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. Húsvét a tavaszi napéjegyenlő- 
' séget követő holdtölte utáni el- 
t sű vasárnapon van, ezért ideje 

évente változó. Az Ószövetség 
húsvétja a zsidók Pászka ünne- 

- pe, az Egyiptomból való kivo
nulásra való emlékezés, ami 
Mózes vezetésével 1250-1230 

® között volt. A  Pászka „átvonu- 
1 lást” jelent, Isten angyala „átvo- 
« nult” Egyiptomon (10. csapás)
1 és minden elsöszülött (em ber és 
:( állat) elpusztult, kivéve a zsidó-
2 kát, ők a bárány vérével kenték 
¡f be az ajtójukat. Az Újszövetség 
J húsvétja - Jézus az Isten Bárá- 
ij nyának életének, vérének felál- 
jj hozásával menti meg életünket,
I lelkünket az örök haláltól, 

lg Ahogy a zsidók megszabadultak 
ei ^ szolgaságtól és az új hazába 
íl vándoroltak, mi is - Jézus, a sza- 
a Vadítónk segítségével a harma- 
3i dik, örök Húsvétba, az ígéret 
Jj Földjére, a mennybe „átvonul
ja tünk.” Az Atya akaratából -

akkor az ó és újszövetség Hús- 
|  vétja egybeesett, ami ritkán for- 
6I dúl elő. Ez évben szintén azo- 
ei nos időben fogjuk a zsidó test
it vérekkel ünnepelni.

II
3  Mire tanít minket a húsvét? 
¡{í Kövessük Jézus példáját. Ő a 
U* szeretet.

»Az Isten szeretet abban nyilvá- 
r(j nul meg bennünk, hogy az Isten 
jí elküldte a világba egyszülött Fi

át, hogy általa éljünk. Ő általa,
, övele és Őbenne, (róm. kát. 

szentmise). A  legkiválóbb ado
mány a szeretet. „A szeretet 

i türelmes, jóságos, nem félté- 
keny, nem kérkedik, nem ke-

4  v<%, nem tapintatlan, nem ke- 
resi a maga javát, nem gerjed

Itji faragra, a rosszat nem rója fel. 
1 ^em  örül a gonoszságnak, örö- 

^ t  az igazság győzelmében 
a  lel>- M indent eltűr, mindent 
-ji e’hisz, mindent remél, mindent 

elvisel. S a szeretet nem szűnik 
>r meg soha (Sz. Pál lkor 13,4-8 
8(1 keretet himnusz) 

öli x
j(l Második fő keresztény erény - 
"j 32 engedelmesség. Isteni és 
lV) emberi parancsoknak, törvé- 
rel fék n ek . Az Isteni parancsok a 
Mj fÖldön örök életűek, gondol- 
rül Junk a tízparancsolatra, 
rf (- Atyádat és anyádat tiszteld, 

ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, 
R ne hazudj, mások becsületébe 

kárt ne tégy, mások tulajdonát

nyék ne sértsék az istenit. (Pl. 
abortusz, eutanázia, halálos 
ítélet, stb. sértik) Az első em 
berpár (Ádám, Éva) engedet
lensége által jö tt az eredeti bűn 
a világra, Jézus az Atya iránti 
engedelmességből vállalta ér
tünk a kereszthalált, hogy bű
neinktől megszabadítson és üd
vözítsen minket.

A  keresztény alázat értékes 
erény. Nem kívánja az ember, 
hogy nagyra becsüljék, hogy 
gazdag legyen, hogy mások 
előtt feltűnjön, hogy dicsérjék, 
hogy mások elé helyezzék, hogy 
elismerjék, hogy megkíméljék. 
Nem fél, hogy megalázzák, le
nézik, háttérbe helyezik, meg
rágalmazzák, elfelejtik, kigú
nyolják, megsértik, ócsárolják 
és gyalázzák. Jézus ezekben is 
példát m utatott nekünk. Türe
lemmel elviselte a testi-lelki 
megaláztatást.
A  szolgálat, a küldetés telje
sítése is fontos érték. Isten 
mindenkinek kijelölte helyét, 
munkakörét, hivatását. Talen
tum okat kaptunk, hogy kam a
toztassuk a közösség javára. A 
magánügy másodlagos legyen. 
Tudjunk áldozatokat hozni, 
lemondani kényelemről, anyagi 
javaink egy részéről, hogy se
gítsük a rászorulókat, jó  szóval, 
bajaik meghallgatásával, stb.

Csik József

Bízd gondjaidat az Úrra, 

Ő majd megerősít, 

nem hagyja, hogy az igaz 

meginogjon.

ne kívánd) Az emberi törvé-

Nagy ünnepköreinket megelőzi 
egy „felkészülés, időszak.” Most 
a húsvétot várjuk. Mi görög ka
tolikusok vaj hagyó vasárnapot 
követő hétfőn, a római ka
tolikusok hamvazó szerdán - 
kezdtük meg nagyböjt időnket, 
a felkészülést. A  nagyböjt 
évenként tavaszi tisztulás és 
lélekújulás ideje az Egyházban. 
Kemény szellemi harc is. Krisz
tus harcba szállt a Sátánnal: 
böjtölése által, a kísértés visz- 
szaverése által, legfőképpen 
pedig önként vállalt szenvedése, 
halála által. M ár Mózes is böj
tölt. (Kr.e. 1250 körül) „Negy
ven nap és negyven éjjel időzött 
ott az Úrnál, közben semmit 
sem evett és semmit sem ivott. 
Felírta a kőtáblára a szövetség 
szavait, a tíz kijelentést.” Jónás 
könyvében is megtaláljuk a 
mindenkire nézve kötelező 
böjtöt. „Ninive lakói hittek az 
Istennek. Böjtöt hirdettek, na
gyok és kicsik egyaránt zsák
ruhát öltöttek.”
- A  böjt mindig kifejezi az em 
ber alázatát Isten előtt. Isten 
szeretetéből kell fakadnia. Jé
zus azt kívánja, hogy tökéletes 
diszkrécióval böjtöljünk. „Te 
amikor böjtölsz, illatosítsd be 
fejedet és mosd meg arcodat, 
hogy ne az embereknek mutasd 
böjtölésedet, hanem Atyádnak, 
aki a rejtekben jelen van. 
Atyád, aki rejtekben is lát, meg
fizet neked.” A  böjt imával kap
ja meg igazi tartalm át. A  böjt a 
test és lélek egységét szolgáló 
megtisztulás. A  böjti m egtar
tóztatás minden keresztény szá
mára előírás. Keresztségünk 
erejében minden keresztény 
kereszt-hordozó, ugyanazt a 
lelki utat követve.
- A  böjt időszakát nem szabad 
csak saját akaratunk próbá
jának tekinteni. Bármit is elé
rünk az isteni kegyelem műve. 
Krétai Szent András bűnbánati 
kánonja így szól: „Nincs köny- 
nyem, sem bűnbánatom, sem 
töredelmem, te add meg nekem 
mindezeket Isten üdvözítőm!”
- Böjtölésünk ne önfejű, hanem 
engedelmes legyen. A  szent 
hagyományban elfogadott min
tát kell követnünk bölcsesség
gel, kimértséggel. A  böjt idősza
kát ne jellemezze a lehangolt- 
ság, szomorúság!
- Az Egyház mindig társította 
böjtöt más testi és lelki gyakor
latokkal is. Ajánlotta az im ád
ságok, lelki olvasmányok, ala- 
mizsnálkodás és a testvéri 
szeretet különböző cselekede
teinek végzését is.

A Z  EM BERNEK EG É SZ  
LÉNY ÉV EL KELL ISTEN 
FELÉ FORDULNIA!
EG ÉSZ ÉLETÉVEL KELL 
N EM ET M ONDANIA A 

(Zsolt 55,22) BŰNRE!

- A  nagyböjtben számtalan 
lehanyagolt dolgok rendbe ho
zását is erénygyakorlatként ke
zeljük.
„A szent zsoltárokból sok hasz
nunk van. Megszentelnek ben
nünket. Az isteni igazságok felé 
indítják lelkünket.”
A böjtben találkozik az ember 
igazi ÖNMAGÁVAL: felismeri 
saját gyengeségeit, megvilágo
sodnak saját cselekedeteinek 
indító okait, rám utat hol kell 
felvennie a küzdelmet bűnös 
énjével szemben. „Sohasem 
válik belőled összeszedett lelki 
ember, ha nem tanulsz meg 
hallgatni arról, ami nem a te 
dolgod, s figyelmedet nem 
fordítod ÖNMAGADRA!”
- Minden em ber a maga mód
ján hivatott az életszentség 
megvalósítására, hogy kialakítsa 
a maga életének legmegfele
lőbb ÉLETFEGYELM ET!
- „Az em ber a külsőt látja. Isten 
pedig a szívedbe olvas. Az em 
ber a tetteket méri le, Isten pe
dig a szándékot.” A  böjti litur
giák végén azért imádkozunk, 
hogy a „böjt futását bevé
gezzük” Előttünk „fut” az aki 
negyven nap múlva bejelenti: 
„Bízzatok, én legyőztem a 
világot.” Krisztus „belehalt az 
általa hozott örömhírbe. Meg
halt, de mégsem Ő a vesztes: 
tőle tanulunk „futni” mert a 
győztesek jutalm a az örök, 
boldog Élet!
- Végezetül néhány gondolat 
egy francia körlevélből, mely 
lelki életünk fejlődését segítheti. 
(Vichy 1992. Szent Balázs 
Plébánia)
40 nap arra,
- hogy kiválogassam ami fölös
leges, haszontalan életemben...
- hogy ne elégedjek meg az 
éppen csak szükségessel a lelki 
életben, a legszigorúbb mini
mummal a hitben...
- hogy kiragadjam lelkemet a 
megszokásokból és rányíljak az 
újakra...
- hogy élesítsem tekintetemet, 
áthaladjak az álarcok, szokások 
képernyőjén...
- hogy más ritmuban járjak, 
megváltoztassam a stílust...
- hogy megtisztuljak, elvégez
zem a „nagytakarítást”...
- hogy nézzek másokra, nézzek 
Istenre, hallgassam Krisztus 
szavát és hagyjam, hogy m ű
ködjék bennem...
- hogy átváltozzak...
- hogy növekedjek az EVAN
GÉLIUM M AL...
- hogy Isten és felebarátaim 
szeretetében éljek...
- hogy nagyobb teret adjak Is
tennek és másoknak...
Én hol találom meg ezt a teret? 
U ram , hogy találjak számodra 
helyet?
Hol találjak helyet mások szá
mára?

KGI

Nemzeti ünnepünk 
március 15.

Nemzeti ünnepünk március 15. 
Jeles ünnep jeles történelmi 
személyiségekkel: Petőfi, Jókai, 
Kossuth, Bem, Görgey. És 
nemcsak egyetlen jeles ünnep, 
de a nevezetes ünnepek egész 
sora.
Egyszerre emlékezünk a forra
dalom kezdetére, március idu
sára, a győzedelmes pákozdi 
ütközetre, a véres, de dicső na
pokra, a fegyverletételre a vilá
gosi síkon és a vértanúk nap
jára, október 6-ra...

Juhász Gyula: Március 
idusára 

- Részlet -

Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai 
És lángoló Petőfi szava zengett, 
Kokárda lengett, zászló lobo
gott,

A  költő kérdett és felelt a nem
zet.
Ma nem tördel bilincset s bör
tönajtót 
Lelkes tömeg...
Szépség, igazság lassan megy 
előre,
Egy szebb, igazabb, boldogabb 
jövőbe.

F orradalm i h iszek egy
Hiszek egy magyarok Istenében, mindenható 
Atyában, kunok és székelyek teremtőjében.

Hiszek egy magyar szabadságharcban, ő egyszülött 
fiában, minden uraknak urában, ki fogantatott 

kiömlött szent vérből, született Rákóczi kardjától, 
szenvedett Ausztriának alatta, megfeszítették és 

meghala, eltemették a vérpadon.

Szállá alá a szegény nép közé, március 15-én 
halottaiból feltámada, felméne Bécsbe, üle a császár 
fejére, onnan lészen eljövendő ítélni pecsovicsokat.

Hiszek szent népszellemben, hiszek egy közönséges 
európai respublikát, nemzetek közti egyességet, 

háborúknak elmúlását, régi hírünk feltámadását s 
Magyarország örök életét. Ámen.

(Életképek 1848. július 9.)



Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K Pályázati felhívás

A  Községi Önkormányzat Kép- Második napirendként a kép- A  Képviselő-testület felhatal-
viselő-testülete évi első ülését 
február 18-án tartotta. A  pol
gármesteri jelentés, a két ülés 
között hozott, fontosabb dön
tésekről, lejárt határidejű ön- 
kormányzati határozatok vég
rehajtásáról szóló jelentés 
elfogadása után a képviselő- 
testület az önkormányzat és 
intézményei 1999. évi költség- 
vetését tárgyalta meg, majd 
rendeletével fogadta el. Bevéte
li főösszegét 258.030 ezer fo
rintba, kiadási főösszegét 
293.030 ezer forintban álla
pította meg, a bevétel és kiadás 
különbözete 35.000 ezer forint 
forráshiány. Bevételének növe
lése érdekében 1999. évre új 
adónemet nem vezetett be, a 
gépjármű súlyadója törvényi 
kötelezettségéből került m a
gasabb összegben meghatáro
zásra. A  képviselő-testület 
legfontosabb feladatának te
kinti a szűkös pénzügyi lehe
tőségeinek alapján
- az intézményeinek zavartalan 
és folyamatos működtetését,
- felhívta hivatalának és intéz
ményei vezetőjének figyelmét, 
hogy folyamatosan kísérjék fi
gyelemmel 1999. évben is a 
meghirdetésre kerülő pályá
zatokat és éljenek lehetősé
geikkel.
- a képviselő-testület nem mond 
le a község fejlesztéséről, kü
lönösen korábbi kötelezettség 
vállalásáról, a községháza épí
tésének tovább folytatásáról, 
befejezéséről.
- a költségvetés szerény ösz- 
szegben biztosított felújítási 
munkára lehetőséget a tele
pülés legjárhatatlanabb útja
inak rendbetétele érdekében. 
Különösen a rendkívüli időjárás 
okozta károk helyreállítására.
- felhatalmazta a képviselő- 
testület a polgármestert, hogy a 
költségvetési forráshiány fe
dezetére benyújtandó pályá
zatot készíttesse elő, mint ön
hibáján kívül hátrányos hely
zetű település.
Az önkormányzat és intézmé
nyeinek gazdálkodásában a 
célszerűségi szempontok mel
lett érvényesülnie kell a taka
rékosságnak, a bevételi források 
feltárásának.

viselő-testület első félévi ülés
tervét az alábbiak szerint fo
gadta el.

M árcius hónapban:

1. Az önkormányzat és inéz- 
ményei 1999. évi gazdálko
dásáról szóló beszámoló el
fogadása, rendeletalkotás. Elő
adó: Dr. Katona Gyula polgár- 
mester. (Megtárgyalja vala
mennyi bizottság.)
2. Beszámoló az 1998. évben 
végzett intézményi belső ellen
őrzés tapasztalatairól. Előadó: 
Dr. Katona Gyula polgármes
ter, Varga Györgyné jegyző
3. Tájékoztató a Petőfi Sporte
gyesület 1998. évi munkájáról, 
ez évi terveiről. Előadó: Pata- 
lenszki József Egyesület elnök 
(Megtárgyalja az Oktatási- 
Kulturális és Sportbizottság)
4. Önálló Napköziotthonos 
Óvoda nevelési program kon
cepciójának megtárgyalása, el
fogadása. Előadó: Kabály Fe- 
rencné vez. óvónő. (M egtár
gyalja az Oktatási- Kuturális és 
Sportbizottság)

M ájus hó:
1. Az önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról 
szóló rendeletének felülvizs
gálata. Előadó: Dr. Katona 
Gyula polgármester

2. Helyi közművelődési tevé
kenység támogatásáról szóló 
rendelet megalkotása. Előadó: 
Dr. Katona Gyula polgármes
ter, Diósné Kozma Erzsébet 
műv. ház igazgatója (Megtár
gyalja az Oktatási- Kulturális és 
Sportbizottság)

3. A helyi környzetvédelemről, 
a közterületek és ingatlanok 
rendjéről, a település tiszta
ságáról szóló rendelet megalko
tása. Előadó: Varga Györgyné 
jegyző, Karácsony László ép. 
ea.

4. Az Önálló Napköziotthonos 
Óvoda nevelési programjának 
elfogadása. Előadó: Kabály Fe- 
rencné vez. óvónő (Megtárgyal
ja az Oktatási- Kulturális és 
Sportbizottság)

mazta a polgármestert, hogy az 
év közben jelentkező aktuális 
témákat szükség esetén rend
kívüli, más esetben a soron 
következő ülésre napirendként 
terjessze elő.

Harmadik napirendként mille- 
niumi megemlékezésék prog
ram ját fogadta el a képviselő- 
testület.
„Ezeréves állam iságunk meg
ünneplésének nyíracsádi prog
ram ja”
2000. január 1. - 2001. augusz
tus 20.

Nyíracsád község lakossága az 
önkormányzat szervezésében, 
együttműködve az egyházakkal, 
civil szerveződésekkel, társa
dalmi, gazdasági szervezetekkel, 
intézményekkel, megyei és 
országos intézményekkel, ha
tóságokkal (államigazgatási 
szervekkel) és elsősorban a Mil- 
leniumi Kormánybiztosi Hiva
tallal, a Keresztény Magyar 
Állam megalapításának 1000. 
évfordulója alkalmából az aláb
bi program megvalósítását te r
vezi:

Az ezredfordulóra emlékeztető 
m aradandó alkotások
1. „Múltunk háza” megnyitása 
a község központjában a 
jelenlegi Községháza épüle
tében. A képviselő-testület 
Nyíracsád és térségének „múlt
ja” bem utatására kívánja hasz
nosítani. A múlt században ké
szült épület és az előtte lévő 
szép park a településre látoga
tókat is gyönyörködteti majd.

2. Államalapítási emlékmű 
avatása: Sarolta fejedelem asz- 
szony és Szent István király 
bronzszobrának avatása a Múl
tunk Háza előtti parkban. Az 
avatás tervezett időpontja: 
2000. augusztus 20. (vasárnap)

3. Nyíracsád község monográfi
ájának megjelentetése: (A 
könyv megírása nagyrészt be
fejeződött) A tervezett kiadás 
ideje: 2000. december 31.

4. „Malom Galéria” felújítása, 
állandó kiállítás megnyitása, az

„M ADÁRKA-VÉG”

emeleten kiállító teremmel a 
volt magtár épületében. Ter
vezett időpont: 2001. május 
vége - június eleje.

5. „Faluház kialakítása” a M ű
velődési Ház épületéből. El
sődlegesen jutna szerephez a 
közművelődés. Az épületet al
kalmassá kívánjuk tenni min
den generáció külön-külön és 
egyszerre tönténő befogadá
sára. Az átadás tervezett 
időpontja: 2001. augusztus 20.

6. Milleniumi szabadidőpark 
kialakítása Nyíracsád-Csonkás 
településrészen. Megvalósítás 
tervezett időponja 2001. au 
gusztus 20.

A milleniumi év megünnep
lésére külön rendezvényprog
ram  készül.

4. Az Idegenforgalmi Informá
ciós Iroda vezetésével (Tourin- 
form) a képviselő-testület Büte 
Edit Dózsa u. 9. sz. alatti lakost 
2004. december 31. napjáig 
bízta meg.

5. Az Önálló Napköziotthonos 
Óvoda vezetői állás betöltésére 
hirdetményt tesz közé az Ok
tatási Minisztérium hivatalos 
lapjában. A vezetői megbízás a 
közalkalmazotti törvény alap
ján öt évre szól, a jelenlegi ve
zető kinevezése ez év augusztus 
31. napjával lejár.

6. Rendeletet alkotott a  vfe és 
csatornaszolgáltatási díjak meg
állapításáról.

7. A képviselő-testület korábbi 
döntésének megfelelően mező
őri szolgálatot 1999. május 1. 
napjával létesít. Az őrszolgálat 
megalapításának személyi fel
tételeként két fő közalkalma
zotti álláshelyet meghirdeti.

Az ülés további részében egye
di önkormányzati ügyben ho
zott döntést a testület.

Nyíracsád, 1999.03.08.

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályáza
tot hirdet mezőőri állás betöltésére.

Alkalmazási feltételek:
- rövid önéletrajz,

- mezőőri szakvizsga bizonyítvány,
- büntetlen előélet,

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- legalább motorkerékpár vezetői engedély

Az állás betöltésével kapcsolatosan bővebb felvilágosítást lehet 
kérni a Polgármesteri Hivatal jegyzőjétől.

Bérezés: a közalkalmazotti törvényben foglaltak szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 1999. május 1.

Az állás betöltésének ideje: 1999. május 15.
A  pályázatot Nyíracsád Községi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala jegyzőjének kérjük benyújtani.
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 

végrehajtására kiadott 138/1992./X.08./ Korm. sz. rendelet (6) 
bek. alapján pályázatot hirdet a Napköziotthonos Óvoda 

vezetői állás betöltésére.
A kinevezés időtartam a: 5 év 

A megbízás feltételei:
- szakirányú felsőfokú végzettség,

- 5 év szakmai gyakorlat
Bérezés: a közalkalmazotti törvényben foglaltaknak 

megfelelően.
A pályázat tartalma:

- szakirányú önéletrajz,
- szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés,

- intézményi vezetésre vonatkozó program,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

- végzettséget igazoló okirat másolata 
A pályázatot Nyíracsád Községi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala címére, Dr. Katona Gyula polgármesternek kell 
benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: a közzétételtől 
számított 30 nap.

Elbírálás határideje: 1999. június 30.
A megbízás kezdő időpontja: 1999. augusztus 1. 
Nyíracsád Községi Önkorm ányzat Képviselő-testülete

Új beruházás
-  Bevásárlóközpont a központban -

Varga Györgyné 
jegyző

Várnai Zseni: 
Hóvihar

Kint hóvihar tombol, 
látom ablakomból, 
mint festi fehérre 

a fákat a tél...
Söpri, kavarja,

Majd szárnyára kapja 
a havat a szél!

Csak nézem a képet: 
e nagy fehérséget, 

mert keringnek ott kint 
a hócsillagok... 

Káprázva nézem, 
a hidegét érzem, 

s a tavaszra gondolok.

A 20. század mindig időza
varban lévő felgyorsult em1- 
bere kényelmesen, rugalma
san szeretné eltölteni a vá
sárlásra fordítható, kevés 
idejét. A városok közkedvelt 
és már nélkülözhetetlen
helyei a modern ember 
számára.

„Mindent egy helyen!” - e 
célt szeretnénk megvalósíta
ni ezzel az új bevásárlóáru
házzal. Az építmény 220 
m2-es hasznos területtel és 
több kisegítő helységgel fo
gadja a vásárlót. Üzletünk 
kettő szintes lesz, melyhez 
fedett parkolót alakítunk ki 
az udvari részen. A földszin
ten helyezzük el az alapvető 
beszerzési cikkeket. Itt lesz 
található egy ajándék-játék- 
iUatszer shop. Itt lesz a helye 
a háztartási cikkek mellett az 
idényjellegű áruknak is.

Különösen nagy hangsúlyt 
fektetünk a húsáruház kia
lakítására, szem előtt tartva a 
helyi szokásokat a község 
igényeit és anyagi lehetősé
geit. Az emelet két teraszos 
résszel, kisegítő helységek
kel, kávéházként fog üze
melni, melynek több funk
ciója lesz. Helyt adunk majd

családi összejöveteleknek 
társas rendezvényeknek 
minden olyan eseménynek 
amit kulturált, színvonalai 
helyen szeretnének eltölteni 
a nyíracsádi lakosok. Gon 
dolva a gyerekekre is, szá 
mukra alakítjuk ki a parkosí 
tott részen a játszóteret 
megakadályozva ezzel, hog) 
túl sok édesség kerüljön í 
szülő kosarába. Szeretnénk 
egy gokart pályával meglepn 
a helybéli ifjúságot, mélynél 
a környékbeli gyerekek is 
örülnek majd.

A következő évszázad elsí 
évének áprilisában fogunk 
jubilálni. Ekkor lesz 10 éve, 
hogy a jelenlegi Húsbolt ki
szolgálta az első vásárlót 
Üzletpolitikánk azóta setí 
változott, írmagját is töröl
tük - mosolyogva becsapni í 
vevőt - elvnek.

Törzsvásárlóink ismerik, sze
retik működésünket, őszin 
tén remélem, hogy ezzel az új 
beruházással hozzájárulunk 
községünk fejlődéséhez, él 
ezzel is segítjük a falui 
turizmus kialakítását.

Lukácsné Gincsal Ilon*
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Egészségügyi felvilágosító  előadások  
Nyíracsádon

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA...

Dr. Endrődi Im re szülész-nőgyógyász főorvos válaszol a nők kérdéseire

Régi hagyományt szerettünk 
volna feleleveníteni, amikor el
határoztuk, hogy egészségügyi 
előadásokra invitáljuk Nyíra
csád lakosait. Ma, amikor az 
emberek a megélhetésükért 
küzdve állandó feszültségben 
élnek, nem is gondolnak arra, 
hogy szervezetükben milyen 
rombolást végez ez az életmód. 
Nagyon sokan nem figyelnek 
sem önmagukra, sem környeze
tükben élő családtagjaikra, s 
bizony gyakran már csak a be
tegségek tüneteinek megjelené
sét észlelik.
Az orvosi rendelőben gyakran 
beszélgetünk a betegekkel a 
helyes táplálkozásról, az egész
séges életmódról. Pályázatok 
útján több szűrővizsgálatot 
szerveztünk, melyek során szá
mos, még tüneteket nem m u
tató, de már a szervezetben 
munkálkodó betegségre derült 
fény. Ezeken így hatékonyab
ban tudunk segíteni, hiszen 
majd’ minden betegség, ha idő
ben kerül felismerésre, köny- 
nyebben gyógyítható.
Úgy gondoljuk, hogy az egész
ség megőrzése szempontjából 
az lenne a legfontosabb, hogy 
minden em ber ismerje meg 
szervezetét, annak működését. 
Az egészségügyi felvilágosító 
előadások nagyban hozzájá
rulnak ezen ismeretek gyarapí
tásához. Az előadások témáit 
úgy igyekeztünk megválasztani,

hogy minél szélesebb rétegét 
érintse a lakosságnak. így dön
töttünk a nőgyógyászat és az 
agyi érbetegségek mellett.
Az előadók ismert, jó  hírű szak
emberek, akikkel szinte napi 
kapcsolatban vannak az acsádi 
betegek is. Dr. Endrődi Imre 
szülész-nőgyógyász főorvos 
január 15-én tartott színvonalas 
tájékoztatót. Előadásában be
szélt a kislánykortól a változás 
koráig jelentkező valamennyi 
problémáról. Élettani jellem
zőktől gyulladásokon, vérzésza
varokon át a sajnos egyre sza
porodó daganatos megbetege
désekig mindenről szó esett. A 
hallgatóság kérdéseire is vála
szolva átfogó képet kaptunk 
valamennyi nőket érintő prob
lémáról. Főorvos úr tolmácsolta 
a megyei kórház nőosztályának 
üzenetét is, mely szerint minden 
panasszal, tünettel - akár be
utaló nélkül - betegkártya és 
személyi igazolvány bem uta
tásával vizsgálatra fogadják az 
arra rászorulókat.
Az agyi érbetegségekről Dr. 
Fekete István ideggyógyász, 
egyetemi tanár tartott rendkí
vüli érdekes, diavetítéssel il
lusztrált előadást. Köztudott, 
hogy a magyar lakosság egyre 
fiatalabb (már 40 év körüli) 
korosztályait érinti a probléma
kör. Az előadó fontosnak 
tartotta az apró figyelmeztető 
jelek - mint fejfájás, szédülés -

Nyíracsád Kultúrájáért 
Alapítvány

Mint ismeretes Önök előtt 1992 óta működik községünkben 
a Nyíracsád Kultúrájáért Alapítvány, melynek célja a 

hagyományaink őrzése, a kulturális kapcsolatok gyarapítása, 
művészeti törekvések ösztönzése, támogatása, kulturális 

kezdeményezések felkarolása. 
Alapítványunk működéséhez értékes támogatásokat 
kaptunk azoktól akik tavalyi jövedelemadójuk egy 

százalékával segítették a kultúrát. Kérésünk idén is ugyanaz: 
rendelkezzenek a mi javunkra.

Pontos, hogy lezárt, rendelkező nyilatkozatot tartalmazó 
borítékon fel kell tüntetni az Ön nevét, lakcímét s 

adóazonosító jelét.
Nyíracsád Kultúrájáért Alapítvány Adószám:

18540154 - 1-09
Támogató bizalmát megköszönve üdvözli:

a Nyíracsád Kultúrájáért Alapítvány 
kuratóriuma

időben való észlelését, és ezek 
megléte esetén haladéktalanul 
orvoshoz fordulást. Az agyi 
érelváltozások kivizsgálása 
nagyon komoly m űszerezettsé
get igényel, mellyel a világszín
vonalon működő debreceni 
Ideggyógyászati Klinika rendel
kezik. Az acsádi betegeket 
megkülönböztetett figyelem
mel, kórházi bentfekvés nélkül 
járóbetegként is kivizsgálják 
kérésünkre.
Mindkét előadó, személyes 
kötődésük miatt is, rendkívül 
közvetlen stílusban, érdekes, 
színes tájékoztatót tartott. Úgy 
gondoljuk, hogy egy kicsit az 
orvostól, a kórháztól való fé
lelmet, szorongást is oldották 
mindazokban, akik jelenlétük
kel is megtisztelték az előadó 
orvosokat.
A  gyermekbetegségek közül a 
leggyakoribbak a légúti allergiás 
megbetegedések. Szoros m un
kakapcsolatot építettünk ki a 
megye gyermektüdőgyógyász- 
főorvosával, Dr. Gönczi Fe
renccel. Szívesen vállalkozik ő is 
a szülőkkel való találkozóra elő
reláthatólag március közepén. 
Előadását, a korszerű táplálko
zás jegyében, term ékbem utató
val köti össze. Kérjük, vegyenek 
részt minél többen ezen a ren
dezvényen is. Mindenkit 
szeretettel várunk.

A háziorvosok

r Felhívás
A Polgármesteri Hivatal 
Adócsoportja felhívja a 
lakosság figyelmét, hogy 

adófizetési 
kötelezettségének 

(gépjárműadó, 
magánszemélyek 

kommunális adója) 
március 15-ig tegyenek 
eleget. A határidőn túli 
befizetésekre adópótlék 
kerül felszámításra. A 

többletköltségek 
elkerülése végett kérjük, 

hogy fizetési 
kötelezettségének 

mindenki határidőben 
tegyen eleget. 
Adócsoport

A  Magyar Kultúra Napja 
alkalmából az Országos Köz
oktatási Szolgáltató iroda pályá
zatot hirdetett 12-18 éves tanu
lók részére.
Pályázati címek:
12-14 éves korosztály 
A szabadságharc egyik csatája: 
„Előre, katonák, előre, magya
rok!”
(Petőfi Sándor: Csatában)
A felhívásra két értékes pálya
munka érkezett, Nagy Beáta és 
Veres Nikolett 7. a. osztályos 
tanulóké. Lapunk e számában 
Veres Nikolett munkáját olvas
hatják, a következő számban 
pedig közzétesszük Nagy Beáta 
értékes és tartalmas pályázatát.

Bem József erdélyi hadjáratai 
A mai estén gyertyát gyújtot
tunk az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc hősi halot- 
taiért. Megemlékeztünk azok
ról, akik életüket áldozták né
pünk szabadságáért. Ezen az 
estén olvastam fel ezt a féltve 
őrzött naplót, melyet egy elesett 
honvédtiszt mellett találtam. 
„1848 november 28.
Rongyos és csüggedt, katonai 
szempontból szinte használha
tatlan seregünk főparancsnoka 
Bem József lett. Azt beszélik, 
hogy a lengyel szabadságharc
ban tábornok, honvéd altábor
nagy volt. Varsóban a katonai 
akadémián végzett. A  napóle
oni hadseregben főhadnagy 
volt. Emlékszem az 1830-31-es 
szabadságharc idején szárnyra 
kapta tetteit a hírnév. Ő volt a 
bécsi forradalom egyik katonai 
szervezője és hőse. November 
elején, amikor az utolsó barikád 
is elesett, Pozsonyba szökött. 
Erdélyből kiszorult erdélyi 
seregünk élére Kossuth Lajos 
nevezte ki. Nagy kockázat volt 
egy ismeretlen embert, m a
gyarul sem tudó idegent kine
vezni a magyar sereg élére. 
Remélem, hogy győzelemre vi
szi csapatainkat.
Néhány nappal később:
„Aki nem akar harcolni, men
jen haza! De aki itt marad, an
nak engedelmeskednie kell! Aki 
nem engedelmeskedik, főbe lö
vetem!” Ez volt Bem első pa
rancsa. Mindannyian marad
tunk. Tetszett nekünk ez a ha
tározottság, erő, barátság. A 
főparancsnok mindenre figyel. 
Maga vizsgál felül mindent. Kü
lönös gonddal az ágyúkat. Sike
rült rendbe szednie megvert, 
szétzilált csapatunkat.
1848. december eleje:
Ma volt a honvédtisztek esküté
tele. Büszkén és elszántan 
m ondtuk az eskü szövegét: 
„Esküszöm az élő Istenre, M a
gyarországnak, s Magyarország 
alkotmányának hűségét, es
küszöm, hogy az ország alkot
mányát, s annak törvényes és 
jogszerű függetlenségét éltem
mel, s véremmel megvédeni 
kész vagyok, nemzeti zászlómat 
soha el nem hagyom, s a m a
gyar országgyűlésnek, s általa 
megbízandó kormánynak, és 
ennek útján kinevezett tör
vényes elöljáróimnak engedel
meskedvén, kötelességemet 
mindenki ellen, kit az o r

szággyűlés a haza ellenségének 
tekint, és általában véve mindig 
pontosan, becsületesen és híven 
teljesítendem.” 
december 16.
A császári csapatok főparancs
noka Puchner tábornok már 
Nagyváradot fenyegeti. Tábo
runkban mindenki harcra kész. 
Harcolni, győzni szeretnénk. 
december 18. Csúcsa 
Újjászervezett kis seregünk 
legyőzte az elbizakodott oszt
rákokat! Alacsony termetű, 54 
éves tábornokunk hihetetlen 
eréllyel, szívvel és hozzáértéssel 
újjávarázsolta seregünket, s tel
jesen váratlanul támadásba 
mentünk át. A  meglepetés
szerű, viharosan gyors támadás 
nem maradt sikertelen! 
december 20.
Újabb győzelem! Megvertük 
Puchner fő erőit is. Társaim 
tekintetében örömmámor, biza
kodás, elszántság: Képesek va
gyunk Erdélyt felszabadítani! 
december 25.
Mikor Bem József átvette az 
erdélyi seregünket, azt ígérte 
Kossuthnak, hogy 25-re beveszi 
Kolozsvárt. M egtartotta ígé
retét. Most, karácsonykor távol 
az otthonomtól sokat gondolok 
a családomra, de nem vagyok 
szomorú. Hiszen a merész had
mozdulatok eredményeként 
bevonultunk Kolozsvárra, s 
ezzel kettéosztottuk az erdélyi 
császári hadsereget. 
december 31.
Tihuca felé menetelünk a Kár
pátok között. Szinte elviselhe
tetlen a 30 fokos hideg, a lanka
datlan gyaloglás.
1849. január 2. Tihuca 
Ilyen menetelés után, ilyen csa
tára csak olyan sereg képes, 
mely nem ismer akadályt, és 
tűzbe megy vezére után. Meg
vertük U rban seregét, román 
határőreit Bukovinába ker
gettük. Felszabadítottuk Észak- 
Erdélyt, a Székelyföldet, ahol 
csak a háromszékiek tartották 
magukat, élükön az ágyúöntő 
ezermesterrel, Gábor Áronnal. 
Irány: Marosvásárhely! 
január 13.
Bevonultunk Marosvásárhelyre, 
de nem pihentünk meg. Ki kell 
szorítanunk Erdélyből Puchner 
csapatait! 
január 17.
Gálfalvánál megvertük Puchner 
seregeit. Nagyszeben felé szo
rítjuk az ellenséges csapatokat. 
január 24.
Harcok nap nap után. Szelin
deknél ugyan visszavertük 
Puchner támadását, mégis visz- 
sza kell vonulnuk Vízaknáig, 
hogy bevárjuk a székely erő
sítést. Megismerkedtem Petőfi 
Sándorral, a költővel, aki tiszt
ként szolgálja hazáját. 
február 4.
M egtámadott bennünket Puch
ner serege. A havasalföldi oro
szoktól kért és kapott 11000 
főnyi erősítést. Hátrálunk. 
február 8.
„Négy nap dörgött az ágyú 
Vízakna s Déva közt” írja új ba
rátom, Petőfi is. Déváig vo
nultunk vissza. Nagy a veszte
ségünk. Sok halott, rengeteg 
sebesült mindenfele. Nem ke

seredhetünk el, hiszen megér
kezett a magyarországi erősítés. 
Petőfi soraival lelkesítjük egy
mást:

„Mi ne győznék? Hisz Bem a 
vezérünk,
A szabadság régi bajnoka!”

február 9. Piski
Az ellentámadás sikerrel járt. 
Véres vereséget mértünk Puch
ner erőire. Ez az bajtársaim!

február 20.
A  győzelem után megkerültük 
Puchner Szászvárosnál álló csa
patait, majd Medgyesre vonul
tunk. U rban ugyanis megint 
betört Észak-Erdélybe, Brassót 
pedig oroszok szállták meg, és a 
hadműveleti bázisukat, a Szé
kelyföldet fenyegetik.

február 27.
Kivertük U rban csapatait E r
délyből. Visszamegyünk M ed
gyesre.

március 4.
Puchner megtám adott bennün
ket Medgyesnél. Kétnapos harc 
után kénytelenk voltunk Seges
várig visszavonulni. Rendezni 
kell sorainkat, erőinket össze 
kell szedni, mert az ellenség 
tovább üldöz.

március 9.
A  szebeni síkságon álló pihent 
orosz gyalogságot ágyúink tüze 
és honvédeink támadása el
söpörte. A megerősített várost 
meg-megújuló rohamokkal, a 
felcsapó lángok fényében el
foglaltuk. Lelkes kiáltások, 
örömujjongás hallatszik az éj
szakában.

március 19. Feketehalom  
Az orosz-osztrák erőkkel csap
tunk össze. M egfutamítottuk az 
ellenséget. Brassót harc nélkül 
föladták, és a Tömösi-szoroson 
át menekülnek.

március 21.
Győztünk! Erdély felszabadult! 

március 21
Ma este a tűz körül egymás sza
vába vágva ünnepeltük a győ
zelmet, és a katonák szeretett, 
tisztelt „Bem apó”-járól be
szélgettünk.
„A tábornok sikeresen egyesí
tette a korszerű harcászatot a 
forradalmi hadviselés módsze
reivel!”
„A gyalogságtól hallatlan m e
netteljesítményeket kívánt!”
„A tüzérség támadásánál és 
visszavonulásánál egyaránt az 
első vonalban dolgozott!”
„A levert nemzetiségi fölkelők
nek büntetlenséget adott, és 
baráti kezet kínált.” - hang
zottak tiszttársaim szavai. Nem 
csoda, hogy rajongunk érte. A  
tüneményes példaadásának, 
állandó bátor m agatartásának 
köszönhetően.”

A naplót eddig vezette isme

retlen tulajdonosa, ő é r te  is ég 
az emlékezés, a kegyelet, a 
tisztelet gyertyája.



A községi könyvtár új könyvei Ü N N E P I  I Z E I N K
Pannon Enciklopédia hatodik kötete 
M agyarország földje címmel je len t meg.
A  földtudományok elmúlt évtizedekben végbement fejlődéséről 
pontos, hiteles képet ad a kötet. Több mint nyolcvan kiváló 
szakember többségük egyetemi oktató vagy akadémiai intézet 
kutatója dolgozott a kézikönyvön.
A  téma iránt érdeklődő olvasó, diák, tanár, szakember olyan 
munkát vesz kézbe, amely magas szintű tudományos, ugyanakkor 
közérthető áttekintést ad a földtudományunkról.

A kereszténység krónikája című könyv, gondos körültekintéssel 
eleven stílusban rajzolja meg a két évezrednek a történetét, Jézus 
születése körüli időktől egészen napjainkig. A  könyv szerzői 
felhívják figyelmünket az építészet, a festészet és a zene 
történetének kiemelkedő alkotásaira, amelyek gyakran a 
kereszténység jegyében jutottak el virágzásuk csúcsára. A könyvet 
csaknem 1000 színes kép, térkép és grafika illusztrálja.

Az óceánok atlasza című könyv, a világ óceánjait szép kivitelű, 
rajzos térképeken, színes fényképeken, rengeteg érdekes adattal 
mutatja be. Megismerhetjük a kötetből az óceánkutatás eszközeit 
és módszereit, a sós vizek élővilágát, a szelek és áramlások 
természetét.

Ön kontinens állatai 
Afrika
Ez a könyv Afrika állatairól szól. Minden olvasó haszonnal 
forgathatja, aki érdeklődik az afrikai állatvilág vagy egyszerűen 
csak a természet gazdagsága iránt. Ez a könyv egy öt kötetből álló 
sorozat része. A  további négy kötet Európa, Amerika, Ázsia, 
illetve Ausztrália állataival ismertet meg. Az olvasó a kötetek 
révén teljes áttekintést kaphat gyönyörű bolygónk állatvilágáról.

Veszélyeztetett á llatok gyermek-enciklopédiája
A könyv igyekszik megvilágítani, hogy miért fenyegeti a kipusztulás 
bizonyos állatokat, és mit tehet az ember a veszélyeztetett fajok 
megmentéséért. Az állatok többségét nem ismerjük eléggé, holott 
fontos szerepet játszanak a természetben. Tanulmányozhatjuk a 
könyvben az állatok megmentésére irányuló különféle 
törekvéseket. Minden olvasónak ajánlom a kötetet.

K ism am ák nagykönyve című kiadvány a szülők gyakorlati 
kézikönyve. A felgyülemlett tapasztalatok és az orvosi kutatások 
eredményei olyan ismeretanyaghoz juttattak minket, amelyeknek 
megismerése alapvetően új helyzetet terem tett a gyerekvállalás 
terén. Ennek két feltétele van: a tanulás és a felelősség. A  
szükséges ismeretanyag megszerzésében sokat segíthet a 
„kismamáknak” és leendő apáknak is ez a csodálatos kivitelezésű 
könyv. E kézikönyv nemzetközi sikere korszerűségében a 
felmerülő kérdésekre adott hasznos, praktikus tanácsaiban rejlik.

A  Községi Könyvtár értékes könyveket kapott ajándékba. Dr. 
Roska Tamás a veszprémi egyetem professzora ajándékozta az 
intézménynek. A Fizika kultúrtörténete a kezdetektől 1990-ig 
című kézikönyvet. Értéke: 9.800,- Ft. A  könyv igen széles olvasó
réteg számára íródott. A  nem szakember olvasó is követni tudja a 
lényeges gondolatmeneteket, ugyanakkor a szakfizikus számára is 
van bőven a könyvnek mondanivalója. Tudománynépszerűsítő 
olvasmány. Névmutatató és tárgymutató segítségével lexikonként 
is használható.
Koncz Háziorvosi Bt. 2 db könyvet ajándékozott a könyvtárnak.
Dr. Barna István: Tanuljunk meg együttélni a magas vérnyo
mással c. könyveket. A  magas vérnyomás alattomosan kialakuló 
betegség, mely évekig tünet és panaszmentesen zajlik. A  tartósan 
fennálló, kezeletlen magas vérnyomás azonban fokozatosan 
tönkreteszi az ereket, súlyos szív és agyi keringési zavarokat, vagy 
akár veseelégtelenségeket is okozhat. Ezek a szövődmények 
gyakran halálos kimenetelűek. A  magas vérnyomás az eddig 
megismert leggyakoribb betegség az egész világon. Ezért a 
betegség felkutatásával, gyógykezelésével, a szövődmények 
megelőzésével kiemelt módon kell foglalkoznunk. Ehhez a 
feladathoz szeretne hozzájárulni ez a betegfelvilágosító könyv is, 
melyet mindenkinek ajánlok olvasásra.

Húsvéti báránygerinc
Hozzávalók: 1,5-2 kg bárány
gerinc egyben, 1 db citrom, 100 
gr. füstölt szalonna, 5-6 gerezd 
fokhagyma, 2 db köziepes hagy
ma, paprika, paradicsom, a 
fűszerezéshez: bazsalikom, ore- 
gano, só, bors, chilipaprika, 
magozott olajbogyó 
A  faggyútól megtisztított húst a 
félbevágott citrommal alaposan 
bedörzsöljük. Kb. félórát állni 
hagyjuk, majd leöblítjük. A 
fűszerekkel jól bedörzsöljük a 
húst, majd vékony szalonna
csíkokkal és a fokhagymával 
megtűzdeljük. Egy mélyebb

tepsibe tesszük, paradicsomot, 
hagymát, paprikát vágunk rá, és 
egy kis olajjal meglocsoljuk. Egy 
evőkanál Erős Pistát kb. 1 dl 
vízzel elkeverünk és a húsra 
öntjük. Alufóliával letakarjuk és 
kb. másfél- két órán át pároljuk. 
Amikor a bárány megpuhult, 
levesszük a fóliát, mellédobjuk 
az olajbogyókat és gyönyörű 
ropogósra sütjük. Tálalhatjuk 
petrezselymes burgonyával vagy 
párolt rizzsel. Megjegyzés: 
készíthetjük római tálban is a 
báránysültet. Sütés közben 
meglocsolhatjuk száraz fehér 
borral.

A  H ajdú-Bét Rt. közlem énye  
D olgozó i tá jékozta tó

1. Munkaidő és beosztása
A munkaidó az egyes üzemrészekben 8 1/2 óra. A munka során 3 szünet 
kerül beiktatásra, az első időtartama 30 perc, mely a reggeli vagy a 
vacsora időben van műszaktól függően, a másik kettő két rövidebb szünet 
a műszak folyamán, időtartama kb. 5-10 perc.
Műszakrend
Az elsődleges feldolgozóban 2 műszakban folyik a munka:
1. műszak időtartam: 04-30 vagy 05.00 órától 13.00 vagy 13.30 óráig 
tart
2. műszak időtartama: 13.30 vagy 14.00 órától 22.00 vagy 22.30 óráig 
tart.
A csomagoló üzemrészben szintén 2 műszakban folyik a munka 
csúsztatott munkarend szerint:
1. műszak időtartama: 06.00 vagy 06.30 órától 14.30 vagy 15.00 óráig
2. műszak időtartama: 15.00 vagy 15.30 órától 23.30 vagy 24.00 óráig 
tart
A kacsasütő üzemben 2 műszakban folyik a munka:
1. műszak időtartama: 05.30 vagy 06.00 órától 14.00 vagy 14.30 óráig 
tart
2. műszak időtartama: 13.30 vagy 14.00 órától 22.00 vagy 22.30 óráig 
tart
A panírüzemben 2 műszakban folyik a munka:
1. műszak időtartama: 06.30-tól 15.00-ig
2. műszak időtartama: 15.00-tól 23.30-ig
A húsüzemben 3 műszakban folyik a munka:
1. műszak időtartama: 04.30 vagy 05.00-tól 13.00 vagy 13.30-ig
2. műszak időtartama: 13.30 vagy 14.00-tól 22.00 vagy 22.30-ig
3. műszak időtartama: 20.00-tól 04.30-ig

2. A Hajdú-Bét Rt. megközelítése
A társaság vidékről bejáró munkavállalói számára buszt biztosít a 
bejáráshoz, a debreceni dolgozók korai munkába történő bejárásához és 
a délutános csomagoló műszak hazaszállításához is biztosít helyi járatú 
Debreceni buszokat.

3. A munka díjazása
I. Alapbér
Az órabérek az alábbi kategóriák szerint kerülnek meghatározásra:
I. kategória: 130 Ft-tól 158 Ft-ig terjedő órabér munkakör „nehézségi 
fokától" függően
II. kategória: 170 Ft-tól 200 Ft-ig terjedő órabérű munkakörök szintén a 
munkakör nehézségi fokától függően

II. Mozgóbér
Az órabéren kívül a munkavállalók részére mozgóbér kerül juttatásra egy 
belső utasításban meghatározott szabályzat szerint.
III. Bérpótlékok

A délutáni és az éjszakai munkavégzésért műszakpótlékot fizet 
munkavállalóinak a Hajdú Bét Rt. 
délutáni műszak: (14-22 óra között) 30% 
éjszakai műszak (22-06 óra között) 50%
túlórapótlék: a túlmunkáért a Munka Törvénykönyve szerint
meghatározott túlórapótlék fizetendő.

IV. Béren kívüli juttatás
A munkáltató a munkaviszonyban álló dolgozó részére étkezési 
hozzájárulást nyújt, melynek összege 1400 Ft/hó. Munkanapnak számít a 
ledolgozott napokon kívül az állásidő és a fizetett szabadság.

Érdeklődni: Nyíracsádon a Polgármesteri Hivatalban Czapár Gábor 
falugondnoknál.

H I R D E T E S E K
Vágni való tyúk rendelhető. 
Lukács Jánosné Nyíl u. 5. sz. 
alatt, db/370,- Ft. Tel.: 206-079

Bábolnai Tetra-h előnevelt csir
ke kapható és jegyezhető. Érd.: 
Nyíracsád, Nyíl u. 2. Tel.: 206-

Póczos Lászlóné kertje házhely
nek eladó. Érdeklődni lehet: 
Nyíracsád, Malom u. 4. vagy 
tel.: 206-733

Eladó Vámospércsen 600 nm 
építési telek a Görgey u. l/a 
szám alatt építési engedéllyel.

Érdeklődni: Vámospércs, Ady 
E. u. 17. Tel.: 210-232

Zrínyi út 32. szám alatti családi 
ház sürgősen aladó. Érdek
lődni: a fenti címen és Hunyadi 
u. 64. szám alatt lehet

1999. február 21-én elvesztet
tem Hamza Ferenc mezőgazda- 
sági vállalkozó és Hamza F e
renc gyűjtőkereskedő Nyíra
csád, Dózsa Gy. u. 70., adó
szám: 47715273-2-29, tel.: 52/ 
206-572 feliratú bélyegzőimet, 
melyek február 21-e után ér
vénytelenek, felvásárlási jegye

imet, számlatömbjeimet, pénz
tárkönyvemet, összes szám
lámat. A becsületes megtalálót 
20.000.- Ft jutalom ban része
sítem.
Tel.: 206-572.

Asztalán Árpád az Állami 
Biztosító Területi képviselője - 
minden hétfőn Nyíracsádon 
fogadóórát tart a művelődési 
házban 9.00 órától 11.00 óráig.

F o g ad ó ó rán  kívül az  a lább i 

c ím en:
Nyírábrány, Petőfi u. 89.
Tel.: 208-630.

A Nyírvidéki Általános
Fogyasztási és Értékesítő
Szövetkezet értesíti tisztelt 
tagjait, hogy soron következő 
részközgyűlését 1999. március 
22-én 18.00 órára összehívja.

Az ülés helye: Nyíracsád,
Szatmári úti iskola

Napirendi pontok:
1 ■ Beszámoló a Szövetkezet
1998. évi gazdálkodásáról, 
tevékenységéről.
2. Az 1999. évi üzletpolitikai 
célkitűzések
3. Az alapszabály módosítása
4. Különfélék

Kérjük a részközgyűlésen min
den tisztelt tagunk szíveskedjen 
megjelenni.

Nyíradony, 1999. 03. 05.

A Nyírvidéki ÁFÉSZ Igazgató
sága

Húsvéti foszlóskalács
Hozzávalók: 500 gr liszt, 30 gr 
élesztő, 3,5 dl tej, 3 tojás sárgája 
(ebből egy a kenéshez), 50 gr 
porcukor, 80 gr margarin.
A  lisztet mély tálba szitáljuk, a 
közepébe mélyedést készítünk, 
beleöntjük a cukros langyos 
tejben felfuttatott élesztőt. 
Összegyúrjuk és kétszeresére 
kelesztjük (kb. 20 percig). 
Ekkor hozzáadjuk a maradék 
tejet, cukrot, margarint, tojás- 
sárgáját, a sót, és jól össze
dolgozzuk, amíg szép hólyagos 
nem lesz. A tetejét liszttel 
megszórjuk és langyos helyen

kelesztjük. H a már m egkelt: 
tészta, lisztezett deszkán ki 
nyújtjuk, majd három részn 
osztjuk, összefonjuk, koszorú 
formálunk belőle. Vajjal ki 
kent, lisztezett tortaformáb 
kanyarítjuk.
Megkenjük a tésztát a tojás 
sárgájával, és előmelegítet 
sütőben 200 fokon 40-50 perei) 
sütjük.

Megjegyzés: ne nyitogassuk i 
sütő ajtaját és ne vegyük ki köz 
vetlenül sütés után, mert i 
tészta összeesik!

Lakossági tájékoztatás
Egészségkárosodás megelőzése belvíz sújtotta területeken 
A megemelkedett talajvíz elsősorban pincékben, vermekben, 
kútaknákban jelenik meg, mely ellen védekezni az azonnali 
szivattyúzással lehet az utcai csapadékvíz árokrendszerbe vezetve. 
Szennyvízgyűjtő aknákból, udvari árnyékszékekből, valamint a zárt 
trágyalégyűjtőkből a talajvíz megjelenése vagy észlelése esetén a kiömlés 
elkerülése érdekében azok tartalmát zárt szippantó gépjármüvei kell 
kiürfttetni. A talajszint fölé került vízzel - belvízzel - már a 
szennyvízaknákból, ámyékszékek ürgödreiből, dögkutakból, temetőkből, 
szeméttelepekről, fekáliatelepekröl és illegális hulladéklerakókból 
kórokozók és mérgező anyagok kerülhetnek a megáradt vízbe. A belvíz 
által elárasztott tárolókból származó élelmiszert (zöldség, gyümölcs, stb.) 
sem elfogyasztani, sem értékesíteni nem szabad, azokat hulladékként kell 
kezelni. Ásott kutak és kis mélységű fúrt kutak vizét a belvízzel elöntött 
területeken használni tilos! Vezetékes ivóvíz ellátásnál átmeneti 
vízkimaradást azonnal jelentsék az illetékes ÁNTSZ-nél és további 
intézkedésig forralják a vizet. Az egészség védelmi érdekében 
fokozottan gondoskodni kell a személyi tisztaság betartásáról, az ételek 
sütés-főzés utáni mielőbbi elfogyasztásáról. Lázas betegség, hasmenés 
esetén azonnal forduljon háziorvosához. A belvíz levonulását/ 
visszahúzódását követően a járvány-veszély megelőzése érdekében a 
szennyezett területeket takarítani és fertőtleníteni kell!

A fertőtlenítés módjai:
Az elhullott állati tetemekről értesíteni kell az illetékes hatósági 
állatorvost.
Egyéb szennyeződés maradványait zárt edénybe kell összegyűjteni.
A belvízzel elöntött lakóházakat állattartó épületeket, élelmiszer- és 
takarmánytároló épületeket gondos takarítás után meszelni kell. A 
földpadlós lakásokban mésztejes belocsolást követően 10 cm mélyen 
talajcserét kell végrehajtani.
Kiszivattyúzás után az ásott és az egyedi fúrott kutakat klórmésszel kell 
kezelni.
Takarítás, tisztítás után az ürgödrös árnyékszékeket, a gödröket 
klórmésszel, a vízszintes felületeket mésztejjel, a falakat és egyéb 
függőleges felületeket meszelni kell.
A szennyvízaknákat és a trágyalé tárolókat ki kell szivattyúztatni és 
tartalmukat az előírásoknak megfelelően kell elhelyezni.
A szemétdombokat, trágyadombokat égetett mésszel kell beszórni vagy 
mésztejjel belocsolni.
A fertőző anyagokat tartalmazó építmények (ámyékszékek, 
szemétdombok, trágyadombok, szennyvízaknák és a trágyalétárolók) 
környezetét különös gonddal kell takarítani, meszelni.
A mezőgazdasági területeken, amint a talaj állapota megengedi át kell 
forgatni a talajt legalább 10 cm mélyen (ásás, szántás, stb.)
Nagyfokú talajszennyeződés esetén a belterületi földeket, az emberi 
tartózkodásra szolgáló területeket, gyermekjátszótereket, üdülőtelkeket, 
strandokat, házikerteket, stb. mésztejjel átitatva kell beforgatni, majd újra 
- szintén mésztejjel - be kell locsolni.
A fertőtlenítést mésztejjel, égetett mésszel vagy klórmésszel végezzék, 
melyhez kérjék az egészségőrök segítségét
A kárenyhítést végző személyeknek evés, ivás, dohányzás, WC használat 
előtt és a munka végén higiénés kézfertőtlenítést kell végezni, azaz 
fertőtlenítő kézmosószerrel (Neomagnol, Ultra-Sol) kell kezet mosni. A 
munka végén, valamint munka közben ha más testrésze is érintkezett a 
szennyezett belvízzel, akkor teljes személyi fertőtlenítést kell végezni 
fertőtlenítő hatású tisztítószerrel lemosakodva.

Pávakörök, citerazenekarok, szólóénekesek 
X. Országos M inősítő koncertje 

1999. március 20. Nyíracsád, Művelődési Hóz 
M indenkit szerettei várunk!

A Dózsa Szövetkezet benzinkútjánál lévő gazdaboltban 
akciós áron kaphatók:

Kukorica vetőmagvak: Gazda, Norma, Furió, Debreceni, 
Szegedi fajták 300.- Ft/kg-tól.

Zab és Árpa vetőmag: 3.820.- Ft/q.
Csillagfürt vetőmag: 10.400.-Ft/q.

M űtrágyák:
Orosz import nitrogén 34,4 %-os: 2.990.- Ft/q. 

Kevert 10-30 %-os: 3.900.- Ft/q.

A Dózsa Szövetkezet gázcseretelepén akciós áron palackos 
gázt értékesít:

11,5 kg-os 1.590.- Ft/palack 
23 kg-os 3.180.-Ft/palack

A Dózsa Szövetkezet bontásra értékesíti a Zrínyi utcán 
lévő volt szeszfőzde épületét.

Érdeklődni: a Szövetkezet Elnökénél 
Telefon: 206-010
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NYÍRACSÁD! ÉLET  -  Nyíracsád havonta m e g je len ő  lapja. Szerke» z li a sze rk e sz tő b izo ttsá g .S ze rk e sz tő sé g ;  P o lg á rm es te ri Hivatal 4 2 6 2  N y íra c iá d , Kutsai út 4. Tel.: 2 0 6 -0 0 1
Készült: a Piremon Kisvállalat Vámospércsi Nyom daüzem ében, 4 2 8 7  Vámospércs, Múlom u. 2.
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