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Ünnepi Könyvhét 1993 
Nyíracsádon 
Június 7-én:
Vendégünk: Taar Ferenc
A Literatura folyóirat, és a 
Magyar írók Egyesülete kez
deményezésére 1929 májusá
ban rendezték meg Magyar- 
országon az első könyvnapot. 
A megnyitót az Akadémia 
dísztermében tartották. 
Klebelsberg Kunó királyi vál
tás- és közoktatásügyi minisz
ter mondott ünnepi beszédet. 
Előadás-sorozattal csatlakozott 
a Magyar Könyv H etének 
Programjához, többek között 
Móricz Zsigmond, Kosztolányi 
Dezső, Surányi Miklós. 
1929-ben még nem volt kü- 
'ön könyvheti lista, voltakép-

A  színházigazgató
(1 9 6 2 )

A z  író (1992)

elmúlt évtizedek történetét 
alapvetően azzal jellemezhet
jük, hogy a társadalmi össze
fogás biztosította az akció si
kerét.
A könyvhét túllépett azon a 
szakaszán, amikor pusztán 
kereskedelmi akciónak tekin
tették.
Az ünnepi könyvhetek szerve
zői — könyvtárosok, és 
könyvkereskedők, a művelő
dési intézmények munkatár
sai, az írók és költők, peda
gógusok és az amatőr együt
tesek — sokat tettek azért, 
hogy megszerettessék a köny
vet, az olvasást, a falvakban 
és kisebb településen élők 
körében.
A könyvnapok megrendezésé
nek eredeti célja — alapvető
en az volt, hogy „a  m agyar 
ku ltú rán ak  egyetemes nemze
ti ünnepe legyen”.
Ezt a célt ma is aktuálisnak 
tartjuk.
A könyv népszerűsítésére vál
tozatlanul szükség van, hiszen 
az ország lakosságának nem 
minden rétege olvas ma sem 
rendszeresen.
Könyvheti program unkkal 
szeretnénk hozzájárulni ah
hoz, hogy minél többen tud
janak tartalmas szép olvas
mányhoz ju tn i, vásárlással 
vagy könyvtári példányok köl
csönzésével.
Az ünnepi könyvhét, évente 
megjelenő kötetei:
— Szép versek (Kortárs ma
gyar költők antológiája)
— Körkép (Mai magyar írók 
kispróza gyűjteménye)
— Rivalda (Mai magyar írók 
színművei, drámái) stb.
Az idei ünnepi könyvhét idő-

MAG YAR Í r ó k  a z  e l s ő  k ö n y v n a p o n

pontja: 1993. június 4-8, a 
könyvheti listán 157 könyv 
szerepel.
A nyíracsádi könyvheti prog
ram:
— új könyvekből 50% ked
vezményes könyvvásár a 
könyvtárban
— író-olvasó találkozó
A találkozó vendége: Taar 
Ferenc író
Ideje: 1993. június 7. (hétfő) 
Helye: Községi Könyvtár 
Taar Ferenc életútja: 
Érmihályfatván született 1924- 
ben. Az ELTE bölcsészkarán 
szerzett tanári diplomát. Volt 
az újgazdák jogvédője, köz- 
igazgatási vezető, járási ta
nácselnök, megyei népművelé
si osztályvezető , iroda
lomtanár, dramaturg és szín
házigazgató. A debreceni vá
rosi könyvtár igazgatóhelyette
seként ment nyugdíjba. írásai 
1950 óta jelennek meg napi
lapokban, folyóiratokban, an
tológiákban. Hat színdarabját, 
több rádiójátékát mutatták be 
eddig. Hangjátékai nemzetkö
zi fesztiválokon is sikert arat
tak. Munkásságáért megkapta 
a Munka Érdemrend Arany 
fokozatát, Debrecen város 
művészeti díját, elnyerte a

Magyar Rádió Elnökségének 
Nívódíját, valamint a Kritiku
sok Diját.
Művei:
A Veréb utcai csata (Rádió
játék, 1961.)
Tanyavilág — bomló világ 
(Szociográfia Mocsár Gábor
ral közösen, 1964.)
Bomló világ (R ádió játék , 
1966.)
Örök harag (Színmű, 1967.) 
Nap a város felett (Dráma, 
1969.)
A szentkúti példa (Rádiójá
ték, 1970.)
Sírkő pántlikával (Színmű, 
1972.)
Láng és tövis (Dráma, 1973.) 
Szivárvány a föld alatt (Rá
diójáték, 1975.)
Zsuzsi nélkül (Rádiójáték, 
1979.)
A másik Hortobágy (Szociog
ráfia, 1984.)
Sírkő pántlikával (Regény, 
1984.)
Kiáltás a Nagyerdőért (Rá
diójáték, 1986.)
A kacér múzsát szolgáltam 
(1992.)
Mindenkit szeretettel várunk 
a könyvheti programunkra.

Kövér Gáborné

Pen minden könyv, ami for- 
Salomban volt, o tt volt a 
könyvsátrakban. Propaganda 
kiadásban jelent meg Szabó 
Dezső Az elsodort falu és 
Móra Ferenc Ének a búza
mezőkről című regénye. (Ára: 
3 pengő).
Az első Magyar Könyvhéten, 
egyértelműen bebizonyoso
dott, hogy a könyvnapok in
tézménye sokat segíthet ki
adóknak, kereskedőknek, 
íróknak az olvasás, a könyv 
népszerűsítésében.
A nem es szándékú akció 
nem rekedt meg a kezdemé
nyezésnél, a következő évek
ben újra sor került a meg
rendezésére. Összegezve az

Május 31.

Dohányzás elleni világnap
Az elmúlt évtizedek tudo
m ányos v izsgálati m egfi
gyelési adatai egyértelmű
vé tették, hogy a dohány
zás egészségkárosító. A do
h á n y z á s  m ia t t  év e n te  
mintegy 3 millió ember hal 
meg a világon, Európában 
800.000. A  dohányzás fe
le lő s  a tüdőrákok 90% - 
áért, az összes rákos ese
tek 3 0 % -á é rt, az idült 
hörghurut és tüdőtágulat 
80% -áért, a s z ív -  és ér 
ren d szer i b e te g s é g e k  
2 5 % -á é rt. E zen  tén y ek  
a la p já n  va ló s az E gész
ségügyi Világszervezet á l
láspontja:
„A nem dohányzás a nor
m ális szoc iá lis  m ag ata r 
tás.”

Szükséges terveket kidol
gozni a dohányzási epidé
m ia terjedésének megaka
dályozására, a dohányzási 
károk csökkentésére. M a
g y a ro rsz á g o n  éven te  
20 .000  em ber hal meg a 
dohányzás következtében 
— ez naponta csaknem 60 
halott.
Ez olyan, mintha naponta 
egy tö m ö tt au tóbusz zu
hanna a  szakadékba, vagy 
karam bolozna és minden 
utasa meghalna. 
„ÉRDEMES 
ABBAHAGYNI 
A DOHÁNYZÁST”
Sok dohányos azért nem 
szánja rá magát a cigaret
ta  eh ag y ásá ra , m ert azt 
gondolja, hogy a káros kö-

vetkezm ények m ár úgyis 
k ia lak u ltak . Ez azonban  
tévedés!
— Az a veszély, hogy sú
ly o s  b e teg ség  lép  fe l, 
csaknem azonnal mérsék
lődni kezd ahogy elhagyja 
a cigarettát.
— A légzési panaszok
nagyon gyorsan  m érsék 
lődnek.
— A légúti megbetegedé
sek veszélye csökken.
— M ár néhány nap múlva 
jobb lesz  a k ö z é rz e t , a 
szellemi- fizikai teljesítő- 
képesség.

Május 31 . 
DOHÁNYZÁSMENTES 
VILÁGNAP 
„A DOHÁNYZÁS 
VESZÉLYES”

Debrecen köszöntése
N yíracsád köszönti a 300 
éve szabad  k irá ly i várost 
Debrecent, az évforduló al
kalmából.
A város kiváltságai a kör
nyező te lepülésekre is je 
lentős hatással voltak. Deb
recen  környékének  mező- 
gazdasága szoros összefüg
gésben volt a város felvevő 
piacával. A  debreceni vásá
rok jelentősége Debrecen és 
k ö rn y é k e  k e re sk ed e lm e  
szempontjából szinte felbe
csülhetetlen. Nyíracsád, bár 
távolabb esik D ebrecentől, 
azonban Szabolcs megyéhez 
való  ta r to zása  e llenére  is 
kapcsolatban volt a város

sal. Szabolcs megye e részé
nek is Debrecen volt a szel
lemi, kulturális központja, 
és példaként említve a gaz
dasági kapcsolatot, a Deb
re c e n b e  v eze tő  vásáro zó  
utak mellett jól érzékeltette 
a sajnos megszüntetett Zsu
zsi vonat. A  város szellemi 
életének kisugárzását jelzi 
az is, hogy a nyíracsádi re
fo rm á tu s  g y ü lek ez e tb en  
rendszeresen megjelentek a 
debreceni legátusok. A köz- 
ig azg a tá s i te rü le tü n k h ö z  
ta rtozó  guthi erdő D ebre
cen város tulajdonát képez
te.
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Vállalkozóknak: Mikrohitel
A Hajdú-Bihar megyei Vállal
kozásfejlesztési alapítvány — 
az EK-Phare-program kereté
ben — úgynevezett mikrohi- 
telt nyújthat a megye kezdő 
kis- és középvállalkozói részé
re.
E hitelkonstrukció célja az, 
hogy e hite l segítségével 
olyan vállalkozásokat karoljon 
fel, amelyek rendelkeznek egy 
sikeresnek ígérkező vállalko
zás beindításához a szükséges 
szellemi tőkével, de saját for
rások hiányában az ötlet nem 
valósulhat meg.
Továbbá segítséget jelenthet a 
m ár beindult, jól működő 
vállalkozások növeléséhez.
A stratégiai cél az, hogy az 
ily módon támogatott vállal
kozások megerősödve képe
sek legyenek a kereskedelmi 
bankok partnereivé válni.
A hitelt igénybe vehetik:
— a cégbíróságon bejegyzett, 
illetve bejegyezhető;
— 2 évnél nem régebben 
működő;
— 10 főnél kevesebbet fog
lalkoztató;
— legfeljebb 1,5 millió alapí
tói vagyonnal rendelkező;
— 4 millió forintnál kevesebb 
éves árbevételű;
— életképes üzleti tervvel 
rendelkező vállalkozások. 
A m ennyiben a vállalkozó 
ezen feltételeknek megfelel,

pályázatot nyújthat be a VK- 
hoz, melyeket egy — a kura
tóriumi tagokból és szakér
tőkből — zsűri bírál el.
A pályázat és az üzleti terv 
elkészítéséhez a VK munka
társai szakmai segítséget nyúj
tanak.
Évente 30 millió forint (ne
gyedévente 7,5 millió forint) 
osztható szét a következő fel
tételekkel:
— a legmagasabb folyósítható 
hitelösszeg; 500.000 forint
— a lejárat: max. 3 év
— a törlesztés megkezdésé
nek türelmi ideje: 6 hónap
— kamata; a szerződéskori 
refinanszírozási alapkamat (je
lenleg: 20 százalék)
— fedezete: a hitelből vásá
rolt eszközök, melyet jelzá
logjog terhel
— a hitel felhasználható: tár
gyi eszközök, illetve az összeg 
legfeljebb 30 százaléka kész
let vásárlására.
A hitelkonstrukció előrelátha
tóan ez év második felében 
indul.

H ajdú-B ihar megyei 
Vállalkozásfejlesztési 

alapítvány, 
Vállalkozásfejlesztési központ 

4024 Debrecen 
Vármegyeháza u. 1/b. 

110 szoba 
Tel.: 52/49-901



Tanárok írják diákokról
Iskola-gyermekek-család 

Kirándul az osztály
Közeledik a tanév vége, a ki
rándulások időszaka. A  gyere
kek egész évben várják, —  
különösen, ha már az előző  
évben is voltak —  sokat em 
legetik az osztálykirándulást. 
Ami nekik kikapcsolódást je 
lent, az az osztályfőnöknek  
felelősségteljes felkészülést. 
Hogyan is készüljünk a kirán
dulásra?
A  célállom ást, az útvonalat 
irányított beszélgetés kereté
ben alakítsuk ki. L ehetőleg  
olyan helyre tervezzük amely 
iránt a gyerekek érdeklődnek, 
nemzeti múltunkkal összefüg
gésben van, illetve a hely rit
ka term észeti értéket képvi
sel. Iskolánkban főleg az egy
napos kirándulásoknak van  
hagyománya, éppen ezért vi
gyázunk arra, hogy az utazás 
ne vegyen túl sok időt igény
be. Célszerű ismertetni az út
vonal érdekességeit is. A  nap 
fo lyam án  kerítsünk  sort a 
gyerekekkel való kötetlen be
sz é lg e té sr e . Már ú tközben  
mondjuk el a látnivaló fonto
sabb jellemzőit, ezáltal előse
gítjük, hogy a városba, em 
lékhelyre vagy természeti táj
ra m egérkezve közvetlen is
meretekkel rendelkezzenek a 
tanulók. A z alföldi gyerekek 
leg sz ív eseb b en  a hegyekbe  
mennek kirándulni, így a mi 
esetünkben főleg, a Mátra, a 
Bükk és Zempléni-hegység az 
ú tirá n y . E v id é k  v á ro sa i 
(E g e r , S árosp a tak , Tokaj, 
stb.) egyúttal múltunk, törté
n e lm ü n k  m e g ism e r é s é t  is

szolgálják. A  kirándulások le- 
hetőséget teremtenek a tanu
lók sokoldalú m egism erésé
hez. Ekkor a gyerekek felol
dódnak, többet mutatnak ön
magukból, jellem ük, akarat
erejük formálódik, s megta
nulnak nem csak nézni, ha
nem látni is.
A  kirándulásokon szerzett is
meretek maradandóak. Nem
csak a történelm i szem lélet 
kialakítását segítik, de bővül
n ek  a gyerek ek  b io ló g ia i, 
földrajzi, irodalmi ism eretei 
is, miközben közösségé ková- 
cso lód n ak  é s  m egtanulnak  
egymáshoz alkalmazkodni. 
V égezetül néhány tanács ki
rándulásra induló gyerekek
nek, illetve szüleiknek:
—  Öltözzenek kényelmesen, 
az időjárásnak megfelelően! 
(M e leg eb b  ruhát is tegye
nek!)
—  N e felejtsék otthon a víz
hatlan kabátot, ami nemcsak 
a z e s ő  e lle n  v éd , hanem  
szükség esetén rá is lehet ül
ni!
—  Ennivalóból, folyadékból 
valamivel többet készítsenek 
mint az átlagos napi fogyasz 
tás.
—  Költőpénzt csak a legszük
ségesebb kiadásokra számítva 
v igyen ek  (ü d ítő , képeslap , 
fagylalt)
—  A z utazásra érzékenyeb
bek ne feledkezzenek meg a 
h á n y in g er , fe j fá já s  e llen i 
gyógyszerekről sem.

Dr. Katona Gyuláné

A citerazenekar sikere
Országos ezüst fokozat Derecskén

1993. május 2-án Derecskén 
nemcsak az édesanyákat kö
szöntő virágárusok virágainak 
szépségétől, de 18 népzenei 
csoport népies öltözeteitől is 
p o m p á z o tt  a M ű v e lő d é s i 
Központ és környéke.
A  nyíracsádi citerások fellépé
sére a délutáni órákban ke
rült sor. Nagy volt az izga
lom, hisz a rádióból is ismert 
zsűri tagok, mint dr. Alföldi 
Borús István dr. Bence Lász- 
lóné, Dévai János hirdették  
az eredményeket. Több általá
nos iskolai citerazenekar is 
indult a versenyen. Legtöbb

jük ezüst vagy bronz minősí
tést kapott. Három  felnőtt 
együttes kapott arany minősí
tést.
Mi boldogok voltunk, mert a 
telt ház tapsainak elismerése 
mellett vehettük át az ezüst 
m in ő síté sü n k et; am elyet a 
nyári továbbképző debreceni 
táborozáson, ha erre lehető
ség is lesz, szeretnénk javíta
ni! Csoborkó Erika, Illés Tá- 
más, Katona Ildikó, Kupecz 
Mónika, Magyar Gábor, Oro- 
si Attila, Szabó Lajos, Szabó 
Tkmás és

Kabály Ferenc

Iskolai félreértelmező szótár
Iskola: T etsző leges m éretű , 
komoly épület legfőbb jellem
zője, hogy néhány tanterem
m el m ind ig  k ev eseb b  van  
benne mint amennyi kellene. 
Épületében 8-17.30-ig tanítás 
van. A z éjszakai és hajnali 
kihasználásokat illetően már 
tájékozódunk.
Ellenőrző: Szinte seszínű. Is
kolai irányjelző működése pe
riodikus.
Tanóra: 45 p erc u n a lo m , 
mely során a tanár ismerteti, 
hogy nézete szerint a kötele
ző  tankönyvet miért idióták 
alkották.
Menza: M o za ik szó : M enj
máshová zabálni!
Tanár: (ld. narrátor, pankrá- 
tor, kikiáltó...)
Olyan egyén, aki közösségét 
éppen az aktuális fenyegeté
sekkel ijesztgeti. Szinteket ál
lapít m eg az e lég ség esh ez , 
később kevesebbért is jelest 
ad, mert rájön, hogy lehetet

lent kért.
Számonkérés: Ö ssznép i sze
rencsejáték
Pótvizsga: A  legnehezebb fel
fogású tanár részére a tanuló 
tö b b s z ö r  is e lő a d á s t  tart 
ugyanazon témakörből. 
Tanulási láz: T ip ikus gyer
mekbetegség. Később a szer
vezet fokozatosan ellenállóvá 
válik.
Diák: A  fejlődés csúcsa. El' 
méletileg teljesen felvértezett, 
s tudja, hogy az nevet aki a 
pótvizsga után nevet.
Tanán Aki egykor szintén di' 
ák volt (ám erősen hajlamos 
elfeledkezni) s elveit feladva, 
arra készteti a diákot, hogy 
fő leg  idegen szerepben úgy 
tenne, mintha ő  mindent tud- 
na.
E helyzetet feleltetésnek hív
ják , benne felőrlik egymás 
idegeit, majd kompromisszu
mot kötnek.
Összeállította: Ménes Andrea
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Volt egyszer egy farsang!

A jelmezsereg bevonulása
Az iskolai faliújságon farsangi 
hirdetés jelent meg. A  hirde
tés 2 kategóriát tartalmazott. 
A z egyik  a m inden  évben  
megrendezett jelmezes felvo
nulás, a másik a Tátika. Mi 
akik néhányan böngésztük a 
hirdetést, azonnal döntöttünk, 
hogy benevezünk a Tátikára. 
Egy péntek i napon 9 lány 
gyülekezett Monostori Anitá- 
ék n á l. A n itá n a k  v o lt  egy  
olyan v id eok azettá ja , amin  
sok klip volt. Elejétől végéig 
megnéztük. Egy nagyon meg
tetszett, ami Madonna klipje 
volt. Volt akinek kifogása volt 
ellene és ezért több mint fél 
órát veszekedéssel töltöttünk 
e l. Annyi időnk m ég azért 
maradt, hogy egy pár ütemet 
megtanuljunk. Mikor elérke
zett a következő próba ideje

m ár csak  h atan  je len tü n k  
meg, de akkor sem a sajnál
kozással töltöttük az időt, ha
nem tovább folytattuk a tánc 
tanulását. Csetlettünk botlot
tunk, de valahogy mégis sike
rült összehozni az első három 
ü tem et. E ld ön tö ttü k , hogy 
varratunk  m agunknak, je l
mezt és az anyag megszerzé
sére adunk össze pénzt. Min
denki adott be és  találtunk 
egy m egfelelő  varrót. Gyar
mati Andreát aki elvállalta az 
anyag beszerzését és a jelme
zeink varrását. Amikor bizto
sak voltunk benne, hogy kész 
lesz a ruha mindennap pró
báltunk. Sok vitatkozás között 
sikerült megtanulni a táncot, 
de még mindig volt aki nem  
mosolygott, leejtette a kendő
jét, a lábát figyelte . N ehéz

volt kifogástalanul eltáncolni. 
Mikor kész volt a ruha pró
bát tartottunk. M ég mindig 
volt egy kis bibije a dolognak 
m ert m ég mindig nem  volt 
hibátlan. A  farsang előtti na
pon pénteken elkértük a mű
velődési ház nagytermét. Ott 
m egtartottuk a jelm ezes fő
próbát. Már jó l tudtuk de  
voltak olyanok akik fapofát 
vágtak nem voltak képesek  
elm osolyodni. Eljött a várva 
várt nap. D élu tán  12.30-ra  
kellett menni a m űvelődési 
házba annak, aki fellépett. Mi 
is odam entünk, felöltöztünk  
és kisminkeltük magunkat. A  
jelm ezesek után a Tátikások 
következtek. Mikor a Rapü- 
lők végre előadták m űsoru
kat, mi léptünk a színpadra. 
Mikor m egláttuk azt a sok

em bert akik néztek minket 
m ajdnem  elájultunk. Aztán  
m egkezdődött a zene, büsz
kén táncoltuk amire nagyon 
nehezen, segítség nélkül, sok 
vitatkozás közt felkészültünk. 
Két első helyezett lett a Táti
kán. Mikor megkaptuk az el
ső  díjat ami egy torta volt, 
sz ív esen  e ltá n co ltu k  volna  
még egyszer a szám ot am i
nek a címe „BABY I LŐVE  
Y O U ” volt. Lelket öntött be
lénk a siker, úgy döntöttünk, 
hogy jövőre  is fellépünk a 
TÁTIKÁN.

Monostori Anita 
Hudácskó Szilvia 

Simon Éva 
Bancsók Ágnes 

Könnyű Irén Katalin 
Katona Anikó

5.a

Farsangi torta

A Rapülők a
A hálás közönség

VI. a. osztályból
Az 1993-as február 20-i far
sangra a 6. a. osztály a Ra
pülők tátikázásával készült. 
Az ötlet a csoport tagjaitól 
származott. A lányokkal nem 
sikerült összehozni a táncot. 
Illés Tfcmás, aki a csoport ve
zetője volt, megkérte a nővé
rét Illés Andreát, hogy segít
sen a lányoknak, vagyis ne
künk a tá n cb a n . K ét h ét  
összes délutánját a táncnak 
szenteltük. 18-án és 19-én a 
M űvelődési Házban próbál
tunk. Elérkezett a nagy nap, 
a farsang torkunkban éreztük 
a szívünket. Az előadás köz
ben a kezünk izzadt, de a

nevetéssel igyekeztünk leplez
ni az izgalmunkat. Egy pró
bán sem  sikerült olyan jól, 
mint akkor. Nagyon örültünk 
az első helyezésnek, és mint 
ilyenkor bárki, büszkék va
gyunk magunkra.
A  csoport tagjai voltak:

Kovács János 
Illés Tamás 

Bollók Róbert 
Bollók Zsolt 

Nagy Anita 
Nagy Julianna 

Kovács Katalin 
Árva Anita 

Milák Ágnes
6. a



Minősített énekkarunk
énnekar 6 éve működik, lét

száma 30 fő, felső tagozatos lá
nyok és fiúk. Hetente 2 alkalom
mal tartunk próbát. Iskolai ünnep
ségeken, rendezvényeken és köz
ségi rendezvényeken lépünk fel a 
furulyások és a szóló énekesekkel 
együtt. Először nagyközönség elé 
1991. novemberében a Debreceni 
Kölcsey Ferenc Művelődési Köz- 
Pont színháztermében léptünk fel 
a ..Bemutatkozik N yíracsád” c. 
rendezvényen.
A múlt tanévben elvállaltuk az 
'•Énekló Ifjúság rendezvénysoroza
tának házigazda tisztjét, kórusunk 
arany minősítésben részesült. Ka
rácsonykor betlehemi játékot és 
hangversenyt adtunk elő a helyi 
művelődési házban, a római és a 
görög katolikus templomokban. 
Ebben az évben is beneveztünk, 
részt vettünk a kórusok minősítő 
versenyén, Hajdúszoboszlón. A 
fellépést lázas készülődés, fáradsá
gos munka előzte meg, hiszen 
mindennap próbáltunk. Hangver
senyre vitt műveink: Josquin de 
Prés: Évszakköszöntő; Bach: Pa
rasztkantáta; Liszt Ferenc: Hajna- 
lozó; Kodály Zoltán: Gergelyjárás 
és nyíracsádi népdalok és Lassus a

furulyán megszólaltatott 3 szólamú 
darabja. Műsorunk színes volt, tet
szett a zsűrinek így jutottunk to
vább a gálaműsorra amely Debre
cenben kerül megrendezésre, idő
pontot még nem tudunk. Énnekka- 
ros társaimmal szívesen járok az 
énekkarba, hiszen szeretünk éne
kelni, főleg a népdalokat, hisz ez 
áll a legközelebb hozzánk. 
Távolabbi célkitűzéseink, hogy 
megőrizzük az „arany” minősíté
sünket.
Az énekkar tagjai: Simon Éva, 
Monostori Anita, Bancsók Ágnes, 
N agy Lívia, Horváth Erzsébet, 
Ternován Csaba, Kupecz Mónika, 
Rácz Anikó, Milák Ágnes, Birki 
Bernadett, Bilák Gabriella, Horváti: 
Róbert, Simon Sándor, Ternován 
Zsolt, Lakatos Szilvia, Veze Rita, 
Kerti Krisztina, Szabó Lajos, Bále- 
ga Mónika, Tamás Beatrix, Temo- 
ván Erzsébet, Horváth Andrea, 
Babály Krisztina, Ratku Ildikó, 
Czigle Julianna, Rácz Andrea, Ja
kab Krisztina, Mászlai Henrietta, 
Kacagány Tünde, Horváth Anikó, 
Dorogi Mariann
Furulyások: Géczi Angéla, Mikó 
Á gnes, R ácz Edina, Veze Rita 
énekkarvezető: Szabó Mihályné

Pillanatkép a kézilabdapályáról
— A tavaszi bajnokságon indulnak 
a lányok?
— Igen. Mivel az őszi bajnokság 
során az 5-6-os lányok első helyet 
a 7-8-os lányok második helyet 
értek el.
— Sok változás történt?
— A felkészülés időszakában a lá
nyok létszáma változott, többen 
jöttek, főként az 5-6. osztályos 
csapathoz. Voltak olyanok, akik 
megváltak a csapatuktól. A felké
szülés a kisebbeknek rövidebb ide
ig történt kevesebb edzéssel. A 7- 
8-osoknak 3 reggeli és egy dél
utáni edzéssel készülünk a bajnok
ságra mely március utolsó hetében 
kerül lebonyolításra.
■— Milyen népszerű a sportág?
— Iskolánkban gyakorlatilag 2 
korcsoporton belül 4 csoport 2 fiú 
2 lány csapat tart edzést, ez mint
egy 60 gyereket érint. Ez a szám 
azt is bizonyítja, hogy iskolánkban 
az egyik legnépszerűbb sportág a 
kézilabda. Előző év során csapata
inkat 3 cég szponzorálta: Tungs
ram Vállalat, Nyírtrans KFT. és a 
Hankó és Társa KFT. Ezen cégek 
segítettek bennünket hozzá, hogy 
a pályánk villanyfényes legyen, 
valamint egy garnitúra mezt kap
tunk tőlük. Amit ezen úton köszö
nünk meg.
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy őszi

szép sikereinkről amely a 7-8 osz
tályos fiúknál első. Az 5-6 osztá
lyos lányoknál második helyezése
ket jelentik, a helyi lapban egy pár 
sor jelent meg, úgy látszik az isko
lánk sikere nem tartozik szorosan 
nyíracsád életéhez. Biztosan valaki 
nem írta meg ezt a cikket... (szerk. 
megj.) A fiúk kiemelkedő sikere 
érdemel még említést. Ezt a sikert 
csak jó közösségi munkával és sok 
edzéssel lehet elérni. A fiúk edző
je Köles Zoltán.
— Mik a távlati célok?
— Mindenféleképpen arra törek
szünk, hogy a gyerekek rend
szeresen edzéseken keresztül ré
szesei legyenek a versenysportnak. 
A legfontosabb szem pont még 
mindig az egészséges életmódra 
való nevelés.
A tehetségesebb gyerekek ettől az 
évtől kezdve lehetőséget kapnak 
az iskola elvégzése után, hogy a 
Debreceni Sportiskolában folytas
sák a kézilabdázást, ami magasabb 
tudást ad számukra. Remélhetőleg 
iskolánkból ettől az évtől kezdve 
folyamatosan 5-6 gyerek él ezzel 
a lehetőséggel és folytatja a spor
tolói pályafutását. Ehhez kitartás 
és szorgalom elengedhetetlen.

A beszélgetést T am ás Beatrix  
készítette IQ. Szóródi S án d o rra l

Úszótanfolyam
— Miért jártál úszni?
—  Elsősorban, hogy m egta
nuljak úszni, ezáltal védjem  
az egészségem.
—  M it je le n t  n e k ed  az
úszás?
—  Egy sportág, amelyik elő
nyösen hat testem fejlődésé
re.
— Melyik a kedvenc úszásne
med?
—  A  hátúszás szám omra a 
legszimpatikusabb. Tfclán ab
ból adódik, hogy ezt tanul
tam meg a legkönnyebben s 
hátúszás közben érzem  ma
gam leginkább biztonságban a 
vízben.

—  Mióta jársz úszni?
—  Már kétéve.
—  Csak sport szám odra az 
úszás?
—  Egyáltalán nem. Hobbinak 
is, m elyet sok  m inden más 
mellett űzhetek. Borzasztóan 
örülnék neki, ha minél több 
gyerek érezhetné azt az örö
met, amit az úsznitudás okoz.
— Mit szólnál hozzá, ha Nyír- 
acsádon is épülne uszoda?
—  Nagyon jó lenne, mert így 
mindennapi életünk része le
h e tn e  ép p ú gy  m int a foci 
vagy a kézilabda.

Lukács Andrea 
6. osztály

Sakkozni jó!
A n y íra csá d i sp o r tk ö r tő l 
Szmir Mihály segítségével az 
eltérő tantervű osztály felső  
tagozatos tanulói sakktáblákat 
kaptunk. Kezdetbe csak osz
tályfőnökünk, Kabály Ferenc

s e g íts é g é v e l , d e  már 8-an  
önállóan is tudunk sakkozni. 
Aki még nem ismeri az ta
nulja meg ezt a szép játékot!

Terdik Ferenc 
8. oszt. tanuló

Tanulmányi versenyek

Dorogi János grafikája

Iskolánkban az idén, február 
első hetében rendeztük meg 
a tanulmányi versenyeket. A  
gyerekek évfolyam onként is 
összem érték erejüket minden 
tantárgyból. Az eredmények a 
következők:
Matematika 5. osztály:
I. Gnáj Árpád 5.a
II. Simon Éva 5.a, Kiss D á
vid 5.a
III. Szilágyi Enikő 5.a, M o
nostori Anita 5.a
6. osztály:
I. Rácz Anikó 6.a
II. Jakab Tibor 6.c

A varázslók varázslója
Egyszer volt, hol nem volt, 
volt egyszer egy varázsló. En
nek a varázslónak az elődei 
mind nagy tudósai voltak a 
varázslásnak, s ez a tu d o 
mány nemzedékről-nemzedék- 
re szállt. Ám ez a mi varázs
lónk nem sajátította el kellő
en  a sz a k m á t, így sz in te  
egyetlenegy varázslat sem si
k e r ü lt  úgy n ek i ah ogyan  
akarta. Sokat is bosszanko
dott, és szomorkodott ezért. 
Egy erdőben élt, amely a Ba
rátság erdeje volt. Itt minden 
állat eg y e tér tésb en  é lt , és  
nem  hogy e llenségesk ed tek  
egymással, hanem inkább se
gítették egymást. A  varázsló
val is ugyanúgy bántak. Sőt! 
Nagyon megkedvelték, megis
merték szokásait, tulajdonsá
gait, így gyakran e ln éző en  
m osolyogtak egy-egy rosszul 
sikerült varázslat láttán. Egy 
napon ám a varázsló, egy sú
lyos hibát követett el. Kinyi
totta a Nagy Varázskódexet, 
amiben olyan varázslatok vol
tak, amelyekhez már kitanult 
varázslók lettek volna szüksé
gesek. Már a szülei is figyel
meztették erre, de mindhiába. 
N agyon m egtetszett neki a 
jóságossá változtató varázslat. 
S úgy gondolkodott:
—  Majd én megm utatom a 
barátaimnak, hogy nem is va
gyok olyan ügyetlen, amilyen
nek gondolnak. Azzal már el 
is indult az erdő túlsó végé
be, hogy megkeresse barátját, 
Morcos Bercit. Amint már a 
neve is utal rá, Berci mindig 
m orcos volt. Csak az tudta 
felvidítani, ha valaki valamijét 
dicsérte. Hát a mi varázslónk 
Anonim us (mert így hívták) 
elhatározta, hogy Bercit átva
rázsolja jóságossá, így már ta
lán az új tulajdonsága révén 
a nevét is megváltoztathatja 
Jóságos B ercivé. E lm ondta  
tervét Morcoskának, s Ö bár 
m orcosán, de beleegyezett. 
E lein te  k éte lk ed ett abban, 
hogy Anonimusnak, sikerülni 
fog-e a varázslat. Á  varázsló 
kezébe vette a Nagy Vfcrázs- 
lókódexet, s ezeket a szava
kat kezdte el mormolni.
—  Abraka dabra! Csiri-bú, 
csiri-bá!
Légy jóságos!

M iközben a varázsszavakat 
mondta, a varázspálcával egy 
m eghatározott irányban kel
lett volna körözni, de ezt a 
fontos szabályt ő nem tartot
ta be, így a varázslat, az el- 
lentettjére sikerült.
Morcos Berci a kísérlet után 
felbőszült, s első dolga a kö
zelébe eső tárgyak összetöré
se volt. Ezután következett 
az egész lakás tönkretevése. 
Anonimus földbe gyökerezett 
lábbal nézte végig a történte
ket. M iután m agához tért, 
próbálta lecsillapítani Mor
cost, de ennek hatására ki
tépte a varázslónk kezéből a 
varázspálcát, s minden jó dol
got rosszra változtatott. Kis 
idő múlva a Barátság erdeje 
már nem a nevéhez illő tu
lajdonságokkal rendelkezett.
A  Mi varázslónk azonnal ha
zaszaladt, és bezárkózott a 
szobájába, hogy olyan varázs
latokat kereshessen, amelyek 
talán segíthetnek Berci vissza- 
változtatásán. D e sajnos, min
den hiába. Legalább már egy 
tu ca to t k ipróbált, de ezek  
sem m it sem  változtattak  a 
h e ly ze ten . A n on im u s, erre  
már nem tudott mit tenni így 
e lm en t az erdő  b ö lcséh ez . 
Ibdós Bagolyhoz.
A tanácsát kérte, s erre ezt 
felelte neki a bölcs bagoly:
—  Látod, látod, Anonimus! 
Milyen súlyos következményei 
vannak annak, ha a kisebb, 
n em  h a llg a t  a fe ln ő t tr e ?  
Egyetlen megoldás van, hogy 
Bercit visszaváltoztasd! El kell 
menned a Gyűlölet szigetére. 
A  sziget k özepén , van egy  
óriási szikla, s ezen van egy 
ládikó. Ebben a ládikóban ta
lálsz egy különleges virágot, 
ami m eggyógyíthatja Bercit. 
D e az úton nagyon vigyázz, 
mert sok  veszély  leselkedik  
rád!
A nonim us bár elbizonytala
nodva, de végül is nekivágott 
az útnak. Kis idő múlva, ki
ért a „Barátság” erdejéből, s 
a „Szomorúság” földjére ért. 
Itt szintén nagy erdő fogadta, 
ahol is a fákban óriási szelle
mek voltak bezárva. Hangos 
süvítésük szomorú de egyben 
rémisztő volt. Nagyon félt, de 
erő t vett fé le lm én  B ercire

gondolva, így elindult. Lassan 
kiért a „Szomorúság” erdejé
ből. Már csak a „G yűlölet 
tengere” választotta el a szi
gettől, de ekkor már nagyon 
félt a rá leselkedő veszélyek
től. Am int leült egy fa alá, 
eszéb e jutottak apja szavai, 
amelyeket még gyerekkorában 
hallott.
—  Fiam! Minden szörnyűsé
get legyőzhetsz, ha van ben
ned annyi akaraterő, hogy  
szembeszegülj vele, s ha van 
hited, mindent legyőzhetsz!
—  M indent legyőzhetsz, le
győzhetsz... csengtek  vissza  
fülébe apja szavai. Azzal be
ült a tengerpartján lévő csó
nakba, s mivel volt hite, bán- 
tódás nélkül átjutott a túlsó 
partra.
Ekkor már a Gyűlölet szige
tén találta magát. D e ekkor 
m ár nem  törőd ött m ással, 
csak azzal, hogy minél hama
rabb  m eg ta lá lja  a sz ik lá t, 
melynek tetején a ládikó ta
lálható a gyógyító virággal. 
Már hosszú ideje gyalogolt, s 
a kimerültsége végén, megpil
la n to tta  a sz ik lá t. S az-az  
öröm, ami eltöltötte, elfeled
tette vele azt a fáradtságot, 
am it m ég  n éh án y  p ercce l 
ezelőtt érzett. Boldogan má
szott a szikla tetejére, s mi
után m egragadta a ládikót, 
sietett vissza a Gyűlölet ten
geréh ez, hogy m inél ham a
rabb vihesse Bercinek a gyó
gyító virágot. Ám a tengernél 
óriási szörnyeteg fogadta, s 
teljesen megrémítette Anoni- 
must. D e erőt vett magán, s 
a hite, ami egész úton elkí
sérte , m ost is gond nélkül 
megszabadította a problémák
tól. Miután Bercinek odaadta 
a ládikót a virággal, minden 
varázslat feloldódott! Ráadá
sul. Berci jóságossá vált. Ez 
volt a virág ajándéka Anoni
musnak, amiért vett bátorsá
got m agán, s jóvátette  azt, 
a m it e lr o n to t t .  M in d ezek  
u tá n  a mi v a rá zs ló n k  jó l  
megtanulta a varázslást, s az 
idők múltán a világ leghíre
sebb, és legbölcsebb varázsló
ja lett!

Kiss Gabriella 
7.b.

Milyen Magyarországon szeretnék élni?
Ha valaki azzal a feladattal 
bízna meg, hogy én kormá
nyozzam  M agyarországo t, 
ezek alapján irányítanám. Tfer- 
mészetesen ez nem valósulhat 
meg, de azért az én elképze
lésem szerint írom le. Első
sorban mindenkinek megpró
bálnék adottságának megfele
lő munkát biztosítani. A  csa
ládanyák addig maradhatná
nak otthon, míg a gyerek az 
első lépést meg nem teszi az 
iskolába. Hétvégeken a csalá
dok túráznának és így a leve

gő szennyezését is védenék. 
Az iskolákat mindenféle mo
dem  használati dolgokkal lát
nám el. Az alsótagozatosok  
nyáron kisebb távú több na
pos kirándulásokon vennének 
részt. A  felsőtagozatosok egy
két hetes táborba mennének. 
Persze ez mind ingyen. Min
den község el lenne látva ál
la tk ertte l, vidám parkkal és 
könyvtárral, ahol a gyerekek 
és felnőttek egyaránt m űve
lődhetnek. Nagy üzletek, bu
tikok foglalnák el a városo

kat, falvakat. M indenhol o l
csón  m eg leh e tn e  ven n i a 
használati cikkeket és az élel
miszert. Annyi fizetést kapná
nak az emberek, hogy abból 
kön nyedén  m egélh etn én ek . 
N em  h áb orú sk od n a  sen k i, 
mindenki békében élne, mert 
nincs annál jobb ha az em 
ber boldog.
Nagyon szeretném, ha mind
ez valóra válna.

Monostori Anita 
5.a

ü l .  Illés T&más 6.a
7. osztály:
I. Gnáj Zoltán 7.a
II. Illés Krisztina 7.b
III. Orosz József 7.c
8. osztály:
I. Köles Zoltán 8.b
II. Patalenszki Zoltán 8.a 
H elyesírási verseny 5. osz
tály:
I. Bancsók Ágnes 5.a, Láyer 
Tamara 5 .a
II. Kerti Erika 5.a, Patalensz
ki Mónika 5.b
n i .  Horváth Erzsébet 5.a 
6. osztály:
I. Rácz Anikó 6.b
II. Illés Támás 6.a, Konyán 
M arianna 6 .b , V eres Erika
6.b
IH. Kerti Krisztina 6.c
7. osztály:
I. Tamás Gergely 7.a
II . G náj Z o ltá n  7 .a, Kiss 
Gabriella 7.b, Gáczi Angéla
7.c
IH. Illés Krisztina 7.b, Barkó 
Szabolcs 7.c
8. osztály:
I. Kovács Rita 8.b
II. Kiss Krisztina 8.a, Jakab 
Krisztina 8.a, Hamza Enikő 
8.a
III. Dorogi Zsolt 8.b 
Magyar verseny 7. osztály:
I. Illés Krisztina 7.b
II. Gnáj Zoltán 7.b.
III. Tkmás Gergely 7.a 
8. osztály:
I. Patalenszki Zoltán 8.a
II. Kovács Rita 8.b
III. Szopkó Anita 8.a 
Könyvtárismereti:
I. Patalenszki Zoltán 8.a
II. Gugg Zsolt 8.a
III. Szász Attila 8.a 
Történelem 5. osztály:
I. Kiss Dávid 5.a
II. Szilágyi Enikő 5.a
III. Monostori Anita 5.a
6. osztály:
I. Illés Tkmás 6.a
II. Rácz Anikó 6 .a
III. Veres Erika 6.b
7. osztály:
I. Tfemován Éva 7. b 
n. Illés Krisztina 7.b 
III. Gnáj Zoltán 7.a
8. osztály:
I. Bálega Beáta 8.b 
n. Kovács Rita 8.b
IH. Macsi Tibor 8.a 
Földrajz 5. osztály:
I. Szilágyi Enikő 5.a
II. Gnáj Árpád 5.a 
in . Kiss Dávid 5.a
6. osztály:
I. Veres Erika 6.b
II. Konyári Krisztina 6.b
III. Konyári Marianna 6.b
7. osztály:
I. Tfemován Éva 7.b
II. Gnáj Zoltán 7.a
III. Hegedűs Gábor 7.a
8. osztály:
I. Kovács Rita 8.b 
n . Patalenszki Zoltán 8.a 
III. Gugg Zsolt 8.a 
Fizika 6. osztály:
I. Veres Erika 6.b
II. Illés T&más 6.a 
in . Zelei Zoltán 6.c
7. osztály:
Gnáj Zoltán 7.a
II. Hegedűs Gábor 7.a
III. Orosz József 7.a
8. osztály:
I. Köles Zoltán 8.b
II. Patalenszki Zoltán 8.a
III. G ugg Z solt 8 .a , Macsi 
Tibor 8.a
Biologia 7. osztály:

I. Gnáj Zoltán 7.a
II. Illés Krisztina 7.b
III. Tfemován Éva 7.b 
8. osztály:
I. Kovács Rita 8.b
II. Csoborkó Erika 8.b, La
katos H enrietta  8.b , Tánka 
Tímea 8.b
III. Bálega Beáta 8.b, Pata
lenszki Zoltán 8.a
Kémia 8. osztály:
I. Kovács Rita 8.b
II. Köles Zoltán 8.b
III. Kaulák Ilona 8. b



Reform az egészségért III. rész
A modern táplálkozás

Bevezető helyett most álljon itt az 
előző rész hibáinak helyreigazítá
sa. Az elírásokért elnézést kérünk.
— egy reggeli 2  dl tejből és fél 
karéj vajaskenyérből az kb. 300 
kalória
— 100 kj -  23,8 kai vagyis kb. 
24 kai.
— az előző rész kalóriatáblázatá
ból sa jná la to s  m ódon éppen a 
zöldségfélék és a gyümölcsök ka
lóriaértéke maradt ki. Talán azért 
is történt így — véletlenül — mert 
a valóságban is így van. Nem a 
disznózsírt hagyjuk ki szívesen az 
é tkezésbő l, hanem  a karalábét 
vagy a sóskát.
Tehát 10 dkg ételre vonatkoztat
va:
Főzelékfélék, zöldségek: 
zöldborsó 
zöldbab 
tök
sárgarépa
petrezselyem, zeller 
burgonya
paprika, paradicsom: 
uborka
karfiol, káposzta 
kelkáposzta 
karalábé 
sóska
fejessaláta, spárga 
szárazbab, lencse 
sárgaborsó 
Gyümölcsök: 
alma, málna 
g.dinnye, eper, egres, ribizli 35 kai 
narancs 
szőlő, barack 
körte, meggy 
szilva 
cseresznye 
banán 
dió
földimogyoró 
mogyoró 
mák
tökmag, napraforgó 
Vitaminok, rostok
A zöldségfélék az egészséges táp
lálkozás alapjául szolgálhatnak. 
Egyre több család bővíti étrendjét 
még télen is a vitaminokban, ros
tokban gazdag növényi eredetű 
táplálékokkal. Egyébként is nagy 
hagyománya van ezen a vidéken a 
bab, burgonya, káposzta fogyasz
tásának, de jól megterem a borsó, 
karfiol, brokkoli, zeller, cékla stb. 
is. Ne felejtkezzünk el róluk!
Most a veteményezés időszakában 
is gondoljunk rájuk.
Tegyük étrendünket még változa
tosabbá. Fogyasszunk sok zöldsé
get, gyümölcsöt!
Zsír nélküli sütés-főzés 
A zsírok lehetnek állati és növényi 
eredetűek. Szervezetünknek szük
sége van  z s íro k ra , de a nagy 
mennyiségben elfogyasztott állati 
eredetű zsírok (disznózsír, zsíros 
húsok, vaj stb.) amellett, hogy hiz

90 kai
40 kai
30 kai
35 kai
30 kai
85 kai
20 kai
10 kai
30 kai
35 kai
40 kai
25 kai
15 kai

330 kai
320 kai

30 kai
i 35 kai

40 kai
45 kai
50 kai
55 kai
60 kai

105 kai
650 kai
610 kai
690 kai
540 kai
640 kai

lalnak, kiváltói lehetnek néhány 
sűlyos betegségnek: pl. érelmesze
sedés, érszűkület, szívbetegségek 
— infarktus stb. A zsákoló, lapáto
ló, teh á t nehéz  fiz ikai m unkát 
végző ember egy kicsit több zsira
dékot fogyaszthat, mert az ó szer
vezete elégeti, energiává alakítja 
azt. De az ennél könnyebb munkát 
végzők — főleg a 40 éven felüli
ek — szervezete már nem tud ká
rosodás nélkül megbirkózni napi 
5-7 dkg-nál több zsiradékkal, el
hízás, betegség lehet belőle. A 
disznózsír akár teljes mértékben 
száműzhető a táplálkozásunkból. 
Állati eredetű zsírok helyett hasz
náljunk növényi eredetű zsírokat: 
margarint, étolajat. Könnyebben 
emészthetók és kalóriaértékük is 
kevesebb, koleszterintartalmuk ki
sebb Pl. a Rama margarin növényi 
eredetű, koleszterintartalma is ki
sebb, mint a vajé.
A húsféléket inkább főzve, vagy 
párolva fogyasszuk, mert könnyeb
ben emészthetók és energiaértékük 
is alacsonyabb, mint a zsírban, 
olajban sült húsoké. A zsír nélküli 
sütés megvalósítható teflon edény
ben, vagy kuktában, gázsütóben 
pedig alumíniumfóliába csomagol
va. (Mikro, vagy grillsütő haszná
lata is jó) ha mégis elkerülhetetlen 
az olajban sütés, pl. rántott hús, 
fánk, sült krumpli esetében, akkor 
vigyázzunk, hogy csak addig süs
sük, amig feltétlenül szükséges. Az 
égett, agyonsütött hús több zsira
dékot vesz fel, és rajta a gyomor 
nyálkahártyáját izgató pörzsanyag 
képződik, majd továbbjutva a vér
be ez az anyag az érfalakat sem 
kíméli.
Csökkentsük a szénhidrátok fo
gyasztását!
A szénhidrátok a cukrok (répa, 
szólócukor stb.) és a keményítők 
képviselik (pl: liszt, rizs) Emésztés 
által minden szénhidrát cukorrá 
alakul és elsősorban a májban rak
tározódik. Innen az izmok annyit 
használnak fel, amennyire munká
jukhoz szükségük van. Ami raktár
ban marad azt a szervezet „tartó
sítja”: zsírpárnává alakítja.
Kevesebb cukrot használjunk!
A cukor 90%-a a szénhidrát, 
vagyis tiszta energia. Amennyire a 
szervezetünknek szüksége van a 
cukorból, azt a mennyiséget más 
növényi vagy állati eredetű élelmi
szerből is megkaphatja, (zöldség, 
gyüm ölcs, barna  kenyér, müzli 
stb.)
— Csökkentsük a kenyér fogyasz
tását.
Magas szénhidráttartalm a van a 
tésztaféléknek, rizsnek, kenyérnek. 
Ezek is hizlaló ételek.
Amit meg tudunk enni kenyér nél
kül azt úgy együk: leveseket, fő
zelékeket, párolt zöldségeket, sőt

húsokat is. Ha kevesebb kenyeret 
eszünk, a zsíros ételt sem kívánjuk 
annyira.
Különösen a fehér kenyér szénhid
ráttartalm a magas, megközelíti a 
csokoládét is (50-60% ). Néhány 
nagyobb rosttartalmú kenyérfajta 
fogyasztása egészségesebb lenne, 
és könnyebben is em észthetók: 
barna kenyér, korpás kenyér, rozs- 
kenyér.
A rozskenyeret elfelejtettük, pedig 
nagyon egészséges volt. Jó volna a 
korpás kenyér is, sajnos ritkán le
het kapni. A barna kenyérből is 
teljesen leszoktattuk pékségeinket, 
mivel — mint annyi más esetben 
— a finom abb , de eg ész 
ségtelenebb fehér kenyeret keres
sük.
Fehéijék
Ha fehérjékről beszélünk elsősor
ban az állati eredetűek jutnak az 
eszünkbe: hús, tojás, tejtermékek. 
Pedig nagy fehérjetartalma van a 
növényi magvaknak, így a lisztnek, 
rizsnek, szójának, babféléknek, 
diónak, mogyorónak stb. Jelentős a 
gomba a burgonya fehérjetartalma 
is.
A szervezet számára az állati és 
növényi fehérjék egyaránt fonto
sak. Kimutatható, hogy a vegetári
ánusok között kevesebb a rákos 
beteg, sőt az ér, szív és cukorbe
teg is. Néhány betegség diétájában 
is csökkentik a fehérjék bevitelét a 
szervezetbe. De a hosszabb ideig 
tartó  vegetáriánus étkezést csak 
annak ajánlják, aki jól felkészült és 
tisztában van azzal, hogy az állati 
fehérjéből nyerhető létfontosságú 
aminosavakat milyen más ételekből 
tudja pótolni a szervezete hús he
lyett. Különben kárt okozhat ma
gának, hiánybetegségek léphetnek 
fel. Elég ha csak csökentjük a hús 
mennyiségét. Akkor is inkább so
vány húsokat, csirkét halat fo
gyasszunk.
Hogy néha méregtelenítsük szer
vezetünket bevezhetünk hús nél
küli napokat (tejet, túrót, sajtot, to
jást esetleg fogyaszthatunk) Na
ponta is legalább egy étkezés le
gyen vegetáriánus.
Sokan megbarátkoztak már a szó
jával is. Nagy szerepe lehet a ko
leszterinszint csökkentésében és 
magas fehérjetarta lm a m iatt jól 
pótolható vele a hús. A szójagra- 
nulátumot pár percig áztassuk de- 
likátos vízben és a nyers darált 
húshoz hasonlóan vagy akkor ke
verve használjuk. A szójakockát 
több órán keresztül áztatjuk, míg 
meg nem puhul, ezután főzhetjük. 
Óvakodjunk az egyoldalú étkezés
től, törekedjünk változatosságra. 
(Persze nem egy étkezésen belül). 
Ne idegenkedjünk a még ismeret
lentől sem. (Folytatása következik) 

Sz. A.

ISKOLA-GYERMEKEK-CSALAD
Gyermek az osztályrangsorban

A társas kapcsolatok óvodáskorban 
a játékban, a munkában, iskolások
nál a tanulásban és a közéleti te
vékenységében alakulnak.
A z elsősök osztályközössége kö
rülbelül azon a szinten van, mint 
az  idősebb óvodásoké. Nem az 
egész osztály alkot egy közössé
get, hanem csak néhány tanuló. 
M ég az  indítékok is azonosak, 
am elyek  ezek e t a csoportokat 
összekovácsolják, vagyis lehet ez 
valamilyen közös játék, lehetnek 
utcabeliek, padtársak, ismerhetik 
korábbról egymást stb. Ezeknek a 
kisebb csoportoknak, a belső szer
kezete még csak kevéssé differen
ciált és nem is szilárd. Már látha
tunk olyan kezdem ényezéseket, 
amelyek azt mutatják, hogy egyes 
gyermekek uralkodni kívánnak a 
többiek felett, ezek a vezető sze
rep kialakulásának kezdetei. Ebben 
az időszakban azonban hiányzik 
még az a tartás, amely a csopor
ton belüli ,rangsorolást” lehetővé 
tenné. Az elsősöknél nem alakul
nak  m ég ki o lyan m érték ad ó  
szempontok, amelyek segítségével 
osztálytársaikat kritikailag megítél
hetnek. A második iskolaévben

már egyes gyerekek vezetőkként 
lépnek fel. A vezetés megszerzé
sének indítékai énvonatkozásúak, 
például kívánság teljesedése, érvé
nyesülési törekvés. Ezzel és a ta
nulásban elért eredménnyel össze
függésben kialakul bizonyos rang
sorolás. Igaz, hogy a tanulásban 
e lé rt e redm ények  itt m ég nem 
döntőek, csak közrejátszanak. Eb
ben a korban a vezető  gyermek 
egyéb tulajdonságai állnak előtér
ben, például a testi erő és ügyes
ség, közszeretet, anyagi birtoklás 
(a kívánt játék, ceruza, könyv stb. 
birtoklása).
Idővel a csoportképződés már ma
gába foglalja az egész osztályt és 
kialakul az a jellegzetes társaslé
lektani jelenség, amit „osztályszel
lem n ek ” nevezünk . Ez te rm é
szetesen nem zárja ki azt, hogy ne 
találkoznánk azon belül alcsopor
tokkal. A rangsor finom odik és 
d iffe ren c iá ló d ik . A z á lta lános 
rangsor mellett találhatunk gyak
ran speciális rangsorokat, ez a kü
lönböző területeken más és más. A 
legjobb matematikus testi erőben 
lehet a rangsor végén és fordítva, 
az osztály nagyra értékelt „futball-

királya” ott, ahol szellemi követel
ményekről van szó ugyancsak hát
rább kerülhet a rangsorban.
A gyerm ekcsoportok  ebben az  
életkorban már igen stabilak. Nem 
hihetjük viszont azt, hogy a 10-11 
éves gyermekek már szándékosan 
és tudatosan végzik a közösségal
kotást. Az osztályközösség alapja 
inkább a kölcsönös teljesítménybeli 
versengés minden területen. 
Különböző felmérések azt bizo
nyítják, hogy a testi teljesítőképes
séget, ügyességet és készenlétet 
értékelik a legmagasabbra, ezt kö
veti az értékelésben mindenekelőtt 
a szervezés és a gyakorlás terüle
tén m egm utatkozó intelligencia 
(játékok kitalálása, csínyek kiesze- 
lése stb.) majd az iskolai teljesít
mény. Persze befolyástája a tanuló 
népszerűségét, rangját az  osztály 
értékrendje, és igen sok múlik a 
tanítón, tanáron. A kisiskolás még 
hajlik arra, hogy elfogadja vagy fi
gyelembe vegye a tanító  érték
ítéletét is.
A jól vezetett osztályközösségben 
a tanítói, tanári és tanulási értéke
lések egybe is olvadhatnak.

Jakab János né

Novák Ferenc a világjáró
I

Világvándor barátom most igen
csak rövid utat választott, amikor 
egy szép áprilisi napon elindult 
Nyíracsádra. Persze hétköznapi bi
ciklistáknak ez is elég nagy távol
ság, ha Debrecenből nem a fény
képen is látható városok felé veszi 
útját. Hétköznapiaknak igen, de 
N ovák F e re n c , ak it a m agyar 
sportújságírók csak a félkarú pos
tásnak emlegetnek egyáltalán nem 
mondható hétköznapi embernek.
M ár maga a jelzős szerkezet is 
magyarázatra szorul. Sajnos, kora 
gyermekkorában elvesztette jobb 
kezét Novák Ferenc egy baleset 
következtében. Mást egy életre le
tör ilyen indulás, ő azonban ennek 
ellenére kerékpárversenyzó lett, 
aki ugyan lábbal hajtja a gépet, de 
bizony mindkét kezére szüksége 
van. Meg is kapta egyik versenyén 
kétkezű társaitól. Na, ezt a félke
zűt biztosan legyőzzük, hát, nem

Nagy János:
GONDOLATOK

győzték le! Nem csak őket, de sok 
mást is megelőzött versenysporto
lói pályafutása során Novák Fe
renc, aki dicséretre méltó trófea
mennyiséget gyűjtött be versenye
in. Civil foglalkozásként a postás 
m es te rség e t v á la sz to tta , ta lán  
azért, mert így m unkaidőben is 
szeretett kétkerekűje nyergében 
ülhetett. Amikor befejezte a ver
senyzést, 1969-ben elkezdte nagy 
utazásait. Erdélyi körúttal kezdő
dött a világjárás, s legnagyobb tú
ráján hét országot érintett, s tíze
zer kilométert hagyott maga után. 
Amikor pedig itthon volt, verse
nyeken indult, most már az ama
tőrök, olimpiai ötpróbázók között. 
Mivel tízezer kilométer lehajlásá
hoz tekintélyes idő is kell, felet
tesei segítségével spájzolta évi 
rendes szabadságait. Két-három 
évig  egy  napo t sem vett ki — 
közben természetesen táppénzen 
sem volt — aztán a nagy útra ki
v e tte  a három  évre  esed ék es 
mennyiséget. így járhatta be a fél 
világot. Amikor ezek a sorok meg
je le n n e k  m ár ism ét ú ton lesz, 
olaszországi ismerőseit látogatja 
meg, természetesen ismét kerék
párja nyergében. Ilyen sportembert 
fogadott a nyíracsádi közönség 
azon az áprilisi szombaton a lab
darúgó mérkőzések szünetében. Jó 
benyomást tett mindenkire. Aztán 
a z  élm énybeszám oló után még 
egy baráti látogatás Moczokéknál, 
majd elindult a Kassai úton, Deb
re c e n  fe lé . Jó  u ta t k ívánunk  
messzebbre is!

szemetes utcák 
gazos parkok 
mohás háztetők 
rozsdás vaskapuk 
sáros házfalak — 
por-fátylas ablakok 
mind mint én 
várják a TISZTULÁST 

n.
Papírhajót úszkáltat egy gyerek. 
Hirtelen szél támadt s a fiú 
sírva szaladt anyjához.
A TITANIC süllyedésekor 
hová futottak az emberek...

III.
Olyan a szív,
mint egy cserép virág
mindkettőt
a szeretet itatja át — 
de, ha csak egyszer is 
rálehel a fagy 
virágában méz 
többé nem marad.

Márciusi számunkban közölt versé
nél lemaradt a költő neve. Elnézé
sét kérjük.

Nyári tábor
A z  id e i tá b o r  a Z em p lén i 
h e g y s é g b e n  M o g y o r ó sk á n  
lesz, közvetlen  a regéci vár 
tövében.
A  kiválasztásnál a hely közel
sége, a látnivalók, a táj szép
sége befolyásolta döntésünket. 
M elle tte  szó l az a tény is, 
h o g y  e z e n  a v id é k e n  m ár  
volt egy sikeres táborunk. El
szállásolásunk egy szálláshellyé 
átalakított családi házban és 
lakókocsiban lesz. Biztosítva  
van minden technikai tisztál
kodási feltétel. A  tábor teljes 
költsége 4 .000 ,- Ft amelyből 
1.000,- Ft támogatást levonva 
m inden résztvevőnek 3.000,- 
fo r in tjá b a  k e r ü l. M iv e l a 
programok jelentős része gya
logtúrákkal lesznek összeköt
ve, így csak felsős tanulókat 
tudunk vinni.
Közlekedési eszközként autó
buszt veszünk igénybe, mert 
olcsóbb mint a vonat, ugyan
akkor a v a sú tá llo m á s  e lé g  
m essze esik táborhelyünktől. 
Terveink között szerepel:
A  reg éc i vár m eg ism erése , 
„bevétele”;
Gyalogtúra Boldogkőváraljára; 
A  gönci kolostor megtekinté

se, strandolás;
Kirándulás Fonyba, Óhutára; 
Tokaji hajókirándulás.
Indulás július 18-án 7 órakor, 
hazaérk ezés jú liu s 24-én  20  
órakor. Jelenleg m ég 5 hely 
betöltetlen. A  teljes költséget 
m áju s 3 1 -ig  k ell b e fiz e tn i.  
E zen időpontig a résztvevők  
szü le in ek  szülői értek ezletet  
tartunk.

Önkormányzati
ülés

Május 6-án ülést tartott Nyíracsád 
Község önkormányzatának képvi- 
selő-testülete.
Napirendi pontok:
1. Polgármesteri jelentés 
Előadó: Dr. Katona Gyula polgár
mester
2. A z önkorm ányzat 1992. évi 
zárszámadásról beszámoló és ren
deletalkotás
Előadó: Dr. Katona Gyula polgár
mester
Szilágyi János gazd. főea.
3. A Kulturális Bizottság munkájá
ról, az  1993. évi elképzelésekről 
beszámoló
Előadó: Vereb Csaba biz. elnöke
4. Különfélék
Dr. Katona Gyula polgármester je
lentésében tájékoztatta a képvise
lő -testü le te t a gázhálózatépítés 
helyzetéről, a kivitelezővel folyta
tott tárgyalásairól. A község köz
pontjának aszfaltozása is rövid 
időn belül megkezdődik, valamint 
szilárd útburkolatot kap a Kodály 
Z. utca. A képviselők megismerték 
a Kormány debreceni látogatásá
nak eseményeit, valamint a térség 
fejlesztését szolgáló intézkedése
ket. A polgármester beszámolt a 
képviselő-testületnek a két ülés 
között végzett m unkájáról, más 
szervekkel folytatott megbeszélé
seiről.
A testület jóváhagyta az 1992. évi 
zárszámadást, majd megvitatta a 
Kulturális Bizottság munkáját. A 
bizottság sokat tesz a község köz- 
művelődéséért, oktatásáért, és gon
dozza a Nyíracsádi Élet című la
pot is.
Különfélékben a testület döntést 
hozott az egészségügyi alapellátás 
vállalkozásba adásának lehetőségé
re . P á ly á z a to t fo g a d o tt el a 
szennyvízhálózat további bővítése 
érdekében 199 4 -9 5 -9 6 . évre a 
Zrínyi utcán. Az ülésen rendelet 
módosításra, a Népjóléti Bizottság 
döntése elleni fellebbezések elbírá
lására is sor került.

Apróhirdetések
Bem József u. 8. sz. alatt beépít
hető telek eladó. Érdeklődni: Ma
rian Ambrus, József A. u. 8. sz.

Naposcsibe minden héten szom 
batra megrendelhető. Cím: Leiter 
Imre Haláp, Csíz u 6. és Bordás 
Sándor Debrecen, Kavics u. 3. Te
lefon: 43-375

Belső gázszerelési munkát terve
zéssel, kéménybeépítéssel, kedvező 
áron vállalok. Szabó János víz- 
g ázsze re lő  m ester. Érdeklődni: 
Szabó Sándorné Nyíracsád, Ko
lozsvári u. 5. sz.

Új könyvekből 50%-os könyvvásár 
a könyvtárban. Könyvajánlatunk: 
lexikonok, szépirodalmi és mesés
könyvek.

Háztartási szerviz
Mosógép, centrifuga, 

villanybojler, hajszárító 
stb. javítása, 

bizományos értékesítése
Cím : Karaszek Tibor 

Nyíracsád, 
Pozsonyi u. 16.

NYÍRACSÁDI ÉLET Nyíracsád havonta megjelenő lapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 4262 Nyíracsád, Kassai út 4. Telefon: 1 

Készült: a PIREMON Kisvállalat Vámospércsi Nyomdaüzemében 4287 Vámospércs, Malom u. 2. Felelős vezető: Dr. Gere Kálmán vezérigazgató


