvözöl
te Tapasztó János róm. kát. 
esperest, Baranyi László bap
tista és Ács Ferenc ref. lel
készt.

Az énekek  u tán  Baranyi 
László lelkész úr a szelídség
ről, az erőről, mint a lélek 
gyümölcséről beszélt. Képmu
ta tás nélkül éljünk. Az Ú r 
lelke megtisztít minket, ő se
gít, vigasztal. Ne csak beszél
jü n k  az igéről, hanem  azt 
cselekvően tartsuk is be.

Az erősle lkűség  képessé 
tesz minket, hogy elviseljük a 
megpróbáltatásokat, nehézsé
geket, ez szintén a Szentlélek 
ajándéka. Tudjunk vállalni fá

radságos munkát, legyünk áll
hatatosak a szenvedésben.

Szelídség: „Tanuljatok tő
lem , m ert szelíd vagyok és 
alázatos szívű”. — Mondja az 
Ú r. „B oldogok  a szelídek, 
m ert övék a Föld” (az égi 
haza jelképe) Mi szelídek va
gyunk?

Tapasztó János: római ka
tolikus esperes a bűnbánatról 
szólt, s az evangélium szavai
val kezdte: „Tartsatok bűnbá
natot, mert közel van az Is
ten országa.” „Teremjétek a 
b ű n b á n a t m é ltó  gyü
mölcseit!... Minden fát, amely 
nem terem, kivágnak és tűzre 
vetnek!”

Szent Ferenc tanítása sze
rint bűnbánatot tartani egyet 
jelent, Krisztust követni, (fő

képp az egyszerűség, önmeg
tagadás, és a szeretet gyakor
lása által.) Sokan úgy gondol
ják, hogy a bűnbánatra való 
felszólítás nem nekik, hanem 
m ásoknak szól, pedig min
denkinek szükséges a bűnbá- 
nat. (Nem vagyunk tökélete
sek ) H a b a jb a n  vagyunk, 
b ű n b án a to t ta rtu n k , u tána  
sajnos megfeledkezünk róla, 
pedig rohanó  világunkban, 
amikor állandóan ki vagyunk 
téve a kísértésnek, a bűnbá- 
natnak is, folyamatosnak kel
lene lennie.

Senki sem tudja, se a na
pot, se az ó rát, m ikor kell 
majd számot adnia életéről.

I. 22. A  baptista imaház
ban sz in tén  énekkel kezd
tü n k , m ajd  Baranyi László 
lelkész a türelem, a remény
ség lelki gyümölcseiről beszélt 
a telt imaházban a testvérek
nek. A mi Istenünk nagylel

kű, irgalmas, szeret minket, 
kérjük bártan és gyakran és 
mindent Istentől. O türelmes 
hozzánk , mi m ilyenek va
gyunk egymáshoz? Szent Ja
kab írta: „Boldog az az em
ber, aki állja a megpróbálta
tást, m ert ha szükségesnek 
bizonyul, elnyeri az élet koro
náját, melyet Isten azoknak 
ígért akik őt szeretik.” A re
ményről m egem lítette, hogy 
ne csak e világi, testi remé
nyünk legyen, m ert akkor 
nem vagyunk igazak. Múlan
dó dolgokért hajlandók va
gyunk áldozatot hozni, sokkal 
érdemesebb az igazi javakért, 
m elyek  m e g m a ra d n a k  az 
örök életre. A zsoltár szavai:

(folytatás a 4. oldalon)

A katolikus templomban

A baptista imaház
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A  b e s z é d h i b á k r ó l  á lt a lá b a nÉ r d e k k é p v i s e l e t i  s z e r v e k

Pe d a g ó g u s o k  S z a k s z e r v e z e t e
A demokratikus intézmény- 

rendszer egyik fontos eleme 
a munkáltató és munkaválla
lói oldal együttműködése, és 
egymáshoz való viszonya. Ez 
a kapcsolat minden ágazatban 
niás és más. Érdekes problé
maként jelentkeznek, hogy a 
kisebb településeken lévő ér
dekképviseletek, szakszerveze
tek, milyen kapcsolatban van
nak a munkáltatóval, milyen 
a k ap cso la tu k  a közpon ti 
szervekkel, mennyire elége
dettek , illetve csalódottak . 
Ezen apropó alapján kérdez
tük meg községünkben lévő 
munkahelyek szakszervezeteit, 
hogy ism ertessék  je len leg i 
helyzetüket.

A Pedagógusok Szakszerve
zete a tagsági közakarat kife
jezője. A szakszervezeti mun
ka a tagság és tisztségviselői
nek kollektív cselekvése. A 
Pedagógusok Szakszervezete 
fő feladata az érdekvédelem. 
Az érdekvédelem célja a köz
oktatásban dolgozók munka- 
lehetőségének megőrzése, a 
bérhelyzet javítása, valamint a 
szociális biztonság megterem
tése mind az aktív, mind a 
nyugdíjasok számára. E célok 
elérése érdekében végzett ér
dekképviseleti munka minden 
m unkavállalóra vonatkozik, 
aki a közoktatásban a hozzá 
kapcsolódó közművelődésben, 
gyermek- és ifjúságvédelem
ben dolgozik, vagy dolgozott. 
Az egyéni érdekvédelem csak 
a szakszervezeti tagot illeti 
meg.

A Pedagógusok Szakszerve
zete szervezetei önállóak. A 
szervezetek érdekvédelmi te
vékenységüket az é le t- és 
munkakörülményeket befolyá
soló intézményi, önkormány
zati szinten folytatják. A kü
lönböző szintű szervezetek 
k o n szen zu sra  tö rek szen ek  
döntéseik meghozatalában a 
vélemények szabad kifejezése 
és képviselete mellett. A spe
ciális rétegérdekeket tagoza
tok képviselik. Az országos 
vezetés m unkájá t m agasan 
kvalifikált csoport segíti.

A célok eléréséhez a Peda
gógusok Szakszervezete esz
köztárában egyaránt helyet 
kell kapjanak a jogi és gya

korlati lehetőségek. A döntés
m egelőzés so rán  élünk az 
aláírásgyűjtés, a töm egkom
munikációs eszközök adta le
hetőségek, parlamenti bizott
sági meghallgatás, töm egde
monstráció eszközeivel, ame
lyekkel tárgyalási pozíciónkat 
erősítjük. A munkabeszünte
tésről a tagság dönt, jogi elő
készítettsége a szakszervezet 
választo tt tisztségviselőinek 
feladata és felelőssége. Az ér
dekérvényesítés helyi eszközeit 
helyi döntés alapján választja 
meg a tagság.

A Pedagógusok Szakszerve
zete politikai pártoktól füg
getlen. Tevékenységét önálló
an  végzi. É rdekképv ise le ti 
munkája során együttműködik 
m inden olyan szervezette l, 
amely segíti az érdekérvénye
sítést. Feladatának tekinti az 
oktatásügy területén szervező
dött különböző érdekképvise
leti szervekkel való párbeszéd 
folyamatossá tételét.

A  pedagógus-szakszervezet 
m egengedhetetlennek tartja  
azt a folyam atot, amelynek 
következm ényeként tovább 
rom lanak a nevelés-oktatás 
feltételei. Diplomás szakem
berek válnak munkanélkülivé, 
azért m ert nem rögzítették 
az állam közoktatási feladata
it. Nem fogadható el, hogy 
az állam a piacosítás szüksé
gességét hangsúlyozva kivo
nuljon a közoktatási feladatok 
finanszírozásából, illetve ne 
biztosítsa a működéshez szük
séges anyagi feltételeket.

A szakszervezet a szüksé
ges változások kikényszerítésé
é rt harcol. A legsúlyosabb 
p ro b lém a , hogy a kivívott 
eredmények nem elegendőek 
a minőségi fejlődés megindí
tásához, sőt a nevelés-oktatás 
működési feltételei romlanak. 
Sem a dologi, sem a bérkölt
ségek fejlesztése nem biztosít
ja  a szintentartást, egyaránt 
csökken az intézmények mű
ködőképessége és az oktatás
ügyi dolgozók életszínvonala. 
Ezt a folyamatot meg kell ál
lítani, sőt meg kell fordítani! 
Döntő, minőségi változás az 
oktatásügy anyagi feltételrend
szerében reálisan nem várha
tó. Fő irányvonal az érdekvé

delem középpontba helyezése. 
A jövőben elsősorban azok
nak a céloknak a megvalósí
tá sá ra  fo rd ítu n k  en erg iá t, 
amelyek eléréséért megkülön
böztetett felelősséggel tarto
zunk tagságunknak (bér, fog
lalkoztatás, élet- és munkakö
rülm ények). N yugdíjasaink 
életkörülményeit is figyelem
mel k ísérjük . Egyes célok 
csak hosszabb távon valósít
h a tó k  m eg, az e lé ré sü k e t 
szolgáló feladatok azonban 
mindig az adott gazdasági-po
litikai helyzettől függenek.

A Pedagógusok Szakszerve
zetének fő célja, hogy a ne
velés-oktatás társadalmi jelen
tőségének megfelelő anyagi és 
erkölcsi elism erést kivívja a 
dolgozók számára. Ezért kép
viseli az oktatásügy ágazati 
érdekeit, szervezetten védi a 
tagság egyéni és kollektív  
m unkavállaló i é rd ek e it. A 
szervezett egyéni érdekvéde
lem fő szintere a munkahely. 
Az érdekvédelem gyakorlásá
hoz igény esetén a felsőbb 
szintű szervek segítséget ad
nak. A gazdasági helyzet po
zitív változásával a későbbiek
ben érzékelhető javulást kívá
nunk elérni. A parlamentnek, 
a kormánynak, illetve az ön- 
kormányzatoknak olyan intéz
kedéseket kell hozni, amelyek 
a pedagógusok számára is le
hetővé teszi az értelm iségi 
életm ódot. Ez a feltétele a 
pedagógus munka minőségi 
ellátásának, a társadalmi elvá
rások teljesítésének. A  legfon
tosabb a bérek reálértékének 
megőrzése, folyamatos emelé
se, a foglalkoztatási és szociá
lis biztonság megteremtése.

A Pedagógusok Szakszerve
zete elvszerű, partneri kap
csolatokra törekszik a műve
lődési irányító és más állam - 
igazgatási és önkormányzati 
szervezetekkel. Ennek alapfel
tétele a szakszervezeti képvi
selet és a szakszervezeti jo 
gok gyakorlása, a törvényi 
e lő írások b e ta rtása . P árbe
szédre, sőt együttműködésre 
törekszik minden olyan szer
veződéssel, amelyek a neve
lés-oktatás ügyét a munkavál
lalók érdekében képviselik.

Rózsa Gyuláné

E g é s z s é g ü g y i  d o l g o z ó k  d e m o k r a t i k u s  
s z a k s z e r v e z e t e

1990-ben ú jjá a la k u lt az 
egészségügyben dolgozók ér
dekképviselete. Ez az újjáala
kulás azt is jelentette, hogy a 
régi szakszervezet más kön
tösben, más területekre kon- 
centrálva jelentkezett, de azt 
is jelenti, hogy megalakultak 
olyan szövetségek, például ka
marák, amelyek ezek mellett 
bizonyos szakmákat próbálnak 
Ö sszefogni. így  az egész- 
ségügyben dolgozók is vá
laszthatnak az érdekképvisele
tek között. K özségünkben, 
mint általában minden kis te
lepülésen, a szakszervezeti 
csoportok sajátos helyzetben 
vannak. A munkáltatói jogkö
röke t az ö n k o rm án y za to k  
gyakorolják, a működésükhöz 
szükséges pénzt viszont a tár
sadalombiztosítás adja. Ennek 
ellenére az önkormányzatok
nak is ré sz t kell venn iük  
anyagilag az egészségügyi in
tézmények fenntartásában. A 
munkáltató által m eghatáro

zott munkarendet, függetlenül 
a szakszervezeti tagságtól, kö
telesek vagyunk betartani, a 
munkahelyi vezetőknek az ál
taluk meghatározott költség- 
vetési kere teken  belül kell 
g azd á lk o d n iu k . Az egész
ségügyben dolgozók, ellentét
ben más szakszervezetekkel, 
morális okokból másként vi
szonyulnak bizonyos jogok
hoz, — például sztrájkjoghoz 
— mint más szakszervezetek. 
Az így felmerülő problémákat 
a munkáltatóval tárgyalások
kal kell megoldani. A szak- 
szervezeti központ pénzügyi 
támogatást adott az arra rá
szorulóknak, amit rendkívüli 
segélyek formájában vehetnek 
fel.

A másik fontos támogatása 
a szakszervezeteknek az üdül
tetés volt. Ez sajnos az utób
bi időben egyre szűkösebbé 
válik. Célszerűbb lenne, ha az 
önkormányzatoknak saját tu
lajdonú  üdülő ik  lennének ,

m ert a fentiekből kitűnik, a 
m u n k á lta tó i jogviszonyból 
eredően kapcsolatuk a mun
káltatóval szorosabb. H átrá
nya még a jelenlegi helyzet
nek, hogy a kórházi központ, 
ahová mi is tartozunk, nem 
tud  kellőképpen képviselni 
bennünket, mindennapi prob
lémáinkat nem érzik annyira 
testközelinek, mint egy hatal
mas kórházban lévő gondo
kat. Véleményem szerint ez 
érthe tő  és term észetes álla
potnak tekinthető. Ez a hely
zet a közeljövőben sem válto
zik meg, hiszen az érdekkép
viseleteknek újfajta  viszony 
rendszerben kell működniük. 
Az egészségügyi dolgozók de
m okra tikus szakszervezete  
nem tartozik egyetlen szak- 
szervezeti tömörüléshez sem. 
Tevékenységét önállóan fejti 
ki, és p róbálja meg a tö r
vényhozásban érvényesíteni.

Dr. Kövér József

Vajon normálisan fejlődik a 
gyermekem beszéde? Kell-e 
figyelni a beszédhibás gyerek
re, vagy majd magától javul 
a beszéde? Mik azok a be
szédhibák? Hány éves kortól 
kell tisztán beszélnie a gyer
meknek? Mit tehet a szülő, 
m it te h e t a p ed ag ó g u s?  
M ennyiben  befo lyáso lja  a 
gyermek tanulását, ha beszéd
hibás a gyermekünk?
Ilyen és ehhez hasonló kérdé
sek m erülnek fel a szülők
ben, pedagógusokban egya
rá n t egy-egy b eszéd h ib á s  
gyermek közelében.
A gyermek beszédfejlődése 
sok tényező függvénye. Maga 
a beszédfejlődés is szakaszok
ra osztható a gyermek élet
korát figyelembevéve. Ezekről 
az időszakokról tudni kell, 
hogy statisztikai átlagok. Ettől 
jelentős eltérés lehetséges a 
normális fejlődés határain be
lül is. A fejlődés üteme egyes 
gyermeknél sem azonos, de 
ugyanazon gyermeknél is elő
fordul, hogy egy-egy lassúbb 
fejlődési periódus után ug
rásszerű fejlődésnek indul pl. 
nehezen indul meg a beszéde 
(2 éves kor körül), de utána 
egyre többet és egyre tisztáb
ban beszél. Míg lehet olyan 
gyermek, aki hamar kezd be
szélni, de a fejlődése lassú, 
sokáig beszél hibásan.
Mi az átlag, vagy statisztika 
szerinti normális beszédfejlő
dés?
— Ha az újszülött születése 
pillanatában erőteljesen felsír, 
s ha ezek után is az őt ért 
negatív változásokra sírással 
válaszol.
— H a a gagyogása beindul, 
ami pedig a kellemes pillana
tokra való reagálása.
— A gagyogás időszakát a 
gőgicsélés váltja fel, ez már 
hosszabb ideig ta r tó  hang
adás.
— Kb. 8-9 hónaposan u tá
nozni kezdi saját, majd má
sok hangmegnyilvánulásait.
— Az első év vége felé egy
re több szó már jelentéssel 
b ír a gyerm ek szám ára , 
„megérti amit mondok”.
Ettől kezdve még fontosabb 
a beszédinger környezet. Mi
nél gazdagabb az inger, tehát 
minél többet beszélnek hozzá, 
foglalkoznak vele, annál gaz
dagabb lesz szókincse, annál 
gyorsabban fejlődik a gyer
mek beszéde.
— Egy éves kor körül meg
jelennek az egyszavas monda
tok, a mondatértékű szavak, 
később az egyszerű monda
tok.
— A „Mi ez?” korszakban 
2-2 és fél éves korban már 
megjelennek a ragozott főne
vek, és igék, fokozott mellék
nevek, határozók , névszók, 
névelők. Megjelennek a mel
lé ren d e lt, m ajd a lá ren d e lt 
mondatok, személyes névmá
sok, feltételes igealakok.
1 és fél—3 éves korban meg
sokszorozódik a gyermekek 
szókincse. Ebből következik, 
hogy amelyik gyermek nem 
ju t el erre a szintre 3 éves 
korára, m ár m egkésett be- 
szédfejlődésű. Fontos, hogy 
ekkor forduljanak logopédus
hoz, mert segíteni tud a be
szédfejlődés beindításában. 
Milyen beszédhibákkal foglal
kozik még a logopédus?
Az egyik leggyakoribb beszéd
h iba a pöszeség: ez lehet 
részleges egyes hangokra ki
te r je d ő , vagy te lje s , am i 
majdnem minden hangra ki
terjed (ez a súlyosabb).
A kisgyermek általában pö- 
sze, ezt 4 éves sőt 5 éves 
korig is nevezhetjük élettani 
pöszeségnek. 5 éves korra 
azonban beszédük kitisztul. 
Tfehát az addig teljesen nor

málisan pösze gyermek beszé
de m agától rendeződik. De 
mi van, ha nem? Akkor lo
g o p éd u sh o z  kell fo rd u ln i. 
Azért kell, mert nagyon so
kan nem is gondolják, hogy 
egy nem időben kezelt be
szédhibás gyermeknek meny
nyire nehéz boldogulnia. Az 
óvodában pl. nem értik mit 
m ond, nem tud ja  m agát a 
felnőttekkel, gyerektársaival 
m eg é rte tn i, ezé rt gá tlásos 
lesz, esetleg leszokik a be
szédről. Még ki is csúfolhat
ják, ami őt megkülönbözteti 
a többitől, másnak érzi ma
gát, ezért szorong. Ha elkerül 
az iskolába, ott halmozódnak 
ezek a problém ái. Nehezen 
tanulja meg a betűket ími-ol- 
vasni, mert még ejteni sem 
tudja jól a hangokat. Sok ku
darc éri, sikertelen, nincs mo
tivációja, elmegy a kedve a 
tanulástól. Rossz tanuló lesz, 
m ert az írás-olvasás tudásá
nak hiánya más tantárgyakra 
is rányomja bélyegét, pl.: Mi
re  elo lvassa a m atem atika 
fe lad a to t a többi gyerm ek 
már meg is oldotta. így örök 
küzdelm et folytat, de nincs 
belőle kiút, egyre nagyobb a 
lemaradása. Esetleg jelentkez
hetnek magatartásbeli problé
mák: hogy m agára vonja a 
tanárok  és társai figyelmét, 
rendetlenkedik, verekszik.
Nem is folytatom. Hogy túl 
sö té t ez a kép? L ehet, de 
higyjék el sok olyan gyermek 
került hozzám, aki alapvetően 
jó képességekkel rendelkezett, 
de elkallódott, m ert sokáig 
nem vettek észre, hogy mi a 
baj, miért tanul nehezen.
Itt nagy a felelősségük a pe
dagógusoknak, ők észreveszik, 
ha egy gyermek beszédhibás, 
azonnal tudják kihez kell for
d u ln i, hogy a g yerm ekek  
gondja megoldódjék.
A szülőknek is ajánlom, hogy 
első perctől kezdve foglalkoz
zanak a gyermekeikkel, sokat 
b e sz é lg e sse n e k  ve lü k , és 
hagyják, hogy ők is beszélje
nek, meséljenek.
A beszédhibákat nem lehet 
5-6 éves ko r u tán  kinőni,

—  Hol találok egy áruházat?
—  M ivel szolgálhatok?
—  M it parancsol?
—  Szeretnék venni...
—  Kérek...
—  M ennyibe kerül ez?
—  Ez túlságosan drága.
—  M utasson valami olcsóbbat!

—  Nagyon kedves öntől.
—  M utasson kérem ...

—  H ol találok egy áruházat?
—  Mivel szolgálhatok?
—  Mit parancsol?
—  Szeretnék venni...
—  Kérek...
—  M ennyibe kerül ez?
—  Ez túlságosan drága.
—  M utasson valam i olcsóbbat!
—  Nagyon kedves öntől.
—  M utasson kérem ...

azok inkább rögzülnek, így 
nehezebben javíthatók.
Néhány tanács, ami segítheti, 
hogy a pöszeség ne alakuljon
ki.
— Ha csak lehet ne enged
jék, hogy a pici gyermek az 
ujját szopja, hiszen véglegesre 
deformálhatja a fogsort és a 
szájpadlást. (Nyílt harapás, 
gótikus szájpad). Később a 
hibák egyáltalán, vagy csak 
nagyon nehezen korrigálhatók 
(fogszabályozás).
— Kérem az anyukákat, hogy 
aki csak teheti, szoptassa cse
csemőjét, nem csak az ismert 
okok miatt, hanem m ert az 
összes beszédszerv nyelv, száj
padlás, ajkak, arc, izomzatát, 
erősíti, alakját jó irányba fej
leszti az erőteljes szopómoz
gás. így elősegíti a tiszta be
széd kialakulásának feltételeit. 
A fent említett kéréseknek is 
célja van, hiszen ezek is le
hetnek okai a pöszeségnek. 
De okok leh e tn ek  még: a 
rossz példa, ha pl. a szülő 
sem tud tisztán beszélni, vagy 
akarattal utánozza a gyermek 
selypességét, gügyög a gyer
mekhez a tiszta érthető be
széd helyett, így a gyermek 
nincs „rákényszerítve” a szép 
magyar beszédre. Lehet ok 
az örökletesség is, vagy szü
léskor szerzett egyéb károso
dások, vagy pl. nagyothallás, 
orrhangzósság stb.
Sajnos gyakori súlyos beszéd
hiba még a dadogás: ez nem 
m ás mint a folyamatos be
széd zavara. A dadogás — 
kevés kivétellel — gyermek
korban kezdődik. Száz dado
gó közül 85 fiú és 15 lány. 
Az e lső  tü n e te k  3-5 éves 
korban, a második időszak 6- 
7 éves kor, tehát az iskolába 
lépés kora (ez a leggyako
ribb). A harmadik időszak a 
pubertás kor kezdete, de ez 
a legenyhébb, csak időnként 
jelentkező dadogás. Van egy 
úgynevezett élettani, fiziológi
ás dadogás, ami a beszédfej
lődéssel függ össze, ez 2-3 
éves korra tehető, ami hang-

('folytmás a 4. oldalon)

II y a  un grand m agasin pár ici? 
E st-ce  que je  peux vous serv ir?  
Q u’est-ce  que vous désirez?
Je  voudrais...
S 'il te  piait...
Q uel est són prix?
C’est trop cher.
Vous avez celu i-la qui est 
m oins cher.
Vous é tes  trés gentil...
M ontrez moi, s ’il vous piait...

Wo finde ich e in  K aufhaus? 
Womit kann ich dienen?
Was w ünschen Sie?
Ich m öchte.... kaufen 
Ich m öchte...
Was koetet das?
D as ist zu teuer.
Zeigen Sie bitté  was billigeres! 
D as ist seh r nett von Ihnen. 
Zeigen Sie bitté  mir...

y e I v
A n

H ol találok egy áruházat?

Mivel szolgálhatok?
Mit parancsol?
Szeretnék venni...
Kérek...
M ennyibe kerül ez?
Ez túlságosan drága.
M utasson valam i olcsóbbat!

Nagyon kedves öntől. 
M utasson kérem ...

l e c k e
goi
W here can  I find a 
d epartm ent store?
W hat can  I do fór you?
W hat would you like?
I’d like to buy...
Can I have...
How m uch is  it?
T his is  too expensive 
Let m e see  som ething 
less  expensive...
I t’s very n ice  of you 
I’d  like you to show me...

F r a n c i a

N é m e t



Ö k u m e n i k u s  i m a h é t  
N y í r a c s á d o n

(folytatás a 2  oldalról) 
„ízleljétek és lássátok, mily jó 
az Ur hozzánk, boldog em
ber, aki benne rem él” , „A 
halál sötét völgyében sem fé
lek, mert ott vagy velem”. A 
reménységben lehet örvendez
ni. Pál Apostol mondta, hogy 
kipróbáltnak kell lennünk a 
napi problémákban, ez által 
edződünk . Szívvel hiszek, 
számmal vallom meg az üd
vösséget. Énekkel fejeztük be 
az imaestet.
I. 23. Ismét a baptista ima
házban gyűltünk össze közös 
imára, az egyben a befejező 
imaest is. Ács Ferencné re
formátus lelkész vezetésével 
kezdődtek az énekek, majd 
Ács Ferenc reform átus lel
kész üdvözölte a testvéreket. 
Ezt követően Tapasztó János 
római katolikus esperes Pál 
Apostol levele a Galatákhoz 
5, 6, a test cselkedetei és a 
lélek gyümölcsei közül a bé
kességről beszélt.
II. János Pál pápánk 1993. 
január elején Szent Ferenc 
szülővárosában Assisiben ta
lálkozott a nagy világvallások 
képviselőivel, azokkal együtt 
imádkozott a balkáni háború 
megszűnéséért, a béke helyre- 
állításáért. Az Esperes Úr ké
ri Istent, hogy a Béke, Szere
te t és Igazság lelkét adja 
meg nekünk. Majd az áldo
zás s z e r ta r tá s á b ó l idéz. 
„Urunk Jézus Krisztus, te azt 
mondottad apostolaidnak: Bé
kességet hagyok rátok, az én 
békém et adom  nektek. Ne 
vé tkeinket nézzed, hanem  
egyházad h ité t, őrizd meg 
szándékod szerint békében és

add  m eg te lje s  egységét! 
„...Jézus a béke fejedelme. 
Béke-Rend — ez nem lesz 
magától. Először is rend le
gyen a lelkedben, a békéért 
tenni, cselekedni kell, minden 
embernek (Áldozat-Imádság- 
Bűnbánat-Engesztelés). Miért 
nincs akkor béke? A megnyi
tó imaesten mondta az Espe
res Úr a hasonlatot, hogy Jé
zus a fej, az emberiség alkot
ja a testének különböző ré
szeit, tehát ha cselekvően be
tartaná az em beriség Jézus 
igéjét, evangéliumát, akkor a 
világ jó  lenne, béke lenne, 
ilyenek vagyunk-e?
A lélek gyümölcseiből (szere
tet, öröm, békesség, türelem, 
szívesség, jóság, hűség, szelíd
ség, önm egtartóztatás, stb.) 
Mennyit tudunk az életünk 
so rán  összegyűjteni? — A 
túlvilágon csak azt fogják fi
gyelembe venni.
Ács Ferenc reform átus lel
kész a közös énekek után az 
egyesített imahétről elmondta, 
hogy bár ilyen egységesek 
lennének az emberek a min
dennapi életben is, akkor a 
világbéke eljövetele sem vá
ratna magára sokáig. Minden 
este az alábbi köszöntéssel 
fejeződtek be az imaestek: 
DICSŐSÉG JÉZU S KRISZ
TUSNAK! — MINDÖRÖK
KÉ? ÁMEN!
DICSÉRTESSÉK A JÉZUS 
K R IS Z T U S ! — M IN D 
ÖRÖKKÉ? ÁMEN!
A Z Ú R JÉZUS A MIÉNK! 
ÁLDÁS, BÉKESSÉG! — IS
TENNEK DICSŐSÉG!

Csík József

M i t  kel l  t u d n i  a 
r é s z a r á n y - t u l a j d o n r ó l ?

1989-ig volt érvényben az a 
szabály, hogy a Tsz tagja a 
belépéskor köteles volt a tu
lajdonában lévő termőföldet a 
termelőszövetkezetekbe bevin
ni és annak használatába ad
ni. A beviteli kötelezettség ki
terjedt azokra a földekre is, 
am it a tag a belépés u tán  
szerzett tulajdonba. A beviteli 
kötelezettség alapján így ke
letkezett a tagi részarány tu
lajdon. A másik keletkezési 
mód, amikor az elhalt rész
aránytulajdonos részarányát a 
bentmaradtak öröklik. így ke
letkeztek a nem tagi rész
a rá n y -tu la jd o n o k . A rész
arány-tulajdonok a tagok kö
zötti adásvétele esetén a ter
melőszövetkezetet elővásárlási 
jog illeti meg.

A földkiadó bizottság 
feladata
Az 1993 évi II. tv. alapján a 
részarány tulajdonosok földki
adó bizottságot választanak.
A földkiadó bizottság létszá
ma legfeljebb 500 részarány
tulajdonos esetén 7 fő, ennél 
több részarány-tulajdonos ese
tén 17 fő. A részarány-tulaj- 
donosoknak a föld iránti igé
nyüket kérelemben kell be
nyújtani a földkiadó bizott
ságnak. A kérelemben csatol
ni kell a föld aranykorona ér
tékéről szóló igazolást, melyet 
beviteli kötelezettség esetén a 
F ö ld h iv a ta l, az ö rök lésse l 
szerzett részarány-tu lajdon 
esetén a szövetkezet adja ki. 
A kérelmet a tv. hatályba lé
pésétől (1993. ja n u á r 23.) 
számított 60 napon belül kell

benyújtani a földkiadó bizott
ságnak.
A határidő lejárta után a bi
zottság a kérelmeket csopor
tosítja az igényelt földterüle
tek figyelembe vételével, és 
meghatározza a teljesítési sor
rendet.
A teljesítés sorrendje:
a./ beviteli kötelezettség alap
ján  belterü leten  keletkezett 
részarány-tulajdona, de a föld 
kiadása belterületen nem le
hetséges.
b./ beviteli kötelezettség alap
ján bel- és külterületen kelet
kezett részarány-tulajdona.
c./ beviteli kötelezettség alap
ján  külterületen  keletkezett 
részarány-tulajdona
d ./ a szö v e tk eze trő l szóló 
1992. évi I. tv. hatályba lépé
séről és az átm eneti szabá
lyokról szóló 1992. évi II. tv. 
alapján keletkezett részarány 
tulajdona.
Az azonos csoportokba tarto
zó kérelmezők között a bi
zottság egyezség létrehozását 
kísérli meg, hogy melyek tel
jes íthe tők  az ad o tt helyen. 
Ha nem jött létre egyezség a 
földkiadó bizottság nyilvános 
sorsolással állapítja meg, hogy 
a te ljesítési so rrend  szem 
pontjából, mely kérelmek tel
jesíthetők. A földmérési mun
kákról vázlatot, majd ingat
lannyilvántartási bejegyzésre 
alkalmas határozatokkal adja 
a részarány-tulajdonos tulaj
donába. Ha kéri a bizottság 
megrendeli az illetékes földhi
vatalnál az önálló ingatlanná 
nyilvánítási földmérési munká
it.

Patalenszki József

A  b e s z é d h i b á k r ó l  á l t a l á b a n
(folytatás a 3. oldalról) 

és hangzóismétlésekben nyil
vánul meg. Rendkívül kóros, 
ha ilyenkor környezete állan
dóan kijavítja, vagy figyelmez
teti a gyermeket, mert ezzel 
elősegíti a kóros jelenség rög
zülését.
N ehéz teh á t a 3 éves kor 
körül megállapítani, hogy ez 
még élettani, fiziológiás, vagy 
már kezdődő beszédzavarról 
van-e szó. De az támpontot 
ad nekünk — megfigyelve a 
gyermeki beszédet —, hogy a 
élettani dadogó beszéde min
den  nap  egyfo rm a, míg a 
másik rögzült beszédhibánál 
az egyik nap jobban beszél, a 
másik napon rosszabbul. Az 
élettani, vagy fiziológiás dado
gásnál a görcsök elmaradnak 
a légzésben, csak a száj és a 
nyelv lesz görcsös, hacsak a 
szülők hibás magatartása nem 
idézi elő tartós fennm aradá
sát.
A d ad o g ás  oka i le h e tn e k  
még: örökletes hajlam, korai 
agyi sérülés, pszichés körül
mények, hirtelen erős trauma 
éri a gyermeket. Itt is fontos 
a korai felismerés, korai ke
zelés. Mivel a dadogás leg
több ese tben  idegrendszeri 
probléma, a kezeléshez kérni 
kell a pszichológus segítségét 
is. Legtöbb esetben csak a 
logopédus-pszichológus össze
hangolt munkája hozhat tar
tós eredm ényt. A harmadik 
gyakori beszédhiba a hadarás. 
A hadarás lényegében elha
m arkodo tt beszédfolyam at, 
melyet hangok és szótagok 
elnyelése, kihagyása vagy el
torzítása, a szavak megcsonkí
tása jellem ez. A  hadaró és 
dadogó közti különbség:
— a beszédszervek izomzatá- 
nak görcsös összehúzódását, a 
szó és mondatképzés nehéz
ségét a hadarókon nem ész
leljük,

— ha a figyelm ét a be
szédre összpontosítja, a hada
ró beszéde javul, a dadogóé 
romlik,

— a hadarót nem zavarja 
a b eszéd h ib á ja , a dadogó  
szenved miatta,
— idegenek elő tt a hadaró 
jo b b a n  beszé l, a d ad o g ó  
rosszabbul,
— családi környezetben a ha
darás tünetei rosszabbodnak 
a dadogáséi javulnak.

A hadarást már gyermekkor
ban észrevesszük, összefügg a 
nemi éréssel. Néha dadogás
sal együtt jelentkezik. Azt is 
megfigyelték már, hogy hada
ró szülő gyermeke dadog, de 
ellenkezője is előfordult már, 
bár lényegesen  ritk áb b an . 
Ezekből arra lehet következ
tetn i, hogy a hadarás és a 
dadogás között bizonyos ösz- 
szefüggés van. A h ad a rá s  
egyik legjellegzetesebb tünete, 
hogy a beszéd üteme rendkí
vül gyors, a beszéd ritmusa 
rendszertelenül változik, hul
lámzik, a szavak szinte egy
m ásba fo lynak. A h ad a ró  
szinte lélegzetvétel nélkül zú
dítja magából a szavakat, és 
sokszor csak akkor áll meg, 
ha kifogy a lélegzetből. De 
nemcsak beszéde, hanem vi
selkedése és mozgása is feltű
nő. Általában gyorsak, moz
gásaik hirtelenek, olvasásuk 
rendszertelen, ismétlések for
dulnak elő, írásuk rendetlen, 
te le  van jav ítá s sa l, ő k  is 
szakember segítségét igénylik. 
Remélem sikerült néhány se
gítő gondolatot leírni azok
nak, akiket ez a téma érde
kel és érint. További segítsé
get is szívesen nyújtok e lap 
olvasóinak, ha igénylik. 
Február 15-e után Nyíracsá
don megindulnak a logopé
diai foglalkozások heti 2 alka
lom m al hétfőn  és szerdán  
délután. A pontos helyet és 
időt az iskolában és óvodá
ban tudhatják meg.

Dr. Kovács Gyuláné 
logopédus

F e l h í v á s
A nyíracsádi gázépítő közös
ség értesíti tagjait, hogy a 
község azon utcáiban, ahol a 
gázvezeték m ár lefektetésre 
került, egyenlítsék ki az in
gatlanra vonatkozó hozzájáru
lást 40.000,- Ft-ra, amennyi
ben  ez t m ég nem  te t té k  
meg. Ezzel lehetőség nyílik 
arra, hogy az épületen belüli 
tervezést, kivitelezést, vala
mint terv jóváhagyást az érin
tettek elkezdhessék. A  gázé
pítő közösség azokban az ut
cákban, ahol nem épült meg 
a vezeték, még fogad el je 
lentkezéseket 20.000,- Ft be
fizetése mellett. A fenn ma
radó összeg befizetésére mód 
van készpénzfizetéssel és ked
vezményes O TP kölcsönnel 
is. Pető Sándor

A p r ó h i r d e t é s
Épületek belső téri 
g á z te rv e z é s é t ,  
szere lésé t vá lla 
lom. Herczku Já
nos. Érdeklődni a 
Nyírtrans kft.-nél

K ülső-G úthon öt hold föld 
bérbe kiadó. Érdeklődni: Sza
bó Gyula, Nyíracsád, Zrínyi 
u. 6.
K atona Tibor víz-gázszerelő 
m ester vállal gázszerelést és 
tervezést 20% kedvezmény
nyel. Nyíracsád, Szatmári u. 
82.
Rokkantaknak készült három
kerekű kerékpár eladó. É r
d ek lő d n i le h e t: H o lh ó s
Györgyné Rákóczi u. 44. sz. 
alatt.

N ap o scsib e  m inden  héten  
szo m b atra  m egrendelhető : 
Cím: Leiter Imre Haláp, Csíz 
u. 6. és Bordás Sándor Deb
recen, Kavics u. 3. Tel.: 43- 
375
A Dózsa Szövetkezet a kár
pótlási jegyek felvásárlását 
napi áron a szövetkezet iro
dájában megkezdte.
A D ó zsa  S zö v e tk ez e t az 
üzem -, kenő -és  fű tőanyag 
árusítását megkezdte, a szö
vetkezet központi telepén. A 
92-es benzin ára 70,- Ft/liter, 
a h áz ta rtás i tüzelőolaj ára 
23,- Ft/liter.
Simon Imre tulajdonát képe
ző 6 katasztrális szántóföld 
amely az Álmosdi út, és a 
Fűzfás dűlő szöjgelésben ter
jed  el, eladó. Érdeklődni a 
D ózsa Szövetkezet irodájá
ban.

K ö s z ö n e t  B e i r a t k o z á s
A Községi Könyvtár köszönetét 
mond mindazoknak, akik az elmúlt 
években pártoló tagsági díj befize
tésével, valamint könyv- és folyói
rat adományozásával hozzájárul
tak könyvtárunk gyűjteményének 
gyarapodásához.
Könyvet és folyóiratot ajándéko
zott az intézménynek: Dr. Kövér 
József, Ternován Mihályné, Szávó 
Gabriella és Kovácsné Csík Ágnes.

Az Általános Iskola Igazgatója ér
tesíti az iskolaköteles gyermekek 
szüleit, hogy az 1993/94-es tanév 
elsó osztályába a beiratkozás 
1993. március 1-én hétfőn 8-tól 
16 óráig lesz a Szatmári út 8. sz. 
alatti iskolában. A jövó tanévben 
iskolakötelesek lesznek azok a 
gyerekek, akik 1986. június 1. és 
1987. május 31. között születtek.

H e l y r e i g a z í t á s
A Nyíracsádi Élet decemberi és 
januári számában megszólaltattuk 
községünk pártjait. Az FKgP ré
széről Kenézlői Jánost kértem fel 
a cikk megírására, mivel a tagság
tól olyan információt kaptam, hogy 
ó az FKgP helyi szervezetének el
nöke. Fark János hozzám írott le
veléből az derül ki, hogy téved
tem. Mentségemül szeretném fel
hozni, hogy ki az FKgP országos 
vezetője, hosszú hónapokig még a 
független bíróságok sem tudták. 
Mostmár tudjuk, hogy a jelenlegi

négy Kisgazdapárt egy újabb párt 
létrehozásával lesz gazdagabb 
február 27-én. Ezt a szándékot 
Németh Béla és a harminchatos 
frakció jelentette be. így visszatér
ve a helyi szervezetre, és ismerve 
a község kisgazdáit, remélem, 
hogy tisztázódnak a félreértések, 
hogy hány párt van, és hogy ki az 
elnöke, remélhetőleg nem a vi
szály, hanem a békesség fogja 
szolgálni az általam tisztelt kisgaz
dák érdekeit.

Dr. Kövér József

E l s á r k á n y o s o d á s  e l l e n
(Csak nőknek!)

Rengeteg nő panaszolja, hogy hi
ába próbál tökéletes anya és fe
leség lenni, ha egyszer a gyerekek 
folyton visszabeszélnek, rendetle
nek, nem fogadnak szót, és az 
iskolában is csak baj van velük. 
A férjek pedig.., hát azokról né
ha jobb nem is beszélni: isznak, 
elhanyagolják a feleségüket, és 
sokszor ki tudja, hol Icódorog- 
nalc... így aztán nem is csoda, 
hogy az anyák-feleségek gyakran 
kiborulnak, és nagy patáliá t 
csapnak.
Rosszul teszik! — állítják most a 
pszichológusok, akik kiderítették, 
hogy a családi konfliktusoknak 
legalább a felét a nők mérgesítik 
el és teszik megoldhatatlanná, 
hiába voltak ők maguk jóindu- 
latúak, és hiába voltak többé-ke- 
vésbé indokoltak a „cirkuszreak
ciók”. Pedig elintézhetik ezek a 
dolgok másképpen is. Nem úgy, 
hogy a nó még többet túr és 
végképp elvállalja a mártírszere
pet. Nem, ezt a pszichológusok 
sem kívánják — szolgálnak vi
szont néhány, feszültségoldó és 
„Datáliahelyettesítő” jó tanáccsaL 
íme:
— Ha elérkezik a Icibomlás pil
lanata, akkor az eddigiektől elté
rően ne nyissa ki a száját! In
kább lazítson. Vegyen három
négy hideg, mély lélegzetei Nem 
muszáj az „6" jelenlétében, de a 
teátrális „most elmegyek sóhaj
tozni” -féle kivonulás is kerülen
dő!
— Ha végképp nincs remény a 
párbeszédre és a levegőben lóg a 
veszekedés (pl. ha tökrészegen 
állít haza a férj), akkor gyorsan 
zuhanyozzon le (ez fontos!), és 
menjen el sétálni vagy az isme
rősökhöz (de ott ne „pakoljon 
ki”!).

— Ha legszívesebben „széttépné ” 
azt, aki a bosszúságot okozta, 
akkor kezdjen gyorsan mosni, 
mosogatni, takarítani vagy port 
törölgetnL Csapkodni nem mu
száj, de azt nyugodtan végigfan- 
táziálhatja, hogy az egyes rész
műveletek címzettje „az a disz
n ó ”. >tEz a tiéd! Kell még? Ne
sze!” (szőnyegporolás); „̂ Lemos
lak, te mocsok1 (csempesúrolás) 
stb.
— Ne foglalkozzék se a tegnap
pal (azon úgyse tud változtatni), 
se a holnappal (az még messze 
van)! Éljen a mának, minden
nap azzal a jelszóval, hogy „Tő
lem akár fejre is állhattok, ma 
akkor sem lesz balhé!”
—  Ha van rá lehetősége, tomáz- 
gasson. „Bokszolhat” is, és a 
homokzsák helyébe nyugodtan 
képzelje oda „annak a disznó
nak a pofáját’7
— írja le, amit első felindulásá
ban a gyerek /férj fejéhez akar 
vágni. Aztán másnap olvassa 
eL.
— Soha ne töltse ki a haragját 
az „ártatlanokon” (a gyereken a 
berúgott férj miatt, a férjen a 
Qrerek intője miatt stb.)!
— Ne foglalkozzék azzal, hogy 
mit szólnak a szomszédok, a ro
konok stb. a gyerek(ek) vagy a 
férj dolgaihoz. Törődjék saját 
magával, saját kinézetével és 
dolgaival!
— És végül a legfontosabb: Ne 
kösse a gyerekiférj orrára, hogy 
taktikát változtatott. Ha nem az 
általuk is rég megszokott és be
kalkulált „cirkuszreakciókkal” ta
lálják szembe magukat, akkor a 
meglepetés hatására sokkal való
színűbb, hogy „magukba száll
nak”!
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