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A szeretet győzelmének ünnepe
»Ma jött el számunkra az óhajtott 
és üdvözítő ünnep, Urunk Jézus 
Krisztus feltámadásának napja. Ez 
az ünnep a béke záloga, a kien- 
gesztelődés forrása, a halál 
szétrombolása az ördög meg
ölése. Ma az emberek egyesülnek 
az angyalokkal, és a testben élők a 
testnélküli erőkkel hozzák 
Istennek a dicsérő éneket. Ma az 
Úr szétrontotta az alvilág ajtajait, a 
halál arculatát elpusztította, a halál 
nevét megváltoztatta: azt már nem 
halálnak hívják, hanem nyuga
lomnak és álomnak! Ma vígadnak 
az angyalok, ma örvendeznek az 
arkangyalok, ma a kerubok és a 
szeráfok ünnepük a je len  
ünnepet!”
Ilyen lelkes szavakkal illeti a IV. 
században élt neves egyházatya 
Aranyszájú Szent János a húsvét 
ünnepét. A húsvét a legnagyobb 
egyházi ünnep, nem egy az 
ünnepek közül, hanem maga az 
„Ünnep”. Az ünnepek ünnepe és 
az ünnepélyek ünnepélye -  ahogy 
mi görög katolikusok Damasz
kuszi Szent János Húsvéti nagy 
kánonjában énekeljük.
A legrégibb keresztény ünnep, 
melynek görög neve: Pászka, a 
héber Peszah szóból származik, 
mely a zsidó nép Egyiptomból 
való kivonulásnak, szabadulá
sának az ünnepe. S ez a kivonulás 
az előképe Krisztus föltám a
dásának, mert „a halálból az életre 
és a földről az égbe átvitt minket 
Krisztus Istenünk, kik az ő 
győzelmét énekeljük.” Amint a 
zsidó nép m egszabadult az 
e8yiptomi rabszolgaságból, úgy 
Krisztus feltámadása által mi is 
megszabadultunk a halál rab-

»Ne féljen senki a haláltól, mert 
megszabadított minket az Üdvö
zítő halála! Hatalma alá hajtotta és 
megsemmisítette a halált. Leszállt 
az alvilágba és kifosztotta azt. 
^°mano Guardini a híres olasz 
teológus azt mondja, hogy Krisz

tus azért szállt le az alvilágba, 
hogy a lehető legtávolabbi helyen 
is megkeresse a tékozló fiút, az 
elveszett bárányt, s kiszabadítsa. 
Ezáltal keserűséget okozott az 
alvilágnak, mikor az megízlelte az 
ő  testét. Ezt jövendölte meg Izajás 
próféta: „Az alvilág elkeseredett, 
amikor ott lenn megjelentél!” 
Elkeseredett, mert vereséget 
szenvedett. Elkeseredett, mert 
szégyenbe maradt. Elkeseredett, 
mert halálos sebet kapott. Elke
seredett, mert fogságba esett. 
Zsákmányul ejtette Jézus testét és 
az Istennek találkozott. Zsák
mányul ejtette azt amit látott, s 
elbukott amiatt, amit nem látott. 
Immár boldogan kérdezhetjük 
Szent Pál apostollal: „Halál, hol 
van a te győzelmed? Alvilág, hol a 
te fullánkod? Feltámadt Krisztus 
és lebuktak a gonosz lelkek. Fel
támadt Krisztus és örvendeznek 
az angyalok. Feltámadt Krisztus 
és diadalmaskodik az élet.”
Ezt az eseményt láthatjuk a görög 
katolikus templomunk északi 
mellékhajójának mennyezetén is. 
Az alvilágba leszálló, és az ott 
várakozó lelkeknek szabadulást 
hozó diadalmas Krisztus áll a 
középpontban, kezeivel megra
gadja Ádámot és Évát, s velük 
együtt az egész emberiséget, s Isten 
mennyei országába viszi őket. 
Lábai alatt a pokol kapuinak 
összetört zárai, jelezvén, hogy az 
többé nem tarthatja fogságban 
azokat, akik Istenhez akarnak 
tartozni. Nem kell félni többé 
Krisztus követőinek a haláltól, 
hiszen a Krisztus által megváltott 
emberek csak átmenetileg kerülnek 
a halálba, s ez a halál, amint már 
korábban írtam, csak álmot jelent 
az Istenben meghalt hívőknek. 
Álmot, mely hosszúsága ellenére 
sem örök, melyből biztosan lesz 
felébredés, amely után, mint 
pihenés után újra élet következik 
Krisztus örök országában. 
K risztus szabadításának és

feltámadásának elfogadása első
sorban hit kérdése. Hit az Atyá
ban, aki minket embereket úgy 
szeretett, hogy egyszülött Fiát adta 
értünk, de aki egyszülött Fiát úgy 
szerette, hogy nem hagyta a halál 
enyészetében, hanem dicsősége
sen föltámasztotta őt. Hit Krisz
tusban, az ő tanításában, aki tudta, 
hogy szenvedni fog értünk, meg 
fog halni értünk, és tudta, hogy föl 
fog támadni. Hit Krisztus tanít
ványainak  tanúságtételében, 
akik személyesen találkoztak a 
Feltámadottal.
A tanítványok számára a nagy
péntek a szeretett Mester elvesz
tése, a csalódás, a végső kétség- 
beesés, az összeomlás napja. Ha 
nem támadt volna fel Krisztus, 
nyilvánvaló, hogy ők, m in t . 
becsapottak, s a házakból és 
városokból kiűzöttek, inkább 
elmenekültek volna a nép haragja 
elől. Miért találták volna ki Jézus 
föltámadását? Hiszen már így is 
veszélybe kerültek Jézus miatt? 
Ugyan miben bizakodhattak 
volna? A szó súlyában? Nem, mert 
a szónoklatban járatlanok voltak. 
A pénz bőségében? Sem boltjuk, 
sem sarujuk nem volt. A 
származás fényességben? Sze
gény halászok voltak. A soka
ságukban? Mindössze tizenegyen 
voltak, különböző helyeken 
szétszórva. A Mester ígéreteiben? 
Ha nem támadott volna fel nem 
adtak volna hitelt szavainak. A 
dühöngő népet hogyan csende
sítették volna le? Ha Péter az 
ajtónálló szolgáló szavától meg
ijedt, s a többiek látván Jézust 
megkötözve szétszaladtak, honnan 
vették a bátorságot, hogy elmen
jenek a föld határaira és a kitalált 
feltámadást hirdessék? Ha ugyanis 
Péter azon az éjszakán gyáván 
megtagadta az urat, és a többiek 
nem mertek a megkötözött Jézus 
mellett maradni, hogyan tudtak a 
királyok, fejedelmek és népek elé 
állni, ahol minden nap kard, tűz, s

ezer halál várt rájuk, hacsak annak 
kegyelme nem segítette őket, aki 
feltámadt. S honnan volt ereje 
emberek millióinak arra, hogy 
életüket szigorú böjtben és 
önmegtartóztatásban éljék le, s 
honnan volt erejük a vértanúknak, 
akik minden kínzást és a halált is 
vállalták hitükért, hacsak nem a 
Feltámadott kegyelme által, s 
annak a tudatnak a bizonyságában, 
hogy az örök élet igéi Krisztusnál 
vannak.
Krisztus az örök élet igéit nekünk 
is felajánlja , m ert halála és 
föltám adása által nekünk is 
m egnyito tta a M ennyország 
kapuit. Ám ennek az országnak 
saját törvénye van a szeretet 
törvénye. S aki ebbe az országba 
akar jutni, annak e törvény szerint 
kell élni: Szeresd Uradat, Istenedet 
teljes szívedből, teljes elmédből és 
minden erődből, szeresd felebará
todat, mint önmagadat! S ennek a 
törvénynek a tökéletes példája a 
nagypéntek és a húsvét misz
térium a. K risztus a tökéletes 
példakép, aki úgy szerette az 
Atyát, hogy engedelmeskedett neki 
a kereszthalálig, s úgy szeretett 
m indenkit, hogy m eghalt 
bűneikért, s leszállt értünk az 
alvilágba hogy eljuthassuk a 
Szenthárom ság örök boldog
ságába. Krisztus feltámadása a 
Szeretet győzelmének ünnepévé 
lett. Mert Krisztus igaz szeretetével 
győzelmet aratott, az alvilág, a 
pokol, a szeretetlenség , az 
egyedüllét felett. S ez az örömteli 
esemény az alapja a mi húsvéti 
örömünknek, húsvéti boldog
ságunknak.
Föltám adás napja van, v ilá 
gosodjunk fel ezen ünnepéllyel, 
és egymást mint testvérek öleljük, 
a feltámadás által gyűlölőinknek is 
bocsássunk meg, s így énekeljünk: 
Föltámadt Krisztus halottaiból, 
legyőzte halállal a halált és a sírban 
lévőknek életet ajándékozott.

Szabó Tamás

Jézus valószínűleg Tiberius 
c s á s z á r  u ra lk o d á s á n a k  
tizenötödik évében (Kr. u. 
2 7 -b e n )  c s a t la k o z o t t  a 
K e re sz te lő  J á n o s  k ö rü l 
ö sszegyű lt töm eghez, és 
kezdte m eg tan ító i te v é 
k en y ség é t. T ö b b n y ire  a 
G alileai-tó környékén tar
tó z k o d o tt ,  de  g y a k ra n  
látogatott el Jeruzsálem be, 
k ü lö n ö s e n  a fo n to s a b b  
va llási ünnepekre. V aló
színűleg a 30. év tavaszán 
m ent el u to ljára Jeruzsá
lembe, tizenkét tanítványá
val, hogy o tt ünnepeljék a 
h ú sv é to t. A zon  a h é ten  
Jeruzsá lem ben  te tő p o n t
já r a  h ág o tt és k itö r t az
e lle n sé g e sk e d é s .  Jú d á s

á ru lá s a  n y o m á n  J é z u s t  
elfogták és a zsidó főtanács 
elé állították ham is tanúk 
vádjai alapján. M ásnap a 
róm ai kormányzó, Poncius 
P ilá tu s  jó v áh ag y ta  a ha 
lá lo s  íté le te t. Jézus  (ké t 
latorral együtt) közönséges 
b ű n ö z ő k é n t  k e re s z tr e  
feszítve halt m eg a város
falon kívül, a G olgota he
gyen. S ebtében tem ették  
el, hogy ne szegjék m eg a 
szom bati napra vonatkozó 
tö rv én y ek e t. V asárnapra  
v irradóra azonban a sírja 
üres volt -  ám  m ég aznap 
e s te  n é h án y  ta n ítv á n y a  
é lve látta  Jézust.

(Forrás: 
Bibliai Enciklopédia)

Alighogy feljött a hajnal 
hasadása,
Siettem öltözni ünneplő 
ruhámba.
Vizemet gyöngyharmat 
cseppjéből szedtem,
Versemet a legszebbek közül 
kikerestem.
Jer hát, kedves kislány, 
hajtsd le a fejedet,
E húsvét reggelén hadd 
locsoljalak meg.
Ragyogjon a szépség angyali 
orcádon,
Te légy a legszebb lány ezen a 
világon.

Nyíracsád -
Nyíracsádon a földkiadást a HBm- 
i Földművelésügyi Hivatal 1999. 
április hónapban indította újra. 
Ebben az időpontban a Győzelem 
Szakszövetkezetben 10.497 AK a 
Dózsa szövetkezetben 2.660 AK 
mért kiadásra.
A hivatal ügyintézői a Polgármes
teri Hivatal segítségnyújtása mellett 
megpróbálták az egyes részarány
tulajdonosokkal személyes egyez
tetés során tisztázni az általuk 
használt földterület helyét és 
amennyiben lehetőség volt rá ezt a 
területet jelölték ki a részarány
tulajdon fedezetéül szolgáló föld
részletként. A munka során nehéz
séget jelentett, hogy a két szövetke
zet földalapjának összevonhatósá- 
gát nem sikerült elérni, ezért sok 
egyéni részarány adásvételre volt 
szükség, hogy a tulajdonosoknak 
az általuk használt földterület 
kiadható legyen.
Jelen leg  még kiadásra vár a 
Győzelem Szövetkezetben 2.172

Húsvét másnapján, 
régi szokás szerint, 
fogadják szívesen 
az öntöző legényt.
Én még a legénységhez 
igaz kicsi vagyok, 
de azért öntöző legénynek 
mégiscsak felcsapok. 
Esztendő ilyenkor 
megint csak itt vagyok, 
ha e locsolásért 
piros tojást kapok!

földkiadás
AK, a Dózsa Szakszövetkezetben 
510 AK akiknek a tulajdonosai a 
különböző felhívások ellenére 
nem jelentkeztek, hogy rendezzék 
részaránytulajdonuk sorsát, ezért 
nem ismert az általuk használt 
terület helye, vagy pedig a másik 
szövetkezet részarányföldalap
jához tartozó területet használnak 
és nem tudtak vagy nem akartak 
megfelelő részarány aranykoronát 
vásárolni, illetve cserélni.
A hátralévő feladatok között 
szerepel még a ki nem adott 
részaránytulajdonok közül az 
esetleges kérelmek elbírálása után 
a nyilvános sorsolás megtartása a 
még rendelkezésre álló földrész
letekre.
Az FM hivatal a sorsolás napját 
követően 15 napig cserelehetőséget 
biztosit az érintett részarány 
tulajdonosok kérésére a határozat- 
hozatal előtt.

______________Gyergyói Csaba

^J^eíiemeó liúóuéti ünnepebet!
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Nevelés, hit é s  társadalom
I. rész I s k o l a i  h í r e k

M inden élőlény genetikailag 
kódolt tulajdonsága az élelem- 
szerzés, életben maradás, fajfenn
tartás. Már az állatvilágban is 
megfigyelhetjük, hogyan tanítja a 
„szülő” az utódot vadászatra, 
rejtőzködésre. Amelyik utód nem 
sajátítja el ezeket, selejtté válik, 
elpusztul.
Az em ber nevelése sokkal 
hosszabb, bonyolultabb feladat. 
Az ember értelemmel, tudattal 
rendelkezik. Társadalomban él, 
tudata, lelke emeli messze az 
állatvilág fölé, és avatja társadalmi 
lénnyé. U tódait nem elég 
é lelem szerzésre, m esterségre 
tanítani, de tudatát, érzelemvilágát 
is alakítani kell, hogy jórahajló 
legyen, és egészséges énjével fejlett 
társadalmi lény váljék belőle.
Az ember egyszerre individuális, 
családi és társadalmi lény. E három 
lé tezési mód harm óniáját, 
összhangját kell megteremtenie. 
Ezt az elvárást a mintegy ötezer 
éves erkö lcsbö lcse le tek , de 
legegyértelműbben a Tízparancso
lat -  kinyilatkoztatás -  fejezi ki, 
ami úgy hat az emberi tudatra, 
hogy m indenképp bűnösnek 
érezzük magunkat, ha megszegjük 
azokat.
A nevelés egyidős az emberrel és 
istenközpontú. Ez aligha cáfolható. 
Biztosította a lelki békét, a család 
egységét, az idősek tiszteletét, a 
munka erkölcsét, a viszonylag 
bűnözésmentes világot. Vezérlő
igéje: Imádkozzál és dolgozzál. 
E rkölcsi norm ái a gyengék 
védelm e, a nők tisz te le te , a 
társadalmi igazság érvényesítése, 
hősiesség, bátorság, szerénység, 
mértékletesség.
A legtöbb emberben éltek ezek a 
normák. A misztikum varázsa, a 
munka által szerzett önbecsülés 
felemelte az embert arra a szintre, 
amit a művészetekben mindenki 
számára láthatóvá tett. Lenyűgözőt 
alkotott az ember az irodalomban, 
a zenében, a képzőművészetben. 
Michelangelo: Ádám teremtése 
című festménye olyan élményt 
sugároz, mintha azt már nem is 
halandó ember festette volna. A 
zenében a klasszikusok -  Beet
hoven, M ozart, Haydn -  örök 
élményhez juttattak bennünket.
E rendkívül gazdag érzelmi és lelki 
ku ltú rát nyugaton a m integy 
kétszáz éve kialakult liberalizmus 
p o litika i gyakorlata  kezdte 
gyengíteni. Keleten az úgynevezett 
szocialista  társadalom  állam i 
rangra emelte az istentagadást. A 
kommunista rendszer tűzzel-vas- 
sal irtotta a vallást, igyekeztek ki
űzni az iskolából, intézményekből, 
a társadalomból. Tiltotta a temp
lomba járást. A tilalom megszegőit 
megbüntette, elinternálta vagy 
lelkileg megalázta. Besúgóháló
zatával a legtöbb emberről tájéko
zott volt. A sok ezer éves érték
rendet a feje tetejére állította. Ez a 
több évtizedes gyakorlat meghozta 
gyümölcsét. E társadalom a célját

durva erőszakkal érte el, uralmát 
tömegsírok jelképezik (1956). 
H azánkban a m aterializm us 
mellett az utóbbi évtizedekben 
kezdett hatni a nyugati világra 
je llem ző  liberalizm us. A rá 
je llem ző  jegyek  h atják  át a 
művészetet, de szórakoztatóipart 
is. Többnyire csak az érzékekre 
hat. Lényege, hogy minél többen 
felfigyeljenek rá, tartalma lényeg
telen. Ez a szem lélet talán a 
médiákban tapasztalható legin
kább. túlnyom órészt ebben a 
pénzért küzdő világban kerülnek 
színre a nívó alatti műsorok, pl. 
V itriol. Vagy akár a zenében 
megjelenő szövegek (csak egy 
éjszakát, szeresd a testem baby). 
Veszélye óriási! Szem élyiség
torzító, ízlésromboló. Hatása a 
gátlástalanság, az extrém maga
tartás, mely nemcsak az időseket, 
de a kortársakat is megdöbbenti. 
Mire a fiatalok észreveszik, mi is 
tö rtén t velük , m ár túl késő. 
E lszakadnak szü le ik tő l, és 
megszűnik az értékek igazi átörö
kítése. Ezt az új stílust Madách 
Az ember tragédiája című művében 
Lucifer fejezi ki a következő
képpen: „Ládd, én épp a torzban 
gyönyörködöm.”
Bekövetkezik a nevelés világ
méretű csődje. Erre az emberiség 
történetében még nem volt példa. 
Nincs bűntudat, bűnbánat, emelt 
fővel já r az erőszak, a bűnözés. 
Szemünk előtt zajlik a női nem 
megrontása. A férfiak nem tisztelik 
a nőket, a nők nem becsülik a 
férfiakat. A hűség sokkal kevesebb 
hangsúlyt kap, mint a szeretkező 
partneri viszony. A fiatalok korai 
szexuális élete kiábrándultsághoz, 
életuntsághoz vezet. M arad a 
lázadás minden ellen. Menekülés 
a csavargáshoz és a k áb ító 
szerhez. Az ilyen társadalomban 
felnövekvő fiatalok egyre inkább 
kiszakadnak az emberi hitval
lásból, pedig az idősebb generáció 
és a mostani gyermekek sorsa is 
az ő kezükben van.
Mi lesz az eredmény?!
Nehéz megjósolni. Nagyon fontos 
a szülők, nevelők példamutatása, 
m unkára neve lése , egységes 
magatartása, az oktatási intéz
m ények m in őségb iz to sításra  
törekvése. Igaz, ez nem könnyű 
feladat. Sokan akarjuk, hogy 
gyermekeink jórahajlók legyenek. 
Ezért mi fe lnő ttek  legyünk 
to leránsak  egym áshoz, hogy 
gyermekeink is ezt a magatartást 
örököljék . Úgy értékeljünk  
másokat, mintha magunk bírái 
lennénk. így talán eljuthatunk 
azokhoz az értékekhez, amiket az 
emberiség sok ezer év alatt alakított 
ki, s amelyek ma kevéssé vannak 
bennünk.
Hit nincs nevelés nélkül! Nevelés 
nincs hit nélkül! Társadalom pedig 
csak mindkettő erős jelenlétében 
élhet. Ne hagyjuk elveszni!

Kedves György

2000. április

Két keréken a biztonságos közlekedésért

- Az Oktatási Minisztérium és a 
Rendőrség  m eghirdette  az 
á lta lán o s  isko lák  4. és 8. 
osztályos tanulói számára a 
KRESZ elméleti és gyakorlati 
versenyt.
Iskolánk minden 4-es és 8-os 
tanulója kitöltötte a KRESZ 
tesztlapot.
A legjobb eredményű negye
dikes és nyolcadikos ju to tt 
tovább a debreceni elméleti 
fordulóra. Iskolánkat Duczár 
Tamás 4. o. és Hudácskó Tamás 
8. osztályos képviselte. 62 
negyedikes és 53 iskolából jött 
nyo lcad ikos versenghete tt 
tovább.
A harmadik fordulón melyen 
gyakorlati közlekedés vetél
kedés fo ly t 10-10 isko la  
leg jo b b ja  m érhe tte  össze 
tudását. Ezen a megmérette
tésen Hudácskó Tamás megyei 
második helyezést ért el. 
M egyei B alesetm egelőzési 
Bizottság elnöke adta át a díjat 
és az oklevelet. A Nyíracsádi 
Iskola a Pedagógiai Intézeten 
k e resz tü l 2 db RO M ÉT 
segédmotor-kerékpárt kapott 
melyen az iskola tanulói készül
hetnek a vizsgákra.

★

- Az Á lta lános  isko la  
millenniumi futóbajnokságot 
szervezett melyen 1-8 osztályos 
tanulók vettek részt. Minden 
benevező teljesítette korosztá
lya szám ára előírt távot. A 
résztvevők Nyíracsád címe
rével ellátott oklevelet kaptak 
emlékül.

*

- A 2000/2001 . tanév re  a 
leendő elsősök beíratásának 
időpontja április 27. 16 óra a

hagyománynak megfelelően az 
iskola igazgatója az óvodában 
a szülők számára tájékoztatást 
tart az iskola belső világáról, 
elképzeléseiről, a leendő első
sök iskolára fekészítéséről. A 
beiratkozás a helyszínen tör
ténik.

*

-A Nemzeti Atlétikai Program 
(NAP) keretében 57 tanuló vett 
részt a Guthi erdőben rendezett 
futóversenyen: A csaptunk a
2. helyezést érte el. A ver
senyzők évfolyamonként mér
ték össze képességeiket. A leg
jobbak: Az 1986-ban születet
tek közül I. helyezést ért el 
Újfalusi Valéria, 2. Nagy Katalin 
Az 1989-es évfolyam ból I. 
helyezés Munkácsi Bertalan,
1990-es Szabó Barbara első,
1991-es lányok Kónya Enikő 
szintén első helyezést ért el.

★

-Az iskola érdeklődő tanulói 
á p rilis  12-én a C sokonai 
Színházban megtekintették a 
Tóm Jones c. zenés darabot. A 
lelencfiú vándorlásai során 
m egism erhettük a korabeli 
Anglia világát, bepillanthat
tunk egy földbirtok minden
napjaiba, a vidéki fogadók 
hangulatába és a bontakozó 
nagyváros London szalonjai
ba.

★

- Április 11-én Nyírbélteken 
körzeti matematika versenyen 
vettünk részt. Hajdú-Bihar és 
S z a b o lc s -S z a tm á r-B e re g  
megye 15 iskolájából a 3-8. 
osztályosok közül 177 tanuló 
mérte össze tudását. 
Iskolánkból is minden évfo
lyamból indultunk, így 26 fővel

vettünk részt.
Az elmúlt tanévben tesztfel
adatsor, most pedig hat feladat 
teljes kidolgozása, megoldása 
volt a tét.
Mudra Zsolt a 7. osztályosok 
közül I. helyezést ért el. 

Katonáné Katona Erzsébet 
*

Megyei szintű „mini” nyelv
vizsga Nyíracsádon

A nyírábrányi Ábrányi Kornél 
Általános Iskola, a debreceni 
L illa téri Á ltalános Iskola, 
valamint a Nyíracsádi Általá
nos Iskola tanulói, összesen 26 
résztvevővel rendezte meg 
angol nyelvből a nyelvvizsgát. 
A gyerekek három  szinten 
mérték össze tudásukat.
1. szint: 6. osztályos tanulók
2. szint: 7. osztályos tanulók
3. szint: 8. osztályos tanulók 
Mindhárom szinten írásbeli és 
szóbeli fordulón mérték össze 
tudásukat a versenyzők, 
írásbeli feladatok:
- Egy 25 kérdéses feleletvá
lasztás teszt,
- Fordítás angolból magyarra
- Fordítás magyarról angolra,
- Szövegértés,
- Levél (irányított fogalmazás) 
Szóbeli feladatok:
- Kötetlen társalgás,
- Képleírás (beszélgetés képről)
- Szituáció eljátszása,
- Hallott szövegértés
Az egész napos rendezvény 
fárasztó, de egyben kellemes 
élmény volt mind a vendégek, 
mind a házigazdák számára.
A sikeresen szereplő nyíracsádi 
gyerekek:
1. szint:
Kabály Gergely (szóbeli 1. hely, 
Írásbeli 2. hely)

Lippai Barbara (írásbeli 2. hely) 
Szigeti Zsolt (szóbeli 3. hely) 
Verdes Brigitta (írásbeli 3. hely)
3. szint
Újfalusi Valéria (szóbeli 4. hely) 
GrézNóra (Írásbeli 3. hely) 
Oláh Zsuzsa (írásbeli 4. hely) 

Kertész Valéria
munkaközösség-vezető

*

A költészet napján
Április 11-én került megren
dezésre második alkalommal a 
he ly i K isebbség i ö n k o r 
m ányzat által m eghirdetett 
vers- és prózamondó verseny. 
A versenyzők száma jóval több 
volt mint a tavalyi évben. 20 
alsós és 16 felsős tanuló vett 
részt ezen a rendezvényen. A 
szü lők , rokonok  szívesen  
hallgatták gyerekeiket. Több
ségében az iskolai tananyag
ban szereplő versek hangzot
tak el, de néhányan igazán 
különleges, ritkán hallható 
művet választottak. M inden 
gyerek felkészült és ügyes volt, 
mégis em lítést érdem elnek 
azok, akik kiemelkedtek szép 
k ie jté sü k k e l, vagy a vers 
hangulatának visszaadásával, 
így például: Lóié Szimonetta, 
Szíjgyártó  A ndrás, Ham za 
Gyula, Berényi Éva, Farkas 
Teréz, K ökény A ranka, 
H orvá th  E ndre, H orváth  
Szabina, Lóié Richárd, Horváth 
M ária, D ancsók  B ettina , 
Kelemen Sándor.
Köszönet a szervezőknek és a 
résztvevőknek!
Reméljük, hagyománnyá válik 
ez a verseny és egyre több 
gyerek fedezi fel a költészet 
szépségét.

Kabályné Pazonyi Erika

A vizsgabizottság élőn

Az aktív és a passzív dohányzás ártalmai
Járványtani, klinikai és kísérleti 
vizsgálatok bizonyítják, hogy a 
dohányfüst ta rtós belégzése 
szám os krónikus betegség  
kialakulásában lényeges tényező. 
A dohányfüst több ezer kémiai 
összetevőt, mérgező anyagot, a 
szilárd részecskék pedig nikotint 
és kátrányt tartalmaznak. Ezek a 
komponensek a tüdő hörgőrend
szerének  hám se jtje it, a tüdő 
védekező működését károsítják. A 
dohányfüst mintegy 40 összetevő- 
jé rő l beb izonyosodo tt, hogy 
rákkeltő. A dohányosoknál gya
koribb az ajak, a gége és az epehó
lyag rákos megbetegedése, valamint 
a nőknél a méhnyakrák.
A dohányzás nemcsak a légző
szervet, hanem a szívet az ereket,

a gyom or- és bélrendszert is 
károsítja. A következmény: szív
ritm uszavar, érösszehúzódás 
(érszűkület), magas vérnyomás, 
gyomorsav elválasztási zavar, 
gyomorfekély. A csecsemőket és 
gyermekeket a passzív dohányzás 
károsítja.
Fel kell hívni a figyelmet a méhen 
belüli magzati károsodásra is. Sok 
fiatal talán nem is tudja, hogy a 
dohányzás miatt nem jön létre a 
kívánt terhesség. A dohányfüst 
mérgei ugyanis megakadályozzák 
a megtermékenyített pete beágya
zódását. Ha pedig a terhes anya 
erős dohányos, a magzatot tápláló 
méhlepény károsodik.
Sajnálatos eredmény: kis súlyú 
veleszületett betegségben szenve

dő újszülött lehet. Az újszülöttkor 
halálozás 1/3-dal nagyobb, mint a 
nemdohányzóknál. A dohányzó 
szülő környezetében élő gyermek 
elszenvedi a beszívott füst testi 
egészségkárosító hatásait, valamint 
lelkileg is „fertőzötté” válik, és 
nagy valószínűséggel ős is dohá
nyos lesz.
M agyarország  évi 360-370 
milliárd forintot fizet ki a dohány
zással összefüggésbe hozható 
egészségügyi költségekre. 
Nemzetközi dohányzás-abbaha- 
gyó verseny indul 2000. május 2- 
29 között. A részvételi szabályok 
a következők:
• Részt vehet a kam pányban 
minden 18. életévét betöltött ma
gyar állampolgár, illetve az ifjúsági

díjért nevezhetnek 14-18 év közötti 
fiatalok is.
- Csak azok jelentkezhetnek, akik 
rendszeres napi dohányosok 
legalább egy éve.
- A programba való nevezés a 
jelentkezési lapok kitöltésével és 
címünkre visszaküldésével tör
ténik, május 2-ig.
- A jelentkezési lapon meg kell ne
vezni egy segítő-tanút is, aki az 
ab sztinencia  négy hete a la tt 
támogatja, segíti a leszokni kívánót.
- A sorsolás utána nyertes azonnal 
értesítjük, akinek dohányzás
m entességét egy rész t a tanú 
igazolja, másrészt egy laboratóri
umi tesztet végzünk el.
- A nemzetközi földrész-díjak és 
a szuperdíj a nemzeti díjazottak

között kerül kisorsolásra.
- A minimum résztvevő létszám: 
300 fő országonként
- 2001 májusában elvégezzük az 
egyéves u tánv izsgála to t a 
je len tkezők  között, v é le tlen 
szerűen  tö rténő  k ivá lasz tás 
segítségével.
- A segítő  tanúk szám ára is 
versenyt hirdetünk: 
Magyarországon mind az ifjúsági, 
mind a felnőtt jelentkezők tanúi 
között díjakat sorsolunk ki. Minél 
több dohányost tud rábeszélni a 
részvételre, annál nagyobb az 
esélye a nyerésre.
Nemzetközi fődíj 10.000 USA 
dollár és ezen kívül van négy 
földrész díj, egyenként 2.5000 
USA dollár értékben.

Jelentkezési lapokat az Egészség
házban vagy az orvosi rendelőben 
lehet kérni.
Akinek komoly elhatározása, 
hogy végleg szeretne leszokni a 
dohányzásról, a következő intéz
ményeknél kérhet segítséget.
1. Megyei Tüdőgondozó Intézet 
Debrecen, Bethlen u. 12-14.
2. Városi Tüdőgondozó intézet 
Debrecen, Simonyi u. 1.
3. Koch Róbert Laboratórium és 
Zöld Ambulancia 
D ebrecen, M óricz Zs. körút 
(Tüdőklinika)
Remélem minél többen megpróbál
koznak a leszokásról, az önnön 
és a környezetük  egészsége 
érdekében. Kívánok sok sikert. 

Grézné Fekete Erzsébet
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A Szociális és Családügyi 
Minisztérium és az Idősügyi 
Tanács rajzpályázatán Birki 
Helga rajza -  több ezer be
érkezett munka közül -  I. he
lyezést ért el.
Mi, a rajzszakkörösök nagyon 
örültünk Helga sikerének, ezért 
meglátogattuk otthonában, 
hogy riportot készítsünk vele. 
Helga nagyon szerény lány, 
nem szeret dicsekedni. Ezért a 
tervezettnél sokkal több 
kérdést kellett feltennünk, 
hogy minél többet tudjunk meg 
róla.
- Hol tanulsz jelenleg?
Nyíregyházán a M űvészeti 
Szakközépiskolábajárok, ahol 
most 2. osztályos vagyok.
- Hogy k e rü lté l  ebbe  az 
iskolába?
A rajzolás mindig érdekelt, de 
a távolság miatt mégis a fel
vételi előtt 2 héttel döntöttük 
el, hogy ide szeretnék menni. 
Felvettek.
- Mióta érdekel a rajzolás?
K icsi korom  óta. A ra jz 

szakkörbe 3. osztály végén 
mentem először, azután már 
folyamatosan.
- Milyen rajzhoz kapcsolódó 
táborokban voltál?
A balatoni rajztáborban három
szor voltam. Szintén általános 
iskolás koromban -  rajzpályá
zat útján -  eljutottam a hajdú- 
szobolói rajztáborba.
- B eszélj a m o s tan i 
pályázatról!
Öregek a családban volt a cí
me: A nyáron készítettem. Há
rom rajzot kellett beküldeni.
- M enny i idő  k e lle tt  az 
elkészítéséhez?
Egy nap megcsináltam egyet. 
A címet utólag adtam nekik. A 
győztes képnek a címe: „Jövő
be tekintő” volt.
-M irő l szólt?...
Értél-e el m ár máshol is helye
zéseket munkáiddal?
Még általános iskolás korom
ban egy egyházi témájú pályá
zaton az én linóm etszetem  
nyert. Országosan most értem 
el a legjobb helyezést. Most

OKLEVEL
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A Szociális és Családügyi Minisztérium 

valamint az Idősügyi Tanács által meghirdetett 
gyermekrajz pályázaton elért

I .
helyezéséért

dacnber OS.

először külföldi pályázatra is 
küldtem képet.
- K észülsz-e m o stan áb an  
újabb pályázatra?
Igen. Iskolán belül is és magam 
is.
- Mi a címük?
Versillusztráció az egyik. Van 
még két gyermekrajz pályázat. 
Van egy rajzom külföldön. Ez 
nemzetközi pályázat. A Szivár
vány 2000. pedig országos. De 
ezeket márciusi határidővel 
kellett leadni.
- M ikor szoktál rajzolni? 
Rajzórákon, szabadidőmben és 
hétvégeken.
- A sok rajzolás nem ütközik 
a tanulással?
S zívesebben  ra jzo lok , de 
tanulni is kell. Emiatt még a 
tanáraim is ellentétben vannak 
egymással.
- Szoktál-e múzeumokba vagy 
tárlatokra járni?
Igen, szoktam. A rajztáborok
ban sok helyre eljutottam . 
Utoljára Nyíregyházán voltam 
múzeumban. Nyíregyházán

van egy Galéria is, ahol 3-4 
hetente új kiállítás van, ide 
rendszeresen eljárok.
- A festészetben, rajzoláson 
k ív ü l fo g la lk o zo l-e  m ég 
valamivel?
Igen. Szobrászkodással. Most 
egy koponyát kész íte ttem  
agyagból. Egy este elkészült. 
Sokszor úgy belemélyedek a 
szobraimba, rajzaimba, hogy 
szinte már hajnalban fekszem le.
- Van-e példaképed a képző- 
művészetben?
Nincs, még nem gondolkodtam 
ezen.
- M ilyen terveid  vannak  a 
jövőre nézve?
Szeretnék bekerülni a Képző
művészeti Főiskolára Buda
pestre.
Kívánjuk, hogy minden terved 
megvalósuljon. Jó munkát, szép 
sikereket kívánunk a további
akban is!

Gyurina Katalin 7. b. 
Smirnyák Erzsébet 7. b.
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ECEPTEKA
Főtt tojás 

roustármártásban

Hozzávalók 4 személyre:
tojás, 1 csomó újhagyma, 1 

táskánál olaj, 2 evőkanál vaj vagy 
margarin, 2 evőkanál liszt, fél liter 
zötoségerőleves (kockából), 2,5 dl 
teJszín, 2-3 evőkanál közepesen
erős m ustár, 3-4 evőkanál
fehérbor, durvára őrölt bors, fél 
bo fe*aPr ' tott zsázsa, só,

E ,k ész ítés:

^  tojásokat kb. 10 perc alatt
kéméi
leöbl

nyre főzzük. Hideg vízzel 
itjUk, megtisztítjuk, majdi J iiívgwa&uiji

jászában félbevágjuk.
ö*ben a mártáshoz az újhagymát 

me8l' sztítjuk, megmossuk, és 
* konyán felkarikázzuk. A 
na8ymakarikákat a felforrósított

olajon rövid ideig pároljuk.
A vajat felhevítjük. Beleszóljuk a 
lisztet és megpirítjuk. Állandó 
keverés mellett hozzáöntjük a 
zöldségerőlevest meg a tejszínt. A 
forrástól számítva kb. 5 percig 
főzzük. A mártást sóval, borssal, 
mustárral és fehérborral tetszés 
szerint ízesítjük.
A mustármártást és a félbevágott 
tojásokat újhagymakarikákkal, 
durvára őrölt borssal és zsázsával 
megszórva kínáljuk.

Töltött pulykatekercs

Hozzávalók 4 személyre:
7-8 dkg parajlevél (spenót), 25 dkg 
apró vöröshagyma, 12 dkg moz- 
zarella, 1 pulykamell (kb. lkg, 3 
cm vastag szeletté vágva), 5 dkg 
hajszálvékonyan felszeletelt 
(párm ai) sonka, 3 evőkanál 
olívaolaj, 6,5 dl zöldségerőleves

(kockából), 1,5 dl száraz fehérbor, 
80 dkg burgonya, 1-2 gerezd 
fokhagyma, 1 csokor kakukkfő, 1 
paradicsom , só, frissen őrölt 
fekete bors, a díszítéshez tetszés 
szerin t petrezselyem zöld  és 
kakukkfű, cérna.

Elkészítés:
A paraj leveleket megmossuk, 
lecsöpögtetjük. A hagymából 2 
fejet durvára felkockázunk, a 
mozzarellát apró kockákra vágjuk. 
A húst sóval, borssal fűszerezzük, 
majd beborítjuk a parajlevelekkel, 
a sonkával, a hagym a- és 
mozzarellakockákkal. Hosszanti 
oldalánál fogva feltekerjük, és 
cérnával összekötjük. Tepsibe 
fektetjük, olajjal megkenjük, és 
előmelegített sütőben 175 fokon 
(gáztűzhelynél 2-es fokozaton) kb. 
30 percig sütjük.
Apránként aláöntjük a levest és a

fehérbort. Közben a burgonyát 
m egtisztítjuk, félbevágjuk, a 
maradék hagymát megtisztítjuk és 
nagyságtól függően félbe vagy 
négyfelé vágjuk. A fokhagymát 
apróra felkockázzuk. A burgonyát 
a fokhagymával és a vöröshagy
mával összekeverjük, sózzuk, 
borsozzuk, majd a hús mellé 
helyezzük. További kb. 35 percig 
együtt sütjük.
A húst és a burgonyát meghintjük 
a lecsipkedett kakukkfülevelekkel, 
majd további 10 percig sütjük 
Közben a paradicsomot négyfelé 
vágjuk, magjait kikapaijuk, húsát 
apróra felkockázzuk.
A tö ltö tt pu lykatekercse t a 
hagym ás burgonyával együtt 
nagyobb tálra helyezzük. Meg
szóljuk a paradicsomkockákkal és 
petrezselyemzölddel vagy ka
kukkfűvel díszítjük.

- ■' . • '
Támogatás igényelhető:
4 § a) 1,00-3,00 ha külterületi 
szántón búzát, rozsot, tritikálét, 
árpát (őszi és tavaszi is), 
kukoricát (kivétel silókuk.), 
rizst, szóját, szárazborsót, 
dohányt, repcét, napraforgót 
(olaj és étkezési is), burgonyát, 
tökmagot, fénymagot termeszt.
1.00-20,00 ha között 8 ezer,
20.00-50,00 ha között 6 ezer,
50.00-300,00 ha összes szántó- 
terület használata esetén 4 ezer 
Ft/ha támogatás igényelhető.
A támogatás számításánál az 
összes szántóterületet kell a 
területi kategóriáknál figye
lembe venni, melyben benn 
van a szántóföldi zöldség és a 
nem  tám ogato tt növények 
területe is. (Pl.: ha valaki 55 ha 
szántóval rendelkezik, melyből 
10 ha-on sz.földi paradicsomot,
26 ha-on cukorrépát, 19 ha-on 
búzát termeszt, akkor a búza 
után 19 ha 4 ezer Ft támogatást 
igényelhet, paradicsom után 
lOha 8 ezer Ft támogatást.)
4 §b) 300,00 ha feletti szántót 
használ, akkor ebből a 17 AK 
alatti területek után 3000 Ft/ha 
támogatást igényelhet.
4 §c) Egy ha-nál nagyobb 
területen szántóföldi zöldség- 
termesztést folytató 8 ezer Ft/ 
ha támogatást kaphatnak.
4 §d) 0,5 ha feletti TERMŐ 
gyümölcsöst vagy TERMŐ 
szőlő terület használatára 8 ezer 
Ft/ha támogatást igényelhet.
4 § e) gyepterület használatára
3 ezer Ft/ha támogatást igé
nyelhet.
4§ f) halastavat használ.
4 §g) TERMŐ gyümölcsös, 
szántóföldi zöldség, hibrid 
vetőmag területre öntözővizet 
használ és erre engedéllyel 
rendelkezik 3 Ft/víz m3 támo
gatást igényelhet.
Igénylés további feltételei:
- Földhivatalnál bejelentett 
földhasználati bejelentés, mely 
a regisztrációt ill. Földalapú 
tám ogatás területeit lefedi! 
(kivétel 0,5-1 ha közötti termő 
gyümölcsös és szőlőterületek).
- Támogatás csak azokra a 
területekre igényelhető, mely 
tulajdonában, vagy szerződé
ses használatában van.
- 2000. évre víztársulati hozzá
járulási dij befizetése, kivétel, 
ahol nem jött létre víztársulat.
- 4.§a) pontnál 20 ha felett, 
4.§b), c), d), e), g) pontok 
esetében 1. sz. mellékletben 
előírtakat betartja,
- 2000. évre történt regisztráció.
- 20 ha alatti birtokkategó
riában előző évi 50 ezer Ft 
árbevétel elérése, 20 ha felett 
m g.-ig árbevétel az összes 
árbevétel 50%-nak elérése. 
Kezdőknél erre az évre történik 
az árbevétel vállalása. 
Támogatás igénylése:
- Regisztrációs és Földhaszná
lati bejelentés után falugaz
dásztól kapható nyomtatványt 
ki kell tölteni és leigazoltatni a 
lakóhely szerinti falugazdász- 
szal. Területi adatokat egy 
tizedesig kerekítve kell meg
adni.
- A 2. sz. melléklet b) lapját 
TELEPÜLÉSENKÉNT KÜ-
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LÖN-KÜLÖN kell kitölteni.
- A tám ogatási kérelm et a 
falugazdásznál kell leadni 2000. 
május 31-ig. Levélben kapott 
igazolást a m egyei APEH 
Igazgatósághoz kell benyújtani 
a 0011-es igénylőlapon, mely
hez mellékelni kell a köztarto
zásról szóló 3. és 5. mellékletet, 
a tám ogatás fe lhasználást 
igazoló számlákat, szerves
trágya igazolást használat 
esetén, termeltetési szerződést, 
vagy sajá t gazdaságban  
történő felhasználás nyilatko
zatát. Öntözési támogatásnál 
saját névre szóló, kifizetett 
vízszolgáltatási számlát, területi 
v ízügyi szakhatóság  jo g i 
engedélyt, ökológiai gazdálko
dást folytatóknál igazolást is 
csatolni kell.
Számlák kellékei:
A számláknak az igénylő saját 
nevére kell kiállítva lennie. 
Számlákon fel kell tüntetnie a 
kibocsátónak a vetőmag meny- 
nyiségét, vámtarifaszámát, faj 
vagy fa jta  m egnevezésé t, 
mennyisége pedig az igényelt 
te rü le teknek  m egfele lően  
alakuljon. A számlák ÁFA nél
kül számított értéke merítse ki a 
támogatás összegét. Őszi búza 
ill. kukorica kivételével egyéb 
növényeknél a vetésterület 
legalább 40%-án, kukorica ese
tében teljes területen fémzárolt 
vetőmag használatát igazoló, 
műtrágya, növényvédő szer 
számlával és szerves trágya 
használatát igazoló számlával 
vagy falugazdász igazolással 
kell rendelkezni.
2000. évi regisztráció feltételei:
- Földhivatalnál lejelentett 
földhasználati bejelentés (3 pld 
beadásánál egyet visszaad a 
földhivatal érkeztető pecsét
tel), mely a regisztrációkor és 
Földalapú támogatás igénylé
sekor bejelentett területeket 
felfedi!
- legalább 1 ha gyep vagy 
szántóterületet, vagy 500 m2 
sző lő t vagy gyüm ölcsöst, 
szántóföldi kertészeti termelés
nél nincs területi korlátozás.
- Fö ld terü le t h iányában 1 
számos állat tartása hektáron
ként
- Nyom tatvány a lakóhely/ 
székhely (ha más megyében 
lakik, aídcor ott) szerinti falu
gazdásznál kérhető, kitöltés 
után nála kell leigazoltatni
- Ha a lakóhely és a földterület 
e lhe lyezkedése  nem  egy 
falugazdász körzetben van, 
bejelentés a lakóhely szerinti 
illetékes falugazdásznál lehet
séges, földhivatali bejelentőlap 
visszaigazolt példánya feltét
lenül szükséges ebben az eset
ben.
- BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 
2000. m ájus 31.
- Regisztráció alá az összes 
használatban lévő területet be 
kell jelenteni, nem csak azokat, 
melyre támogatást akar igény
be venni. Tavaly regisztrált 
termelőknek ebben az évben 
újra kell regisztráltatnia magát.

RogozGyörgy 
falugazdász



Az ezer esztendő című Millen
niumi olvasókönyvet közsé
günkben ünnepélyes keretek 
között vehette át minden első 
osztályos kisdiák. Osztályon
ként illetve évfolyamonként 
kedveskedtek szüleiknek, taná
raiknak, hozzátartozóiknak és 
iskolatársaiknak az elm últ 
évezredet felidéző színvonalas 
műsorral. Mindenki élmények
ben gazdagon térhetett haza, 
remélve azt, hogy ezen olvasó
könyv forgatása során, még 
jobban elmélyülnek gyerme
keink múltunk történetében.

Ezer esztendő
Ezeréves a keresztény magyar 
állam, és kétezer éves a keresz
ténység. Ezt az időszámítást a 
keresztény világ valamennyi 
népe, állama átvette.

A honfoglalás idején, főként 
Géza fejedelem korában létezett 
már magyar állam. A keresztény 
Európának -  tudatos elhatá
rozással -  ezer esztendővel 
ezelőtt váltunk részévé. Szent 
Is tv án t 1000 vagy 1001 
karácsonyán koronázták meg: 
Ő maga választotta az akkori 
millennium ünnepét. A latin 
be tű s írá ssa l, az európai 
civilizáció értékeinek átvéte
lével tudtunk megmaradni.
A magyar az egyetlen távolról 

érkezett nép, mely máig fenn

maradt. A többiek, akik a ma
gukkal hozott szokásokhoz 
ragaszkodtak -  pl. a hunok, a 
norm annok, a besenyők, -  
m egsem m isültek. N yelvük 
beolvadt.
„A magyar nyelv él.
Nekünk a nyelvünk nagyobb 
kincs, m int a földünk, mert 
régibb, s akkor is él, amikor a 
föld már nem a mienk. Nem 
nyelvünk  o lyan , m in t m i, 
hanem mi vagyunk olyanok, 
m int a nyelvünk.” (R avasz 
László)
Nyelvünk tehát a hazánk.
Ezért állítottuk össze a millen

nium -  az ezeréves ünnep -  
alkalm ából a m agyar nyelv 
mestereinek szavaiból, versei
ből ezt az olvasókönyvet.

A m agyar ifjúságnak, az 
o lvasás ö röm ét kósto lgató  
g yerekeknek  a ján lju k  és 
ajándékozzuk ezt a könyvet. 
Szüléinknek, nagyszüleiknek és 
az egész magyar nemzetnek is 
ajánljuk. Nem szántuk tan
könyvnek, hanem örömet adó 
id ő tö lté sn ek , e ltű n ő d ési 
alkalomnak, hogy örvendez
hessünk: átéltük ezt az elmúlt 
ezer esztendőt, dicsőségeivel, 
k eserve ive l, b ánataiva l és 
örömeivel.

Nemeskürty István 
a M agyar Millennium 

Kormánybiztosa

A Tourinform Nyiracsád március 
22-26 között a tavaly ihoz 
hasonlóan, ismét részt vett az 
immár 23. alkalommal megrende
zésre került UTAZÁS 2000. 
N em zetközi idegenforgalm i 
kiállításon a Budapesti Vásár- 
központban. Most az újonnan 
megalakult Észak-alföldi Regio
nális Idegenforgalmi Bizottság 
standján. Március 22-én szakmai 
nappal kezdődött a rendezvény, 
majd 23-tól a nagyközönség 
részére is nyitva állt. Az érdeklő
dés, mint mindig most is óriási 
volt, sokan látogatták, az UTA
ZÁS vásárral egy időben meg
rendezett Sport, FeHoVa (Fegy
ver Horgászat Vadászat), stb. 
kiállításokat is. Az Utazás kiállí
táson való részvétel eredménye 
a későbbiekben lesz mérhető.
Új kiadványok
Megjelentek a legújabb prospek-

Az olyan ember, akit majdnem 
m indenk i szeret, főképp an 
nak  köszönheti sikeré t, hogy 
az alábbiak  szellemében él:

1. El tudja viselni az egyedüllétet! 
Aki ugyanis -  attól való félelmé
ben, hogy egyedül marad -  állan
dóan a barátai, ismerősei nyakán 
lóg, aki utolsónak marad a késő 
éjszakába nyúló összejövetelen, 
biztos lehet abban, hogy nem lesz 
népszerű.

2. A környezetét nem tömegnek 
tekinti, hanem minden embert 
érdekes, izgalmas egyéniségnek. 
Nem sorolja az embereket semmi
féle kategóriába (mint szegények- 
gazdagok, idősek-fiatalok, szé- 
pek-csúnyák stb.), és ezt érdek
lődéssel, kedvességgel kifejezésre 
is juttatja!

3. A siker érdekében fejlessze 
öröm szerző és örömöt élvező 
képességét! Élvezze az életet a 
maga teljességében! Legyen vidám, 
lelkes, vegyen részt minden új 
kísérletben, amely a társas élettel 
já r. Ne zárkózzon el sem m i 
újdonság elől, kössön minél több 
új kapcsolatot!

tusok a Magyar Turizmus Rt. 
gondozásában:
Aktív Üdülés hazai tájakon, 
Kedvezményes családi üdülések 
hazai tájakon.
Aki még nem döntötte el, hol 
szeretné tölteni a nyarat, biztosan 
talál kedvére valót a több mint 
200 hazai Üdülési ajánlatból. Az 
aján latokat tá jegységenként 
állították össze, ezzel is könnyít
ve a választást. A kiadványok a 
Tourinform  irodában ingye
nesen beszerezhetők.

Pályázatok
A Gazdasági Minisztérium pá
lyázatot hirdet a kis- és közép- 
vállalkozói célelőirányzatból 
turisztikai kis- és közép-vállal
kozások gyógyturisztikai és szál
láshelyfej lesztő beruházások tá
mogatására.

4. Kerülje a cinikusokat és győzze 
le önm agában a cinizm ust. A 
c in ikus em ber a legkevésbé 
elv iselhe tő ! M indenki o lyan 
embert szeret maga körül látni, aki 
az életet szebbé, elviselhetőbbé 
akaija tenni.

5. Ha valak ivel ellenkezik  a 
vélem énye, akkor azt nyíltan 
közölje az illetővel, ne a háta mögött 
adjon hangot ellenkezésének. (Ha 
nincs véleménye, akkor ostobának 
tűn ik ; ha e ltitk o lja , akkor 
nagyképünek vagy közönyösnek 
fogják tartani.)

6. Fejlessze magában a másokkal 
való együttérzés képességét! 
K ísérelje meg elképzelni, m it 
gondolna, mit tenne a másik he
lyében. Ha erre képes lesz, soha 
nem sért meg szándékosan senkit.

7. Legyen megbízható jó  barát! 
Á lljon ki azok m ellett, akiket 
becsül. Éreztesse velük, hogy 
számíthatnak önre.

8. Ne törekedjen mindenáron arra, 
hogy szeressék! Ne legyen 
alázatos és túlontúl szolgálatkész, 
mert ezzel csak kényelmetlenséget 
okoz másoknak.

Egészségünk
Hazánkban, amint az az Ön 
szám ára is ism eretes, m ind 
egészségügyi, mind gazdasági 
szempontból jelentős problé
mát okoz a parlagfű nagymér
tékű eltelj edése.
A m ár m in teg y  2 m illió  
embertársunk asztmás megbe
tegedésében elsődleges szere
pet játszó allergén növény ha
tékony irtásában társadalmi 
összefogásra van szükség.
A z éle tm inőséget nagyban 
csökken tő  asz tm a  sú lyos 
form ájában életveszélyes is 
lehet és mint ilyen okozója a 
parlagfű (illetve aki tömeges 
elszaporodását elősegíti), az 
á llam p o lg á ro k  egészséges 
életmódhoz való jogát sérti. 
Gazdaságilag is jelentős terhet 
ró ránk a parlagfű: m unka
kiesés, táppénz, gyógyítási 
költség, gyógyszer költség, 
m aradandó egészségkároso
dás.
M ezőgazdaságban : term és 
csökkenés, parlagfű maggal 
szennyezett vetőmag exportjá
nak meghiúsulása. 
Idegen fo rga lom : azok a 
külföldi allergiás és asztmás 
betegek, akik a nyári szabadsá
gukat hazánkban szeretnék 
tölteni, kénytelenek más uticélt 
választani a levegő pollen
szennyezettsége miatt.
A parlagfű: ambrosia elatior 
(artemisiifolia) L.
A parlagfű (helytelen elneve
zése: vadkender) eredeti neve 
szerbfű, mivel először hazánk 
d éli te rü le te in  je le n t meg 
Horvátország és Szerbia felől. 
Rendszertanilag a kétszikűek 
osztályába, a fészekvirágúak 
ren d jéb e  és a fészkesek  
családjába tartozik.
Porzós v irágai, am elyek a 
rengeteg pollent termelik (egy 
növény akár 8 milliárd virág
porszem et is term elhet, ez 
éven te  több eze r tonna) a 
hajtások csúcsán találhatók. 
Egy virágzatban 15-35 apró, 
lecsüngő, halványsárga virág 
van.
Kikelés után már 4-6 leveles 
állapotban felismerhető, és kb. 
két hónap múlva (július 10-15.)

védelmében
kezd virágozni. Kaszattermés
ben  lévő  m ag já t ok tóber 
végéig érleli be (átlagosan 3-4 
ezer csiraképes mag növényen
ként, amelyek akár 30-40 évig 
is megőrzik csíraképességüket). 
Erősen szeldelt, egy- és két
szeresen számyasan összetett 
levelei világoszöldek, puhák, 
spirálisan állók, bem etszett 
tojásdad cimpájúak, fonáku- 
kon rányomottan pelyhesek. 
Felső részében igen ágas szára 
rányom ottan  szőrös vagy 
érdes, tompán négyélű.
E gyom növény  jú liu s tó l 
október végéig virágzik. Irtása 
leghatásosabb tavaszi meg
je le n é sé tő l kezdve korai 
gyomlálással, illetve tömege
sebb előfordulása esetén a 
virágzás előtt végzett rendsze
res kaszálással.
Fontos a területek utóellenőr
zése, mert az újabb hajtások 
megjelenése esetén a védeke
zést meg kell ismételni, és több 
éven keresztül következetesen 
kell végezni.
A parlagfű élőhelye, elterje
dése
A parlagfű ma már az egész 
országban elteijedt. Homokon 
és kötött talajokon egyaránt jól 
nő. G abonaföldeken aratás 
után hirtelen növekedik, a tarlót 
ö sszefüggő  á llo m án y k én t 
tak a rh a tja , s m ég a több i 
gyom növényt is elnyom ja. 
K apásokban  ko ra  n y á rtó l 
kezdve folyam atosan, nagy 
mennyiségben jelenik meg.
A p a rlag fű  az ag ressz ív  
gyom növények valam ennyi 
fegyverével rendelkezik: tág 
ökológiai toleranciával, gyors 
regenerációs és megtelepedési 
képességgel, am ely által a 
b o lyga to tt te rü le tek  egyik  
leg gyakoribb  n ö vényévé  
válhatott.
Nemcsak szántóföldi, hanem 
városi gyomként is ismert. A 
frissen feltört, még rendezetlen 
építési területeken, időlegesen 
m egm űvelt, m ajd parlagon 
hagyott kertekben, elhanya
golt árokpartokon, parkok, utak 
szélén is megtalálható.

Apróhirdetések
- Munkácsy utcai építési telek 
gázcsonkkal közművesítve 
eladó. Érdeklődni: 206- 
750 telefonszámon.

*

Fehér színű Ford Escort,
1,4 i 1993. 12. évjáratú
személygépkocsi 2001.
decem berig érvényes
műszakival, jó állapotban
eladó. Érdeklődni: 06-60/
311-345 telefonon.

*

Zenés, táncos rendez
vényekre (lakodalom , 
eljegyzés, baráti és családi 
összejövetelek) többféle 
stílusban, igény szerinti 
összeállításban zeneszol
gáltatást vállalok. Kedves 
György, Szatmári u. 1. sz. 
Telefon: 207-285 

*.

Paradicsom palánt és 
fehér paprikapalánt eladó. 
Érdeklődni: Kiss László 
A sszonyrész. Telefon: 
206-093.

*

V ám ospércs Debrecen
felőli részen a 48-as
főútvonal mellett 38 m2 es
A lpesi faház 230
négyszögöl kerttel eladó.
Telefon: 52/210-001 

*

Marék József út 17. szám 
alatti családi ház, nagy 
telekkel eladó. Érdeklődni:

Kassai u. 53. sz. Tel.: 206- 
655.

*

Suba Bálintné Kistag 1. 
szám alatti házas ingatlan 
eladó. Érdeklődni: Kistag 
1. szám alatt vagy Tréfán 
László, Hunyadi-zúg 2. sz. 
alatt.

*

Két szobás összkomfortos 
családi ház, nyárikonyha 
pincével, víz, gáz, telefon 
van, és 800 négyszögöl 
szántóföld eladó. Érdek
lődni a helyszínen, Nyír- 
acsád, Rákóczi u. 34. sz. 
Tel.: 52/206-107. Kovács 
Imre.

*

A Malom utcán a 15. sz.
alatt építési telek eladó.
Érdeklődni: Nyiracsád,
Sport u. 40. sz. alatt.

*

Winkler u. 25. sz. alatti 
építési telek eladó. Érdek
lődni: Bálega János, Rá
kóczi u. 120.

*

M eghívó
Április 23-án vasárnap 
20.00 órától Nyíracsádon 
a Dózsa György Művelő
dési Házban 
LOCSOLÓ BULI 
Hívunk, várunk!
Belépő: 400,- Ft 
Büfé, buli 02-ig

A népszerűség nyolc tanácsa

Hírek
Lapunk előző számában már 
hírül adtuk, hogy a millennium 
évében falumúzeumot szeret
nénk létrehozni. Az adomá
nyozók nevét és a felaján
lások, adományok jegyzékét 
fo ly am ato san  k özö ljük  a 
N y írac sád i É letben . Ez 
alkalommal köszönetét mon
dunk a következő személyek
nek:
- A ntal G yörgyné Bálega 
Erzsébet, Zrínyi u. 25.
- nyüst, vetélő, vastagborda,

cémariszáló orsó, faliképek, 
mérleg, gereben
- Kovács Józsefné Konyán 
Veronika, Kossuth u. 76.
- sulyok, bögre
- Csontos József, Kossuth u. 
49.
- katonakönyv, dózni, érmék
- M ikáczó M ihály, N yír- 
ábrány, Diófa u. 14.
- katonakönyv, fényképek
- Réz János, Malom u. 12.
- képeslap

Az egészséges öregedés kulcsa 
VÁLTOZÓKORI GONDOZÁS 

ELŐADÁS:
- A változókori panaszok megszüntetése, a szövődmények 

(csontritkulás, szívbetegségek) megelőzésének 
lehetőségei.
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