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BEszÉlqETÉs U y E R  J ó z s e FFe I

„Mindig nosztalgiával gondolok N yíracsádra” 
Layer József
sági stablitiás az előzetes vára
kozásokat meghaladó, gondo-

^ayer József 17 évig élt és dol- 
Jozott Nyfracsádon. Aktív, köz

ú t i  embernek ismerhettük 
Meg, aki mindig szívesen politi- 

a fiatalok érdekeit képvi- 
p lte- Ma, mint e térség ország- 
gyűlési képviselője fogadó órát 

prt településünk lakosai számá
fa- Mindamellett, hogy ország- 
gyűlési képviselő, ő a Hajdú-Bi- 
íar Megyei Közgyűlés Elnöke, 
' s az Emberi Jogi Kisebbségi 
vallásügyi Bizottság Alelnöke 

P- Arra kértem, hogy miután 
^fejezte munkáját, szánjon 
:döt egy rövid beszélgetésre, 
P etyet készséggel el is vállalt. 
Tudvalevő, hogy 17 évig együtt 
dolgoztunk a Nyíracsádi Általá- 
F0s Iskolában, így engedjék 
r e8> hogy e beszélgetés is köz
útién, baráti hangon szóljon.

Mióta elmentél Nyíracsádról át
rendeződött életed, új, szerteá

gazó , feladatokat látsz el. Mit 
elent neked ma a „kötődés" 

brácsádhoz?
~rös érzelmi szálak fűznek a te
v é s h e z ,  az ott töltött éveket 
atTn lehet kitörölni életemből, 
még mindig nosztalgiával gon
g o k  Nyíracsádra. Baráti kö- 
"örn °agy része nyíracsádi, em- 

ri kapcsolataim zöme ideköt.

^  mai nap folyamán is bebizo- 
f ö d ö t t ,  hogy az acsádi em- 

^erek bátran fordulnak hozzád 

%°ndjaikkal, problémáikkal. A  
^»alok is tartják veled a kap

h a tó t .  Egyedi esetekkel vagy 
ő s s é g i  ügyekkel keresnek meg 

ern berek?

ddig kilencen jöttek, s közülük 
®  v°lt igazán személyes, a 

'  tö,5^>ek közösséget érintő, illet- 

a településsel kapcsolatos 
“gyekben kerestek meg.

^ ° k  az elképzelések, amelye- 

et a FIDESZ a választások 
^ eÍ(n célul tűzött, az eddigiek 
fotyanián hogyan realizálódott? 
Országos szinten jó  irányban 

haladunk a célok megvalósítá- 

ában- A 40 pontos kormány- 
x?ram maradéktalanul meg- 

,Jlt. Időarányos részen ál-
^ ^ ^ fc ^ ^ o o ra m n lr ira l A patria-

lók itt pl. az infláció csökkené

sére. Néhány területen van 
olyan probléma, amit nem érzé
keltünk. A költségvetés és nor
matívák miatt elég sok önkor

mányzat nehéz helyzetbe ke
rült, de ezt tapasztalva a követ
kező évi költségvetési irány
elvek már tartalmazzák ennek 

korrekcióját.

A  Megyei Önkormányzat éle

tében is jelentősek voltak a vál

tozások. Stabilizálni tudtuk az 
intézményeink helyzetét. Na

gyobb figyelmet fordítunk a 
nemzetközi kapcsolatainkra, 
melyek célja a gazdasági kap
csolatok kiépítése, a közös EU  
pályázatokon való részvétel. 
Ugyanakkor igyekszünk ja 
vítani az eddigi jó kulturális 
kapcsolatokat is. A Hajdú-Bi- 
har Megyei önkormányzat 

megpályázta az ISO 9001 -es 

minőségbiztosítási rendszert, a 
minél hatékonyabb, emberkö- 
zelibb, hivatali szolgáltatások

Mire számíthat választókerüle
tünk, s ezen belül Nyíracsád?

Szeretnénk a nyírábrányi ha
tárátkelőhelyet nemzetközi for

galmú határátkelővé kiépíteni. 
Ezzel együtt já r a 48-as főút re
habilitációja, a Nyírábrány- 
Nyíracsád-Nyíradony közötti 
útszakasz rehabilitációja. Szin
tén ehhez tartozik az eddigi fel
táratlan területek . úthálóza
tának kiépítése, Fülöp-Nyíra- 

csád, valamint Nyírmártonfalva- 
Martinka közötti út megépítése, 
melyek mindamellett, hogy le

rövidítik az utazási távolságokat 
és időt Debrecenbe, amellett a 
mezőgazdaságilag alig használt 
térségek feltárását is lehetővé 
teszik.

Nyíracsádon is egyre nehezebb a 
megélhetés. Folyamatosan nő a 
munkanélküliek száma. Tud

juk, hogy ma már a mezőgazda
ságból nem lehet megélni Szá
míthatnak-e a nyíracsádiak ked
vező változásokra a növényter

mesztés és állattenyésztés

Fontosnak tartom a gazdaság 
élénkítését, mivel ez a térség 
mezőgazdasággal foglalkozik, s 
erre a termelésre jellemző nö
vények, élelmiszeripari feldol
gozását kell telepíteni. Befekte
tői csoportokkal tárgyalok a mi
nőségi almatermesztés vissza- 
honosítása érdekében. Másik 
befektetői csoporttal tárgyalok 
arról, hogy Nyíracsádon hozza
nak létre egy „mini” savanyító 
üzemet, mely paprika, paradi
csom, uborka feldolgozását és 

értékesítését vállalná. Szorgal
mazok egy hűtőház építését, 

amely a málna, illetve a jó  mi
nőségű bogyós gyümölcsök tá
rolását biztosítaná, és ezeket 
akkor értékesítené, amikor a 
„dömping árnál” jóval nagyobb 
árat lehet elérni.

Elegendő-e ez a fogadóóra, 
1 tudsz-e eleget foglalkozni a vá

lasztópolgárokkal? És minde
mellett jut-e elég idő családod
ra, gyerekeidre?
A  mai napon első körben jár
tam végig a választókerület te
lepüléseit. Van ahol sokan 

igénylik a fogadóórát, de van 
olyan helység is, ahol egy-két 

em ber jö tt el. Természetesen 
ahol nagyobb az érdeklődés, 
oda a jövőben gyakrabban ellá
togatok. Napi tizennégy órát 

dolgozom, nyolcra járok és ál
talában tíz körül érek haza. Ha 

Budapesten vagyok, még hosz- 
szabb a napom. Hétvégén va
gyok a családommal, és a foga

dóóráim is hétvégén vannak. 
Befejezéshez közeledik az épít
kezésem, és ezt már alig várja 
az egész család. Ez is bizonyítja 
azt, hogy hamisak azok a hírek, 

melyek szerint Budapestre köl
tözünk. Itt maradok a választó- 

kerületben, huszonegy éve haj
dú-bihari vagyok, magaménak 
érzem ezt a térséget. Ide kötő
döm, ide vonz minden.

Köszönöm, hogy elfoglaltságod 
ellenére is időt szántál a beszél
getésre. További jó munkát és 
jó  egészséget kívánok!

Nyíracsád Községi Önkormány
zat Képviselő-testülete soron 
következő ülését április 29-én 
megtartotta. A két ülés között 
hozott fontosabb döntésekről, 
lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló polgár
m esterijelentés elfogadása után 
az önkormányzat és ’intézmé
nyeinek 1998. évi költségvetési 
gazdálkodásáról szóló beszá
molót vitatta meg, majd rende
lettel fogadta el. Az előterjesz
tést valamennyi önkormányzati 
bizottság megtárgyalta. Megál
lapítást nyert, hogy intézmé
nyeit folyamatosan tudta m ű
ködtetni, hitel felvételére a m ű
ködőképesség megtartásához 
nem került sor. Az Önkor
mányzat Polgármesteri Hivata
la az 1998-as költségvetési év
ben 25.587 e Ft-os támogatást 
nyert el különböző pályázatok 
útján az Állami Költségvetés
ből. Intézményei az állami tá
mogatásból biztosított normatí
ván túl szintén jelentős m érték
ben hozzájárult a pályázatok 
útján elnyerhető támogatások 
előkészítésével a működés szin- 
tentartásához, minőségi ellátás 
javításához. A  pályázati támo
gatások összege intézményen
ként az alábbiak szerint alakult: 
Napköziotthonos Óvoda
110.000.-Ft, Általános iskola 
1.825.750.-Ft, Dózsa György 
Művelődési Ház 450.00.-Ft, 
Községi Könyvtár 137.000.-Ft, 
Tourinform Iroda 308.000.-Ft, 
Gyermekjóléti szolgálat
1.020.000.-R.

Harmadik napirendként a kép
viselő-testület az 1998. évben 
végzett belső ellenőrzés tapasz
talatairól szóló beszámolót 
tárgyalta meg. Az ellenőrzések 
tapasztalatai hozzájárultak az 
ellenőrzött intézmények gazdál
kodási, pénzügyi fegyelmének 
megszilárdításához és maradék
talan betartásához. A képviselő- 
testület indokoltnak tartja, hogy 
a folyamatos működőképesség 
megőrzése érdekében kiemelt 
figyelmet kell fordítani az intéz
ményi vagyon megőrzésére, 
gyarapítására, a saját bevétele
inek maradéktalan beszedésére. 
Az év folyamán meghirdetésre 
kerülő pályázati lehetőségek 
maximális kihasználásával költ
ségvetési források bővítésére 
nyílik lehetősége az önkormány
zatnak és valamennyi intézmé
nyének.
A költségvetési beszámoló fe
lülvizsgálatára felkért könyv- 
vizsgálói jelentés ismertetésére, 
majd elfogadására került sor.
A Petőfi Sportegyesület 1998. 
évi munkájáról, ez évi terveiről 
az egyesület elnöke adott tájé
koztatást. A képviselő-testület 
köszönetét fejezte ki Pata- 
lenszki József egyesület elnö
kének lelkiismeretes, önzetlen 
munkájáért és valamennyi spor-

működésért, egyben ígéretet 
tett arra vonatkozóan, hogy a 
költségvetési gazdálkodás I. 
félévi végrehajtásának felülvizs
gálatát követően keresi a lehe
tőséget, hogy a tervezett támo
gatási összegen felül további 
támogatást tudjon nyújtani az 
egyesület működéséhez.
A települési önkormányzat és a 
helyi kisebbségi önkormányzat 
együttműködési megállapodást 
kötött, mely szerint a kisebbségi 
önkormányzat költségvetésének 
gazdálkodását a Polgármesteri 
Hivatal végrehajtó szervként 
bonyolítja. Az együttműködési 
megállapodás nem korlátozza a 
helyi kisebbségi önkormányzat 
döntéseit, csupán a gazdálko
dásának adminisztratív fela
datában van josogultsága.
Az önkormányzat képviselő
testülete pályázatot írt ki a m á
sodik védőnői körzet álláshe
lyének betöltésére. A pályázati 
felhívást külön szövegezve is e 
lapban tesszük közé.
Az idegenforgalmi és turisztikai 
fejlesztés Ligetalja-Guth kistér
ségben program keretében sza
badidőpark, fürdő és múzeum 
fejlesztések megvalósítása pá
lyázat kidolgozásával és benyúj
tásával bízta meg a képviselő- 
testület a polgármestert. A 
program megvalósításához 
szükséges 20%-os saját forrást 
a képviselő-testület 2000 évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
További belvízrendezési m un
kálatok támogatásához szintén 
pályázat benyújtása mellett 
döntött a testület. A Terület- 
fejlesztési Tanács PH A R E ‘97. 
Alaphoz Nyírmártonfalva és 
Fülöp településekkel közösen 
tervezi a belvíz rendezési m un
kálatok végzését a támogatás 
elnyerése esetén.

Az ülés további részében aktu
ális egyedi ügyekben hozott 
döntést a testület. Képviselői 
indítványra az önkormányzat 
képviselő-testülete a községben 
élő idős, beteg, semmilyen ellá
tásban, törvényi kötelezett
ségből adódóan nem részesülő 
emberek segítésére „ÉLET- 
BENM ARADÁS” elnevezéssel 
alapítványt hoz létre. Alapító 
tagként 100.000 F t összeget 
biztosít.
A  képviselő-testületi ülést kö
vetően az Általános Iskola Igaz
gatójának meghívására a képvi
selők ellátogattak az általános 
iskola napköziotthonos konyhá
jába, ahol megtekinthették a 
több mint 3 millió forint pályá
zati támogatásból energiata
karékos gázüzemű főzőedények 
beszerzésére, beépítésére került 
sor az elmúlt év végén.

Nyíracsád, 1999. május 14.

Varga Györgyné



A k á b í t ó s z e r f o g y a s z t á s  v e s z é l y e i  
„iVem lehet divat a halál!”

M ik azok a drogok?
A  „drog” szó eredetileg min
denféle, a gyógyászatban hasz
nált növényi vagy állati term é
ket jelent. Ma a köznyelvben a 
kábítószereket értjük alatta, az
az minden olyan szert nevezünk 
drognak, ami a szervezetbe ke
rülve elsősorban a központi 
idegrendszerre hat, és olyan 
m ódon változtatja meg annak 
m űködését, hogy általa a drog- 
fogyasztó em ber személyisége 
is megváltozik (hosszabb vagy 
rövidebb időre). A  kábítószerek 
mérgek a szervezet számára! A 
kábftószerkereskedelem sajnos 
világszerte virágzik, dollármilli
ókhoz juttatva azokat a lelket
len bűnözőket, akik emberi éle
tek árán, gyerekek, fiatalok 
tönkretétele útján szerzik meg 
vagyonukat. Nem ők, vagy 
gyermekeik halnak meg tizen- 
huszonévesen, tönkretéve, em 
beri roncsként!
A  droghelyzet hazánkban 
Magyarország hosszú évekig 
csak mint tranzitútvonal szere
pelt a drogkereskedelem nem 
zetközi hálózatában, a keleten 
(Burma, Thaiföld, Laosz, Afga
nisztán, Pakisztán, Irán) meg
term elt kábítószerek hazánkon 
keresztül ju to ttak  el a nyugat
európai országokba. A  80-as 
években hazánkban még a szi- 
pózás (ragasztók, vagy más ol
dószerek gőzének belélegzése), 
illetve a gyógyszerek (altatók, 
nyugtatók, különösen alkohollal 
kombinálva) kábítószerként va
ló használata jellemezte a drog
fogyasztókat. Ebbe is sokan be
lehaltak, vagy m ent tönkre az 
életük. M ára sajnos odáig ju to t
tunk, hogy egyértelműen ki
mondhatjuk: M agyarországon 
(nem csak Budapesten, hanem 
a vidéki városokban is) drog
veszély van! A  kábítószer itt 
van testközelben, ezzel min
denkinek, szülőnek, pedagó
gusnak, s a legveszélyeztetet
tebb korosztálynak, a 12-24 é- 
ves fia taloknak is számolnia 
kell. Magyarország célállomás
sá, felvevőpiaccá változott. N é
met szakértők szerint a 90-es 
évek végén egy „droghullám” 
várható, ami ellen leginkább 
mege lőzéssel lehet védekezni. 
Hogyan hatnak a drogok?
A beszedés után röviddel bol
dog, feldobott állapotba került 
a fogyasztó, problémáit elfelejti, 
a világot szépnek látja, színes 
álmai vannak, érzékcsaló

dásokat él át (olyasmit lát, hall, 
vagy érzékel, ami nincs a való
ságban jelen - ez az ún. hallu
cináció). Úgy érzi, mindenre 
képes. Az első néhány adag 
bevételekor általában ezek az 
élmények vannak túlsúlyban, 
azonban a gyors hozzászokást 
követően megjelennek az úgy
nevezett hiánytünetek. A  drog- 
fogyasztó kínzó testi és lelki 
tüneteket él át: mély depresszi
óba zuhan, félelmeket, negatív 
hallucinációkat, kimerültséget 
él át, fejgörcs, gyomorgörcs, az 
izmok és csontok fájdalma, há
nyás, izzadás, nyálfolyás, bőr
viszketés kínozza. Ezeket a 
tüneteket nem enyhíti semmi 
más gyógyszer, csak a kábító
szer újabb adagja. így alakul ki 
rövid (drogonként eltérő) idő 
alatt a függőség. Ami kezdet
ben a boldogságra való vágya
kozás volt, ham ar átalakul az 
iszonyú szenvedéstől való rette
géssé.
A  függőség fajtái:
Testi függőség: egyre nagyobb 
mennyiségű drog bevitele váltja 
ki ugyanazt a rövid ideig tartó 
kellemes érzést. Egy hosszabb 
ideje drogozó em ber napi adag
ja  akár 100-szorosa lehet a kez
dő adagnak! Általában nem a 
mennyiséget emelik, hanem 
egyre erősebb és veszélyesebb 
drogokhoz nyúlnak, vagy keve
rik azokat, vagy a bevitel módja 
változik meg, például a ciga
rettában való elszívás helyett 
lenyelik, vagy a lenyelés helyett 
a vénájukba fecskendezik. Az 
elvonási tünetek is egyre erő
sebbek. Egy súlyosan függő 
drogos elvonási tünetei olyan 
erősek lehetnek, hogy bele is 
halhat.
Lelki függőség: A drogfogyasz
tó lelkiállapota úgy változik 
meg, hogy csak a drogra, annak 
megszerzésére és fogyasztására 
tud gondolni, egész életét ez 
tölti ki, háttérbe szorítva csalá
dot, barátokat, munkát, érdek
lődést, szórakozást - egyszóval 
mindent, ami az életet em be
rivé teszi. Problémái megoldá
sára egyetlen módot ismer: az 
újabb adag bevételét.
A lelki függőség minden drog
gal szemben kialakul és sajnos 
megmarad akkor is, ha a testi 
függőség elmúlik egy elvonó
kúra során! A testi függőség 
kialakulása hosszabb időt vesz 
igénybe, és nem minden drogra 
jellemző. A  drogfogyasztás vég

eredménye a teljes testi-lelki 
leépülés, a szociális lecsúszás, 
gyakran bűnözés és a halál.
A  drogfogyasztás egyéb veszé
lyei:
Senki nem tudhatja előre, hogy 
az ő szervezetére hogyan hat 
akár a legenyhébb drog is. Van, 
aki életveszélyes állapotba kerül 
egyetlen adag LSD-től is, ami 
másnál esetleg nem is fejt ki 
érezhető hatást. Ezt nem lehet 
megjósolni az egészségi állapot, 
edzettség, vagy alkoholtűrő
képesség, stb. ismeretében! Azt 
sem lehet tudni, hogy kinél 
mennyi drogtól alakul ki a füg
gőség. Külföldi kísérletek ered
ményei szerint a heroint ki
próbálók 5-10%-a m ár az első 
adag után függővé vált! (Egész
séges, drogot addig nem fo
gyasztó egyetemisták voltak az 
önként jelentkező kísérleti 
alanyok.)
Túladagolás. Mivel a forgalom
ban lévő drogok koncentráció
ja eltérő (3-15%), nem lehet 
tudni, hogy akár ugyanattól a 
terjesztőtől vásárolt, látszatra 
ugyanolyan „adag” mennyi ha
tóanyagot tartalmaz. A túlada
golás súlyos, életveszélyes álla
pothoz, vagy halálhoz vezet.
A  tiszta kábítószerhez kevert 
adalékanyagok (amelyekkel er
re a 3-15%-os koncentrációra 
hígítják a drogokat) is okoz
hatnak mérgezést. (Pl. hintő
por)
Az AIDS, a hepatitisz és egyéb 
vér útján fertőző betegségek 
előfordulása sokkal gyakoribb a 
drogfogyasztók körében, a kö
zös tűhasználat következtében.
A drogfogyasztó anyák magza
tai súlyos testi és szellemi fogya
tékosságokkal születnek. 
B örtönbüntetés sújtja a fo
gyasztót is, ha nem vesz részt a 
kötelező elvonókúrán.

Hogyan ju t el egy fiatal odáig, 
hogy drogfogyasztóvá válik?
Senki sem azzal az elhatáro
zással lép be a drogok világába, 
hogy „Az a célom, hogy drog
függővé váljak, testileg-lelkileg 
leépüljek és végül magányosan, 
szörnyű kínok közt pusztuljak 
el egy kapualjban!” Érdem es 
ezen elgondolkodnia minden
kinek, aki a „Csak egyszer 
kipróbálom, abból nem lehet 
semmi baj!” felkiáltással ka
cérkodik a kábítószerekkel. A 
kipróbálás egy nagy csapda, 
amibe nem szabad belelépni!

Nagyon sokan fizettek az 
életükkel ezért a kíváncsiságért. 
A fiatal először általában disz
kókban, szórakozóhelyeken ju t
hat hozzá a drogokhoz. Ma 
M agyarországon alig van a na
gyobb diszkók között drog
mentes! Jellemző módszer a 
„beetetés”, azaz az első egy-két 
adagot ingyen, vagy nagyon ol
csón kapja meg a kíváncsis
kodó, s ha már rászokott, akkor 
kell érte a méregdrága árat kifi
zetni.
Gyakori az is, hogy a baráti tár
saságban, házibulin ismerkedik 
meg a fiatal a kábítószerekkel. 
Valamelyik „m enő” haver sze
rez egy kis „füvet”, vagy „bé
lyeget”, és aki nagyfiúnak akar
ja  érezni magát, illetve nem 
akarja, hogy a többiek kineves
sék, gyávának tartsák, az bele
kóstol. Ez a legnagyobb buta
ság és csapda!
Az, hogy valaki drogossá vá
lik-e, vagy nem, mindig az egyé
ni döntésétől függ. A baj oka 
nem a drog, hanem maga az 
ember, aki a droghoz nyúl! A 
felnőttség lényege a felelősség- 
vállalás, és az, hogy a saját éle
tünkről, sorsunkról megfontolt, 
jó  döntéseket tudunk hozni. Ez 
érvényes a pályaválasztásra, 
párválasztásra, az életmódra, és 
fokozottan érvényes akkor, 
amikor olyan sosrkérdésben 
kell dönteni, hogy kipróbálom-e 
a drogot, vagy nem adom meg 
az esélyt annak, hogy tönkre
tegyem az egész életemet. Nem 
az a „nagyfiú”, aki ki meri pró
bálni, hanem az, aki tud nemet 
mondani, meg tudja önmagát 
védeni, még ha ez esetleg a fe
lelőtlen társak gúnyolódásával 
is jár.
A kábítószerek fajtái (am e
lyekkel a fiatalok a leggyakrab
ban találkozhatnak):
Marihuána („füves cigi”): je l
legzetes, kézzel sodrott végű, az 
átlagosnál vastagabb cigaretta, 
amely édeskés, növényi szaggal 
ég. Ez az ún. kapu-drog, mivel 
a legtöbb kábítószerfogyasztó 
ezzel kezdi. Lelki függőséget 
okoz. Hatásai: szájszárazság, 
enyhe szédülés, feldobottság, 
nevetőrohamok, gátlások oldó
dása, kitágult pupillák, esetle
ges hallucinációk.
Hasis: barnás színű préselt 
gyanta, vagy esetleg olaj formá
jában. Hatásai: a marihuánával 
megegyezők, azonkívül foko
zott szívműködés, koordiná

latlan mozgás, bódultság, idő
érzék elvesztése, lappangó lelki, 
személyiségi problémák fel
színre kerülése. Nagyon erős 
lelki függőséget okoz! Fogyasz
tóira jellemző a lezüllés.
Speed: fehér, sárga, vagy rózsa
szín por, illetve tabletta. H atá
sai 10-30 percen belül jelent
keznek: fáradtság- és éhség
érzet elmúlása, fokozódik az 
agyi és testi teljesítőképesség, 
szívműködés, anyagcsere, izza
dás. Nő az agresszivitás, gyakori 
hallucinációk. Rendszeres hasz
nálata maximum két éven belül 
tönkreteszi a szívet, májat, ve
séket. A  szer kiürülése után 
mély depresszió léphet föl. 
Extasy: 2,5-4 x 8-9mm méretű, 
színes, vagy szemcsézett tab
letta, amely valamilyen figurát 
ábrázol. Hatásai: a fáradtság-, 
szomjúság- és éhségérzet el
múlik, nő a teljesítőképesség, 
felfokozott mozgáskényszer, a 
testhőmérsékletet nagyon meg
emeli, a szívet, májat, veséket 
megterheli. A  fogyasztó ebben 
a felpörgetett, lázas állapotban 
táncol egész éjszaka, így nagy a 
kiszáradás, és a szervezet élet- 
veszélyes túlterhelésének ve
szélye. M ár egy-két tabletta is 
lehet halálos adag! Hosszú tá
von máj-, vese- és agykároso
dást okoz. A  meglévő alaphan
gulatot (akár jó, akár rossz) 
erősen felfokozza. Gyakran 
ismeretlen szennyezőanyagot 
tartalmaznak, ez tovább növeli 
a mérgezés veszélyét. Erős lelki 
függőséget okoz.
LSD: apró, színes bélyeg, a há
tulja LSD-oldattal átitatva, vagy 
kis csillag, golyó, vagy piramis 
alakú minitabletták. Hatásai: 
30-45 percen belül fejti ki hallu
cinogén hatását, ami 8-12 órán 
át tart. A  tárgyak látszólag elfo- 
lyóvá válnak, a térérzékelés 
megváltozik, mindenféle ér
zelmet felerősít. Kényszerkép
zeteket, félelmeket, öngyilkos
ságvágyat, mély depressziót 
idézhet elő. Súlyos személyiség- 
zavarokat okozhat, lappangó el
mebetegségeket hozhat a fel
színre. Erős lelki függőséget 
okoz.
Heroin: fehér, vagy barnás por, 
vagy oldat. Hatásai: Személy
telen boldogság, eufória, súlyta
lan lebegéshez hasonló állapot 
átélése, álomvilág. Gyomor és 
májkárosodást okoz, idővel el
pusztítja a szervezetet. Nagyon 
gyorsan, nagyon erős testi és

lelki függőséget okoz, az elvo
nási tünetek akár halálhoz is ve
zethetnek. Orvosi segítség nél
kül szinte lehetetlen leszokni 
róla. Ez az egyik legveszé
lyesebb kábítószer! Soha nem 
lehet tudni, hogy a beetetéshez 
használt füves cigibe nem ke
vertek-e heroint a biztos rászo- 
kás érdekében...
Kokain: fehér por. Hatásai: Fo* 
kozza a testi és lelki teljesítő- 
képességet, eufóriát idéz elő, 
enyhén hallucinogén. Kiürülés
kor depressziót, agresszivitást, 
negatív képzeteket, csillapítha
tatlan fejfájást okoz. Erős lelki, 
és testi függőséghez vezet. 
Crack: sárgásbarna, kristályos 
anyag, apró gipsz, vagy krump- 
licukor-darabkákhoz hasonlít. 
A kokain és a szódabikarbóna 
keveréke. Hatásai: ez a legalat
tomosabb, leggyilkosabb kábí
tószer, használata rövid időn 
belül halálhoz vezet. Nagyon 
erősen emeli a vérnyomást. A 
rövid ideig tartó  eufóriát mély 
depresszió követi. Rendszeres 
használata elmebeteg állapot
hoz, lezülléshez vezet, a crack- 
függő bármit megtesz az adag
jáért (gyilkol is). Gyorsan alakul 
ki a nagyon erős testi és lelki 
függőség, a leszokás szinte le
hetetlen.
M it kell tenni, ha a környeze
tünkben valaki feltehetően dro
got fogyaszt?
Tapintatosan, nem felelősségre 
vonva, hanem úgy rákérdezni a 
dologra, hogy a segítő szándé
kot érezze az illető. H a tagadja, 
ne vallassuk, de tartsuk figye
lemmel. H a sikerül őszintén be
szélni a problémáról, ajánljuk 
fel segítségünket, és biztassuk 
arra, hogy vegye fel a kapcso
latot valamely drogelvonó in
tézménnyel. H a igényli, kísérjük 
el. D ebrecenben a V arga u. 1. 
sz. alatt található a D rogambu
lancia, telefonszáma: 52/454- 
937. Az Ifjúsági DrogambU'l 
lancia telefonszáma: 52/349- 
920. A „Segítő Kéz Lelkisegély 
Telefon Szolgálat” a 52/ 412-j 
165, 52/449-865, 52/349-766 te-| 
lefonszámokon érhető el. A  se-, 
gélykérőnek nem kötelező elá
rulni a nevét és adatait.

(A cikket Kurdics Mihály 
kábítószer itt van testközelben" 
című könyve alapján összeállí
totta: Kathyné Mogyoróssy AnitO 
pszichológus.)

NYÍRACSÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT 

HIRDET VÉDŐNŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:
-  szakmai és személyi önéletrajz
- Egészségügyi Főiskolai végzettség
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- végzettséget igazoló okirat másolata

Bérezés:
a közalkalmazotti törvény szerint 

Az álláshely azonnal betölthető.

Pályázat benyújtása:
Dr. Katona Gyula polgármesterhez 
4262 Nyíracsád, Kassai u. 4. sz.

Pályázat benyújtásának határideje:
a megjelenéstől számított 30 nap

„SZÉP PÜNKÖSDI RÓZSA"
Tisztelettel meghívjuk 1999. 

május 23-án 17 ó rakora 
néptáncosok évzáró gálaműsorára.

A rendezvény helye:
Művelődési Ház Myirábrány

Fellépnek:
-A nyírábrányi és a nyiracsádi 

Művelődési Ház gyermek 
néptáncosai 

•Abudaábrányi óvodások

Mindenkit szeretettel várunk!

S ö rle in é  Tre n cs é n yi E m m a  
N é p itá n c  o k ta tó  
Vra n c s ik  István 

M ű v . H á z  ig.
A néptáncosok egy csoportja



PÜNK Ö SD ÜNNEPE
„Amikor beteltek Pünkösd
nek (az Ószövetségben már 
előre jelzett ötvenes számnak) 
napjai, az apostolok mind 
együtt voltak ugyanazon a 
helyen, zaj támadt hirtelen az 
égből, mint a heves szélvész... 
és beteltek Szentlélekkel”

ap.csel. 2,1-11 
Krisztus tehát teljesítette ígé
retét: „Kérni fogom az atyát 
és más Vigasztalót küld nek
tek...” A Szentlélek elküldése 
teljesíti ki a Húsvét ünnepét, 
mert Húsvét hatásai csak 
Pünkösd után a Szentlélek 
által kezdhettek érvényesülni. 
A Szentlélek a harmadik isteni 
Személy, az Atyát és Fiút ösz- 
szekötő személyesült Szeretet. 
Az isteni végrehajtó, megva
lósító erő különleges hordo
zója.
A Szentlélek hatásai:
- Pünkösd nyelvcsaládjában - 
éppen fordítva, mint egykor a 
bábeli nyelvzavarban - a 
Szentlélek egybegyűjtötte azt, 
ami azelőtt szétszórt volt, egy
ségbe forrasztotta az eddig 
különbözőt. Pünkösd az Egy
ház születésnapja.
- Ugyanolyan tűzjelek között 
történt az Újszövetség meg
kötése, az új választott nép 
megteremtése, mint történt az 
Egyiptomból való kivonulás 
után 50 nappal a Sínai-hegy- 
nél az Ószövetségé. E(z) tűz- 
jel egyben a Szentlélek átala
kító hatását is jelzi. A félek 
minden keresztényt szent 
pecséttel jelül, - s ajándékai

val, sugallataival átformálja a 
lelket.
- Az eddig gyáva apostolok 
most az ige hirdetőivé lettek. 
A Szentlélek az Egyház misz- 
sziós, apostoli küldetésének 
elindítója és állandó élet- 
bentartója.
- Szent Péter beszédében 
megmagyarázza, miképpen 
teljesedtek a jövendölések Jé
zus Krisztusban. Beszédének 
hatására aznap mintegy há
romezer ember keresztelkedik 
meg. A mustármag most kezd 
növekedni. Eredménye: egy 
szentségi átalakítás. A  Szent
lélek rtia is a szentségek létesí
tője, osztogatója az Egyház
ban.
- A Szentlélek védője, és vi
gasztalója minden keresztény 
embernek. Ő tudja, mikor 
mire van szükségünk, hogy az 
élet küzdelmei közt össze ne 
roppanjunk.
Hogyan ünnepeljük a Pün
kösdöt?
- Az Egyház évről évre szent 
várakozásba tölti a Pünkösd 
előtti napokat, mint az apos
tolok egykor Jeruzsálemben. 
Magánimádságainkban gyak
rabban kapjon hangot e na
pokban a Lélek hívogatása. 
-Egyes helyeken szokás a Pün
kösd előéjszakáját virrasztás
ban tölteni. Adjunk hálát bér
málásunkért is! Korábban ezt 
az ünnepet is egy héten át tar
tották. Ma legalább a pün
kösdhétfői szentmisére is 
menjünk el!

A szép magyar beszéd jutalma

Az ÉRETLENEK sikere

Április utolsó hétvégéjén ren
dezték meg Debrecenben a Ka
zinczy Ferencről elnevezett 
Szép magyar beszéd verseny re
gionális döntőjét. Az Ady End
re Gimnázium segítségével le
bonyolított rendezvényen a D u
nától keletre eső tíz megye 84 
legszebben beszélő 13-14 éves 
tanulója mérte össze tudását. 
Péntek délután a megnyitóval 
kezdődött a háromnapos ren
dezvény a Városháza Árpád
termében. A verseny szomba
ton zajlott két háromtagú zsűri 
előtt. Délelőtt a szabadon 
választott szöveget olvasták fel 
a versenyzők. Az ebéd és egy

frissítő séta után egy teljesen 
ismeretlen, történelmi témájú 
szöveg minél szebb, kifejezőbb 
felolvasása volt a tét. Az ered
ményt a vasárnap délelőtti záró- 
ünnepségen - a Református 
Kollégium Oratóriumában - 
ismertették. OLÁH ZSUZSA 
7. b. osztályos tanuló verseny
teljesítményét ezüst minősítés
sel jutalmazták. Deme László 
nyelvészprofesszortól vehette át 
a Kazinczy emlékérmet és az 
oklevelet. Nagyon büszkék va
gyunk erre az eredményre. 
Gratulálunk.

Kedves Györgyné Zilál1 ■ *. .t.ő

Az „ÉRETLENEK ” nem má
sok, mint a Nyíracsádi Álta
lános Iskola színjátszói, akik az 
Országos Weöres Sándor Gyer
mekszínjátszó Fesztivál megyei 
fordulóján ezüst minősítést 
kaptak. Ezúton szeretnénk gra
tulálni nektek ezért a kiváló tel
jesítményért. A  csoport vezető
jét, Kiss Józsefné pedagógust 
kérdeztem munkájukról.
- Mikor alakult a színjátszó cso- 
port?
- Az Éretlenek Gyermekszínját
szó - csoportot 1995-ben alakí
tottam a mostani nyolcadikos 
osztályommal. A  gyerekek na
gyon szeretnek játszani, szere
pelni. Anyák napján, különböző 
rendezvényeken nagy örömmel, 
élvezettel adtak elő meserészle
teket, jeleneteket. Ez a lelke
sedés adta az ötletet a szerep
lések rendszeressé tételéhez, a 
színjátszócsoport létrehozásá
hoz. így születtek az Éretlenek. 
Akkor 4-5 mese szerepelt a 
repertoárunkon, amit közönség 
előtt elő is adtunk.
- Hogyan kezdtél foglalkozni a 
színjátszással?
- Az első indíttatást a gyerekek 
lelkesedéséből merítettem. Egy 
idő után persze ennél többre 
volt szükség. Elutaztam T ata
bányára az országos fesztiválra, 
ahol szakmai tanácskozásokon 
vettem részt, rengeteg tapasz
talatot gyűjtöttem. 1998-ban el
végeztem a drámapedagógiai 
tanfolyamot is. Ezután már 
szakmailag is sokkal jobban 
tudtam segíteni a csoport mun
káját. Ami az 1999-es feszti
válon éreztette igazán hatását.
- A  csoport alapító tagjai már 
nyolcadikosok. A z  idei megmé
rettetésre új csapattal készültél.
- Valóban. 1997-ben jelentkez
tünk először a Weöres Sándor 
Gyermekszínjátszó Fesztiválra 
a mostani osztályommal. Első 
nekirugaszkodásra országos 
bronz minősítést kaptunk. N a
gyon örültünk a sikernek, jó 
ösztönzés volt mindnyájunknak 
a folytatáshoz, a repertoár bő
vítéséhez, a szereplés techni
kájának finomításához. Mivel

A kisgyermekek fejlődésének üteme 
igen különbözhet egymástól. Talán 
az anyanyelv elsajátítása terén 
mutatkozhatnak a legnagyobb egyé
ni eltérések. Az, hogy a gyermek el
kezd beszélni öröklés által meghatá
rozott érési folyamat, de az, hogy 
hogyan beszél attól függ, hogy kör
nyezete mintaként mit nyújt szá
mára. A beszédfejlödés során a 
tennivalók zöme a szülőkre hárul. 
Nagyon fontos időszak a gagyogás - 
hiszen a négy-öthónapos kisgyer
mek többnyire boldogságában ga
gyog. Ha magárahagyottan nő fel, ha 
keveset, szigorúan ridegen foglal
koznak vele, alig gagyog, később 
nehéz lesz pótolni a mulasztottakat. 
(Következménye: késői beszéd-
fejlődés, súlyos pöszeség.) Az 
utánzás időszakában nagyon sokat 
beszéljünk a gyermekhez, akkor is, 
ha még nem érti, hiszen csak úgy 
tanulhat beszélni. Fontos, hogy a 
szülők, a környezet kiejtése tiszta 
legyen, hiszen a gyermek utánzással 
tanul. A beszéd megtanulása minden 
gyermeknél több szakaszon megy 
keresztül, a kezdeti botladozások 
után 2-3 éves korra sajátítják el az 
anyanyelvet. Kiejtésük természete
sen nem pontos - hiszen a beszéd
mozgások még ügyetlenek, a hallási 
figyelem még nem elég pontos. Ezek 
az élettani hibák a fejlődés termé
szetes velejárója.
Mire figyeljen a szülő, mikor kell 
logopédushoz fordulni?
A szülő számára figyelmeztetést 
jelenthet a szopási-nyelési prob-

ők már nyolcadikosok új tago
kat kellett toboroznom az ötö
dik, hatodik osztályokból, akik
kel két, három évig együtt dol
gozhatok.

- Hogyan készültetek az idei 
fesztiválra?
- Az új tagokkal szeptember óta 
dolgozunk a drámajátékszak
kör keretében. A foglalkozáso
kon nagyon sokat játszottunk. 
Elsősorban szerep - és szituá
ciós játékokat. A gyerekekkel 
Karácsonykor Betlehemes já té
kot, az iskolai Jótékonysági bá
lon pedig egy mesejelenetet ad
tunk elő. Ez volt az előkészítő 
szakasz. Ezt követően febru
árban választottuk ki azt a me
serészletet, amit a fesztiválon 
előadtunk. A  darab kiválasztása 
az első és legfontosabb kihívás. 
Ha dramaturgiailag jó  darabot 
választunk, az fél siker. Gye
rekkorom kedvenc meséi közé 
tartozott a Csipike, a gonosz 
törpe története. Már gyerekeim 
is tátott szájjal hallgatták, ami
kor esténként meséltem nekik. 
A  szerepeket közösen válasz-

léma, a gagyogás elmaradása, késé
se, vagy elégtelensége. A hallással 
kapcsolatos legkisebb gyanú, továb
bá, ha 2  1/2-3 éves koráig nem be
szél, illetve a beszédfejlődés megre
kedt-leállt.
A beszédhibákról röviden 
A beszédben mutatkozó rendel
lenességek leggyakoribb meg
jelenési formái:
1. a megkésett beszédfejlődés
2.afázia-diszfázia
3. a pöszeség
4. az orrhangzós beszéd
5. a ritmuszavarok (dadogás
hadarás)
6. másodlagos következmények 
(írás-olvasászavarok)
1. Megkésett beszédfejlődésről ak
kor beszélünk, amikor a beszéd há
roméves kor után indul meg, általá
ban súlyos kifejezésbeli nehézségek 
mutatkoznak, makacs pöszeséggel, 
dadogással küzdenek. Iskolába ke
rülve sokszor olvasás-írás-he- 
lyesírás nehézségekkel küzdenek. 
Minden megelőzhető vagy lega
lábbis csökkenthető, ha a gyermek 
idejében részesül logopédiai keze
lésben.
2. Afázia-diszfázia
Súlyos idegrendszeri károsodásra 
visszavezethető beszédzavar, mely 
gyakran a beszéd teljes hiányában 
mutatkozik, még 3-4 éves korban is. 
A beszéd hiánya, vagy érthetetlen- 
sége megnehezíti a gyermek 
kapcsolatait környezetével. Ez 
állandó feszültség forrása lesz. A 
gyermek türelmetlen, agresszív,

tottuk ki a gyerekek személyi
ségéhez, adottságára, ráter
mettségéhez igazodva. Az olva
sópróbákon mindenkinek meg 
kellett tanulni tökéletesen ol
vasni vagy mondani a saját 
szövegét. Ezután következtek a 
mozgásos, majd a kellékes pró
bák. Nagyon sokat, nagyon 
keményen dolgoztunk. A pró
bákat fegyelmezettség, jó  han
gulat jellemezte.

- Mikor került sor a nagy meg
mérettetésre?
- A fesztivál megyei döntője áp
rilis 17-én került megrendezésre 
Debrecenben, ahol 17 színját
szócsoporttal mérhettük össze 
tudásunkat. Ezüst minősítést 
kaptunk, aminek nagyon örül
tünk. Néhány héttel később te 
rületi válogatón vettünk részt, 
ahol sok színvonalas produkciót 
láthattunk a rendkívül erős el
lenfelektől. A  fesztivál országos 
döntőjére ugyan nem a mi cso
portunk jutott tovább, de ez 
egyáltalán nem törte meg lelke-

figyelmetlen. Ragaszkodik a meg
szokott rendhez, új dolgokhoz 
nehezen alkalmazkodik, sokszor 
indokolatlan félelmek gyötrik. 
Érzelmileg kiegyensúlyozatlan, 
mozgása feltűnően ügyetlen. Fontos, 
hogy már 3 éves kora körül vigyék a 
gyermeket logopédushoz.
3. Pöszeség
Hangképzési hiba, kórossá akkor 
válik, ha az óvodás gyermek még a 
középső vagy nagy csoportban is 
rosszul beszél, egy-egy hangot más 
hanggal helyettesít vagy torzít. 
Fontos, hogy a hanghibákat az iskola 
megkezdéséig korrigáljuk, mert 
olvasás-írás zavarokat okozhat.
4. Az orrhangzós beszéd 
Beszédünkben három hang: m-n-ny 
képzése orrhangzós. Ha a többi 
hangot is orrhangzósan ejtjük - 
beszédhibával állunk szemben. Oka 
lehet anatómiai (pl. szájpadhasadék) 
vagy múködéses ok. (pl. lágyszájpad 
renyhe működése) A logopédus 
szakirányú segítése nélkülözhe
tetlen - fontos tudni, hogy az ajak és 
szájpadhasadékos gyermekek keze
lése minél korábban kívánatos (már 1 
1/1 éves gyermeke kezelése is folyik.)
5. Dadogás - hadarás
A folyamatos beszéd zavara a 
dadogás. Centrális (agyi) eredetű, 
pszichogén beszédzavar, elsősorban 
az érzékenyebb idegrendszerú 
gyermekek beszédhibája. Sokszor 
ijedtség, félelem, szorongás 
következtében alakul ki, ilyenkor az 
idegrendszer egyensúlya megbom
lik. Soha ne legyenek türelmetlenek

sedésünket. Büszkék vagyunk 
az eddig elért eredményeinkre.

- M ik a további tervek?
- Természetesen töretlen lelke
sedéssel dolgozunk tovább, 
hogy jövőre még szebb ered
ményeket érhessünk el. Renge
teg ötletünk van, s azon le
szünk, hogy terveinket valóra is 
váltsuk.

- Sok sikert, jó  munkát és kitar
tást kívánok nektek az elkövet
kező években. Köszönöm a 
beszélgetést.

Az ÉRETLENEK  tagjai: Berki 
Csilla, Berki Zsolt, Burkus Csa
ba, Czirják Marianna, Gyurina 
Katalin, Gyurina Ferenc, Gyu
rina Mária, Lippai Barbara, 
Somogyi Lajos, Somogyi Rita, 
Szabó Csilla, Szigeti Zsolt, Ú j
falusi Valéria, Verdes Brigitta, 
Zilahi Norbert.

Kedves Györgyné Zilahi Enikő

a dadogó gyermekhez, és nem 
szabad megengedni, hogy csúfolják, 
gúnyolják őket. A hadarás a beszéd 
ütemének a felgyorsulása. A beszéd 
kapkodó lesz, a szótagokat, a sza
vakat elnyeli, gyors, kapkodó sza
bálytalan légzés jellemzi. Mindkettő 
kialakulásában nagy szerepe van az 
öröklésnek.
6. Az olvasás-írás zavara (disz
lexia- diszgráfia)
Vannak gyerekek, akik az olvasás- 
írás tanulásában jóval elmaradnak a 
társaikról, pedig értelmes gyerekek. 
Nehezen tanulják meg a betűket, 
gyakran összetévesztik az egymás
hoz hasonló alakúakat vagy hangzá- 
súakat (n-m, t-f, ú-ű, stb.) Lassú az 
olvasás tempója, szövegértése rossz. 
Gyakori a betűk sorrendjének fel
cserélése. írásuk görcsös, betűté
vesztések, betűkihagyások jellem
zik. Mit tegyen a szülő?
A diszlexiás gyermeknek külön, spe
ciális foglalkozásra van szüksége. 
Ha sokat olvastatjuk, a baj nem ol
dódik meg! Rendszeres logopédiai 
foglalkozás - amely több évet is 
igényelhet - segít a gyermeknek. Jó 
lenne, ha már az óvodában felis
mernék és megelőznék e problémát! 
A mai tudomány lehetővé teszi a 
korai diagnosztikát és terápiát - jó 
volna, ha minden óvodában alkal
maznák - amely napjainkban azért 
gond, mert kevés a logopédus a 
megyénkben.

C s^ági Józsefné 
logopédus, szaktanácsadó
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Az Éretlenek színjátszó csoport

„ ...h ogy  jobban b eszéljen ...”
szülőknek a beszédhibákról



Nyíracsád Község Önkormányzata, 
D él-N yírség Ligetalja Települési 

Ö nkorm ányzatok Egyesülete, Guth 
Ligetaljai Idegenforgalm i Egyesület, 

Tourinform  Nyíracsád és a Dózsa György 
M űvelődési Ház

tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját

a VI. Ligetaljai Napok rendezvényeire.
Helye: Nyíracsád Petőfi tér 

Ideje: 1999. június 06.11.30 órától

Program:
- Debrecen majorette csoport,

- A  rendezvényt megnyitja Layer József országgyűlési 
képviselő, Hajdú-Bihar megyei Közgyűlés Elnöke,

- Nyírábrány néptánc csoport,
- Nyírábrány etnikum csoport,

- Érmihályfalva: G G G  színjátszó csoport,
- Érmihályfalva néptánc csoport,

- Vámospércs Pávakör,
- Érmihályfalva moderntánc csoport,
- Nyíracsád gyermek citera együttes,

- Fülöp pávakör,
13 órától 14.30 óráig ebédszünet
- Nyíracsád majorette csoport,
- Nyírmihálydi asszonykórus,

- Nyírlugos Jónás R enáta szólóénekes,
- Nyírmártonfalva néptánc csoport,

- Nyírmihálydi etnikum csoport,
- Nyírlugos moderntánc csoport

- Nyírbéltek kórus,
- Nyíracsád „Éretlenek” színjátszókör,

- Nyírmihálydi m ajorette csoport,
- Penészlek énekkar,

- Nyírmártonfalva aerobik,
- Penészlek néptánc csoport,

- Nyíracsád Harmónia táncstúdió,
- Nyírmártonfalva gyermek citera együttes,

- Nyíradony Valcer tánsctúdió,
- Nyíracsád Énekkar,

- Nyíracsád Akác néptánc együttes,
- Nyíracsád citera együttes,

- Sztárvendég,
- Szabadtéri diszkó

Ligetalja Idegenforgalmi Egyesület rendezvénye:
„Pityóka tokány” főzőverseny 

Előzetes nevezés: Nyíracsád Tourinform irodában 
Kiegészítő Program:
- kispályás labdarúgás

- Sportversenyek 
Nevezés a helyszínen

Ebédszünetben: sétakocsikázás 
A  rendezvény ideje alatt megtekinthető a

- XIII. századi M űemlék templom,
- A  görög katolikus templom ikonosztáziája
- A görög katolikus egyháztörténeti kiállítás

M inden érdeklődőt szeretettel várunk.

Magunknak, magunkért, 
környezetünkért

Községünkben több éves ha

gyomány a virágosítás, a sze

métmentesítés és környezetszé

pítés. A lakosság virágosítási 

törekvéseit az Önkormányzat 

segítette és segíti, ennek ered

ményét évente értékeli.

Az iskoláskorú gyerekek neve

lése az igényes környezet kiala

kítására pedagógiai program

ként szerepel. Ezen tevékenysé

günk céljai egybeesnek az o r

szágosan m eghirdetett Három 

szombat Országos Közterület

szépítő verseny felhívásával.

így önként adódott, hogy közsé

günk is benevezett ezen ver

senybe.

A  verseny szempontok bírálatát 

a Megyei Szervezőbizottság 

végzi.

A második fordulóra 1999. m á

jus 22-én délelőtt kerül sor. A 

Megyei Bizottság, valamint a 

környező települések önkor

mányzatának képviselői meg

szemlélik a községben végzett 

ilyen irányú tevékenységet.

Kérik a lakosságot, hogy az 

ingatlanaik előtt a közterületet 

szíveskedjen rendbe tenni (fű

nyírás, gereblyézés) és lehető

ségükhöz m érten virágosítani.

Fáradozásukat előre is megkö

szönjük, azon túl, hogy m a

gunknak, m agunkért szépítjük 

környezetünket!

A m osoly  értéke!
Sem m ibe sem  k erü l, d e  so k a t te rem t. G azdaggá tesz i azokat, 
ak ik  kap ják , és nem  ju t ta t ja  kod u sb o tra  azokat, ak ik  ad ják . 
E gy p illana tig  él csak , de  em léke  n éh a  ö rökké m egm arad .

Senki sem  o lyan  gazdag, hogy m eglehetne nélkü le és senki 
nem  o lyan  szegény, hogy  n e  lenne gazdagabb tőle. P ihenés  az 
e lfá rad t em bernek , n ap fén y  a csüggedőnek, világosság a 
szom orkodónak  és a  te rm észe t legnagyszerűbb ellenszere  a 
b ajokkal szem ben.
N em  je le n t fö ld i ja v a k a t senk i szám ára: nem  leh e t m egvenni, 
elkérn i, kö lcsönadn i vagy ellopni - c sak  ön k én t leh e t o daadn i. 
S enkinek  n incs  an n y ira  szüksége a  m oso ly ra , m in t annak , ak i 
m aga m á r nem  tu d  m osolyogni.

H a m eg ak a ro d  kedve lte tn i m ag ad a t az  em berekkel:

m osolyogj!

GENERALI-PROV1DENCIA 
BIZTOSÍTÓ RT.

Sokrétű tevékenységgel áll a lakosság szolgálatában:
- életbiztosítások
- balesetbiztosítások
- lakásbiztosítások
- gépjármű C ASCO
- gépjármű kötelező felelősségbiztosítás
- vagyonbiztosítások
- szállítmánybiztosítások
- É V G Y Ű R Ű K  Magánnyugdíjpénztár
- lakáskassza

Területi képviselő:
Czapár és Társa Bt.

Nyíracsád, Kossuth u. 47. Tel.: 206-179

FELHÍVÁS
Nyíracsád Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

felhívja az érdeklődők figyelmét, hogy a Lada Samara 
személygépkocsit árverés útján értékesíti.

Induló eladási á r. 500.000.-Ft (ezen összeg alatt eladási 
szándéka nincs)

Árverés helye: Nyíracsád Községi önkorm ányzat 
Polgármesteri Hivatal Tanácsterme, Nyíracsád, Kassai u. 4. sz.

Árverés ideje: 1999. május 28. (péntek) de. 10.00 óra

A jándékok, 
am elyek nem  

kerülnek sem m ibe!
1. E gy jó  szó t szólni,

2. egy be tege t fe lv id ítan i,

3. óvato san  csukn i be  az  a j tó t,

4. ap ró ságnak  ö rü ln i,

5. m in d en é rt h á lá sn ak  lenni,

6. jó  ta n á c so t adn i,

7. egy levél m egírásával ö rö m e t szerezn i,

8. jogos pan asz t nem  m eleg íten i fel ú jra ,

9. nem  tenn i szóvá, am it a  m ásik  h ibázik ,

10. a  levert han g u la to t nem  venn i kom olyan ,

11. nem  sé rtő d n i m eg egy fé lre s ik e rü lt szó m ia tt ,

12. m eg találn i a  d icsé rő , e lism erő  szó t a  jó ra ,

13. m eg ta lá ln i az egy ü tt é rző  szó t a  m eg alázo ttnak ,

14. ta lá ln i egy tré fá s  szó t a  gyerekeknek ,

15. e lism ern i az e lk ö v e te tt he ly te lenséget,

16. ö rü ln i a  h o lnap i napnak ,

17. b izonyos do lgokra  a lu d n i egyet,

18. m in d en re  rá szán n i a  kellő  id ő t és gondo t, és

M IN D E N B E N  ÉS M IN D E N B E N  

szeretetben lenni!

A próhirdetések
Buzita 22. sz. alatt családi ház eladó, gazdálkodásra alkalmas, 1800 

m területtel. Ivóvíz, telefon van. Irányár: 700.000.- Ft. 
Érdeklődni a helyszínen lehet.

özv. Czirják Mihályné Kistag 3. sz. alatti lakosnak a benzinkút 
melletti lakása és telke eladó.

Érdeklődni a fenti címen.

2 éves kanca csikó eladó.
Érdeklődni: Buzita kastély.

„...az anyákban van valami, am i a la tta  m arad  és am i fölébe ¡s! 
emelkedik a józan  észnek. Az anyáknak ösztöne van. A terem tés 
végtelen és kiszám íthatatlan  akara ta  él benne, az vezérli te tte it’’

(Victor Hugó)

Háztartási fortélyok
A  megráncosodott burgonya új
ra friss lesz, ha néhány órán át 
hideg vízben áztatjuk.
Nyers burgonya héja üvegek, e- 
vőeszközök tisztítására használ
ható.
A  burgonyát felhasználás előtt 
mindig alaposan mossuk meg, 
akkor is, ha csak meghámozva 
fogjuk használni!
A  B-vitamin hiánya idegességet, 
arcbőrgyulladást, szájzugbere- 
pedést, vérszegénységet okoz
hat.
A  B-vitamin legfőbb forrásai: 
barna kenyér, élesztő, zöldfőze
lékek, tojássárgája, húsok, sár
garépa, banán, rizs, paradicsom, 
gomba.
A  B-vitaminnak túladagolási 
veszélye nincs, ezért vény nélkül 
kapható.
A darázscsípésre nyomjuk rá 
erősen egy széles kés pengéjét, 
és tartsuk rajta 5 percig. Ezután 
ecetes vízzel hűsítsük.

Enyhíthetjük a csípés okozta 
fájdalmat néhány csepp vörös
hagymáié rácsöppentésével is. 
A csípés okozta fájdalom # 
viszketés megszüntetésére <* 
használható az Irix nevezed 
szer, mely minden gyógyszertáí' 
bán kapható.
A  m aradék ételt mindig tegyü* 
át egy tiszta edénybe, ne abba*1 
rakjuk el, amelyikben főztük. 
Havonta legalább egyszer fel' 
tétlenül szükséges a hűtőszefc' 
rény tisztítása. A  tisz títá s it 
enyhén szódabikarbónás viifi1 
használjunk.
A  kamilla virágából készít«11 
forrázat világszerte a legism^' 
tebb háziszer. Nyugtató, gör<*' 
oldó, szélhajtó, gyomorerősítA 
emésztést serkentő hatása ffl«1' 
lett alkalmazzák izzasztásra #  
fertőtlenítésre is - teaként 
gyasztva.

N YÍR AC SÁD I É LE T - N yíra c sá d  h a vo n ta  m e g je len ő  la p ja . S z e rk e sz ti a  sze rk e s z 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  Nyíracsád, K a ita i út 4. Tel.: 2 0 6 -0 0 1
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Felelős vezető: dr. Gere Kálm án vezérigazgató


