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Csanádi Imre

Őszköszöntő

Szállj, szállj, 
ököm yál,- 
jö n  az ősz, 
m egy a nyár.

M egy a nyár, a nevetős, 
kom olykodva jön  az ősz, 

csillám ló derekkel, 
sárga levelekkel, 

szőlővel, mosolygóval, 
fűre koccanó dióval.

Takáts Gyula

Vénasszonyok 
nyara

H osszú szál, ezüst szál. 
Ú szik az ököm yál, 
itt is, o tt is fölvillanva, 
m in th a  g y é m á n ts u g á r  
volna.
Á gon, égen 
hosszú szál, ezüst szál. 
Száll a nyár.
Itt az ősz.
G yüm ölcsök  kö z t já r  a 
csősz.
K alapjában csipkebogyó. 
A kezében som fa-furkó. 
Itt is, o tt is m eg-m egáll. 
K iköt, m int az ököm yál. 
Széjjelnéz... R áp ipál... 
Füstje fölött 
ágon, égen fölvillantva 
úszik az ököm yál.
Száll a füst 
és száll a nyár.

M egkezdődött az űj tanév

Ünnepélyes tanévnyitó

„ V á r  a uiláfi -  de réff nem ózavabat,

^Jettel adj,  . . .  éló ' m a g a d a t!

(M &  Q y Ja )
Augusztus 28-án, hétfon reg
gel 8 órakor elkezdődött a
2000-2001-es tanév. A diákok- 
nak 185 napot kell iskolában 
tölteniük és az idén a téli, illetve 
a tavaszi szünet mellett ősszel 
*s vakációzhatnak. A 2000-
2001-es tanév rendje tehát a 
következőképpen alakul: az 
említett - ú j  -  őszi vakáció no- 
vember 1-5-ig tart, a téli szünet 
december 22-től 2001. január 
2''g, a tavaszi vakáció április 
11 -17 között lesz és e tanévben

utolsó tanítási nap 2001. 
június 15. A szülői szervezetek, 
82 intézményvezetők, a peda
gógus-szakszervezetek és az 
ita tá s i  tárca hetekig vitatko- 
2°tt az idei tanévkezdésről, 
^n éh án y  elképzelés látott 
^Pvilágot, míg végül a minisz
térium a nyári kezdés mellett 
döntött és ezzel együtt újabb 
Pihenési szakaszt, az úgyneve- 
2ett őszi szünetet iktatott be. 
Elkezdődtek a szakmai tanács
kozások.
A Nyjracsádi Általános Iskola 
ls megfogalmazta a 2000-2001. 
tanév fö célkitűzéseit e tanév 
;egfontosabb tennivalóit. Az 
lskola eredményessége, sike- 
ressége döntően az ott dolgozó 
Pedagógusok m unkájának, 
emberi kvalitásának, szakmai 
f á s á n a k  függvénye. Egyik 
legfontosabb feladat a pedagó- 

program felülvizsgálata. Az 
997-ben elfogadott program 

^asztalatait elemzik a munka

közösségek és igazodnak a 
kerettanterv által megfogal
m azott k ö v e te lm ényrend 
szerhez. A kerettantervek a 
következő tanévben 1., 5., és 
9. évfolyamon kerülnek beve
zetésre. Főbb jellem zőik: a 
tanulók kötelező tanórái csök
kennek, ugyanakkor beveze
tésre  kerü lnek különböző 
„modulok”, tánc és dráma, 
mozgóképkultúra és a már 7. és 
8. évfolyamon tanított infor
matika a 6. osztálytól mindenki 
számára kötelező tantárgy lesz. 
A nevelők tanfolyam okon 
készülnek e kihívások teljesíté
sére. Ebben a tanévben az 
Apáczai Kiadó bázisiskolája
ként működünk.
Különösen áttekintendő, érté
kelendő pedagógiai program- 
területek:
-Értékelési rendszerünk (osz
tályzat nélküli előrehaladás 
lehetőségének megvizsgálása 
1 -6, illetve az alsóban készség
tantárgyak esetén)
- a vizsgaszabályzat aktuali
zálása,
- a nevelői munka értékelése,
- az iskola munkarendje,
- a hagyományok, tanórán kí
vüli tevékenységeink
- szociális szolgáltatások 
Községi monográfia jelenik 
meg e jubileumi évben, ebből 
egy gyermekek számára olvas
mányos, tanulható kiadványt 
szeretnénk szerkeszten i. 
Ugyanakkor a községi múze

umban jó  lenne egy termet, 
vagy teremrészletet iskolai 
régiségekből kialakítani.
A kisebb településeket talán 
még nem érte el a „d rog 
hullám”, de fel kell készülnünk 
ennek veszélyére. 
(Drogprevenció: mely filmeket, 
kiadványokat tartalmaz.)
Az elmúlt tanévben a minő
ségbiztosítás jegyében több
féle felméréseket készítettünk, 
melynek eredményeit, h iá
nyosságait elemeztük, kitérve 
erősségekre, gyengeségekre, 
lehetőségekre, veszélyekre. 
M in iszteri rendelet teszi 
lehetővé, hogy akár 6. évfolya
mig is ne érdemjegyet, hanem 
szöveges értékelést kapjanak a 
tanulók. Ezen szülők és tanárok 
is vitatkoznak.
Jó-e? Segít-e? A gyermekek 
fejlődése érdekében bizonyára 
fe jlesztő  hatású lehet, ha 
szöveges értékelést visznek 
haza. Ugyanakkor a szülők 
szeretnék pontosan tudni, mit 
takar egy-egy szöveges érté
kelés. Másrészt a továbbtanu
lók esetében ismételten jegybe 
kell sűríteni az értékelést a 
felvételi pontszámok miatt.
A számos szakmai feladatok 
mellett ebben a tanévben is 
megterveztük a községi rendez
vényekhez kapcsolódó fela
datainkat.

Eredményekben gazdag tan
évet kívánunk!

Önkormányzati hírek
A települési önkormányzat kép- 
viselő-testülete a nyári szabadsá
gok után szeptember 14-én tartotta 
soron következő ülését. A két ülés 
között hozott fontosabb döntések
ről, lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló polgármeste
rijelentés elfogadása után a képvi
selő-testület elfogadta II. félévi 
üléstervét.
2. A képviselő-testület tájékoztatót 
vitatott meg az önkormányzat és 
intézményei gazdálkodásának I. 
félévi helyzetéről. Megállapította, 
hogy valamennyi intézménye 
zavartalanul működött. A 2000. év
ben bevezetett iparűzési adómorált 
jónak értékelte. A befizetett ipar
űzési adó, mezőőri járulék kedve
zően befolyásolta az önkormány
zat fizetőképességét. A költségve
tés elfogadásakor tervezett 38.000 
e Ft. hitel felvételére az I. félévben 
nem került sor. A költségvetési elő
irányzatok felhasználása időará
nyosan történt. A bevételi és 
kiadási előirányzatokat érintő 
változások alapján tárgyévi mér
legét 322.600 ezer Ft-ban állapí
totta meg.
Felhívta a képviselő-testület a pol
gármester valamint az intézmé
nyek vezetőinek a figyelmét, hogy 
a II. félévben is tegyenek meg min
dent az önkormányzat és intéz
ményei bevételének növeléséért. 
G ondoskodjanak az elnyert 
pályázati támogatások felhaszná
lásáról, az intézmények zavartalan 
működéséről.
3. A Közoktatási Törvény végre
hajtására megjelent MKM. rende
let alapján az oktatási intézmé
nyek elkészítették a kötelező 
eszköz- és felszerelési beszerzé
sek jegyzékét. A képviselő-testü- 
let megállapította, hogy az általa 
fenntartott nevelési, oktatási, 
in tézm ényekben a kötelező 
minimális eszközök beszerzésére 
saját költségvetéséből fedezetet 
biztosítani nem tud. A 2000/2003. 
időszakra szóló eszközbeszerzési 
ütemterv elfogadásakor felhívta a 
figyelmet, hogy az intézményve
zetők is éljenek a pályázati 
lehetőségekkel. Kinyilatkoztatta, 
hogy az önkormányzatok részére 
meghirdetett pályázatokhoz szük
séges saját forrást költségvetési 
többletbevétele terhére biztosítja. 
Az eszközbeszerzési ütemtervet 
az éves költségvetés készítésekor 
felül kell vizsgálni. Korábbi dön
tései alapján a képviselő-testület a 
Napközi Otthonos Óvoda rekons
trukcióját, és bővítését 2000. évben

céljellegű decentralizált forrásból 
elnyert támogatásból megkezdte. 
Ebben az évben a meglévő tető 
fedélcseréjére, a lapos tetőrész 
magas tetővel történő lefedésére 
kerül sor.
Az általános iskola rekonstruk
ciójára és tanuszoda létesítésére 
2001. évre címzett támogatási 
igényt nyújtott be a Belügyminisz
térium önkormányzati Gazdasági 
Főosztályához.
4. A képviselő-testület 2000. 
XLIV. tv. alapján megállapította Dr. 
Katona Gyula polgármester és Dr. 
Ördög Miklós alpolgárm ester 
illetményét.
5. A képviselő-testület a Római 
Katolikus Egyházközség részére 
400.000 Ft. támogatást nyújt a 
templom felújításához, a sekrestye 
befejezéséhez.
Az ülés hátralévő részében egyedi 
ügyekben hozott döntést a testület. 
A településfejlesztési koncepció 
megtárgyalására a szeptember 25- 
én tartandó ülésen kerül sor.
A Vécsey kúria (volt községháza) 
épületére átköltöző könyvtár 
ünnepélyes m egnyitása a 
Közkönyvtárak működésének 50. 
évfordulója alkalmából a megye 
településeinek könyvtárvezetői 
részvételével, konferenciával 
egybekötve -  október 12-én lesz. 
A községháza házasságkötő 
termében elhelyezett Kiss József 
festőm űvész N apok, Fények, 
Évek alkotásának szakm ai 
zsűrizése megtörtént.
A Képző- és Iparm űvészeti 
Lektorátus Hajdú-Bihar Megyei 
képviselete által felkért szakértői 
csoport a triptichon szerkesztésű 
m űegyüttes eszm ei értékét 
1.800.000,- Ft-ban állapította meg. 
A Zrínyi utca végén a Nyírerdő 
Rt. által kiépített szabadidőpark 
egész évben a pihenni vágyók 
rendelkezésére áll. Felhívja az 
önkormányzat a parkot igénybe
vevők figyelmét, hogy azt rendel
tetésének megfelelően, kultúráltan 
használják.
A park rongálóival szemben a 
polgármesteri hivatal jegyzője 
szabálysértési eljárás keretében 
kártérítési kötelezettség mellett fog 
felelősségre vonást alkalmazni. 
Felhívja az önkormányzat a lakos
ság figyelmét, hogy az őszi esőzé
sek beállta előtt az ingatlanok előtti 
árkok gyomtalanításáról gondos
kodjon.

Varga Györgyné 
jegyző

Az 1. osztályosok hangulatos m űsorral köszöntötték a tanévnyitón résztvevőket



Koszorúzás a 
Fájdalom Napján

E0$ n í̂racsádi gyöngyszem 
a tá n c  v D - n

Gyurina Katalin: „Nem félek a kihívásoktól”

A Zsuzsi Kisvasútért Baráti Kör 
elnöksége nevében Sándor 
Zoltán a Baráti Kör elnöke 
köszön tö tte  a tö rténe lm i 
kisvasút településeinek kül
döttségeit, akik emlékkoszorút 
helyeztek el e napon a kis 
Zsuzsi mozdonyon. A Baráti 
Kör elnöke a következőkben 
röviden áttekintette a kisvasút 
múltját.
Megragadom az alkalmat és 
elsők között őszinte köszö- 
netem fejezem ki Nyíracsád, 
Nyírmártonfalva, Nyírbéltek 
történelmi egyházi közösségé
nek, azok vezetőinek, akik a mai 
fájdalmak napja alkalmából 
különböző időkben, kérésünk
nek eleget téve vállalták: 1-2 
perces időtartamban harang
szóval emelik szomorú megem
lékező rendezvényünk súlyát, 
annak jelentőségét.
„Becsüld a múltat, és bízzál a 
jövőben” mottó jegyében a 
továbbiakban szólni kívánok a 
ZSUZSI Kisvasút múltjáról, 
jelenéről és nem utolsó sorban 
jövőjének néhány célkitűzésé
ről Közismert a kisvasút ba
rátok előtt, hogy a ZSUZSI 
vasú t hazánk legrégebben 
épült kisvasútja, amely 1882- 
ben épült meg, engedélyezését 
követően egyedüli nyomtávol
sággal néhány hónapon belül 
először 21 km hosszban Deb
recen Fatelepig.

1882. július 16-án az átadást 
követően még aznap megin
dult a forgalom  a ZSUZSI 
vasúton. Első évtizedeiben a 
fak iterm eléseket követően 
faanyagok szállításait szolgálta 
korlátozott személyi forgalom 
m ellett, majd éppen 75 éve 
engedélyezést nyert a fokoza
tosan tovább épült kisvasúton 
a korlátlan személyforgalom is. 
A történelm inek nevezhető 
ZSUZSI Kisvasút teljes hosszát 
1950-ben 50 éve kis híján 50 km 
hosszúságban  N y írb é ltek  
állomásig épülve érte el.
A ZSUZSI Kisvasút immár 
közel 120 éves léte alapján 
számos sikereket, de válsággal, 
gondokkal teli éveket is megélt. 
Legérdekesebb esem ények 
közé tartozott életében, hogy 
egyéb más tényezők mellett 
szakaszosan épült meg Nyír
béltek végállomásig. A tovább
építése m inden alkalommal 
akkor volt, amikor léte veszély
ben forgott. A ZSUZSI vasút 
gondok esetén előre menekült 
a továbbépítésével.
Az 1970-es években, mikor nem 
volt veszteséges, sőt némi 
haszonnal is működött egy ma 
már nyugodtan elmondhatjuk, 
hogy helytelen politikai döntés 
következtében 1997-ben előbb 
halálra, m ajd a különböző 
tiltakozások után „kegyelem
ből” D ebrecen -  Fatelep -

Hármashegyalja között 50 km- 
ből 16,5 km -t m eghagytak 
úttörővasút címmel. 1990-ben 
gyermek, majd jelenleg is 1995- 
től Erdei Vasútként üzemel.
A m egcsonkítással elvették 
Nyírmártonfalva, Nyíracsád, 
Nyírlugos, Nyírbéltek községek 
és a környék lakóinak, tanya
v ilág án ak  sze re te tt és 
m egbecsü lt k isv asú tjá t, a 
ZSUZSI-t.
Nem kívánom részletezni a mai 
rendezvényen, a fájdalom nap
ja  megemlékezésen, hogy ez 
mit jelentett és jelent ma is a 
nevezett települések lakosai
nak életében, ezt előttem több 
és más alkalmakkor különböző 
módon és formában megtették, 
így  Dr. Taar Ferenc neves 
debreceni író 1978-ban közzé
tett, és azóta világhírűvé vált 
rádiós hangjátékával, vagy az 
elm últ év végén m egjelent 
Bomló világ című érdekes és 
igaz történeteket tartalmazó 
könyvében.
Előzőekben már említettem a 
dél-Nyírségi érintett települé
sek és tanyavilága ma sem 
fe le jte tte  el a szere te tt és 
becsült Erdei K isvasútját a 
ZSUZSI vonatot, és megítélé
sem szerint ma is visszaváiják 
akár kissé módosított nyom
vonalon a kisvasutat.

Sándor Zoltán 
a Baráti K ör elnöke

A hangja után egy vidám , 
mosolygós, közvetlen kislány 
képe rajzolódott előttem, és 
nem kellett csalódnom. Amikor 
a m eg b eszé lt időpon tban  
személyesen is találkoztunk, ez 
a csillogó szemű, szőke, fiatal 
lány  szin te  zavarba  e jtő  
nyíltsággal fogadott. Annak 
ellenére, hogy most találkoz
tunk  éle tünkben  e lő szö r, 
pillanatok alatt sikerült megta
lálnunk a közös hangot, kivált
képpen mikor kedvenc témája, 
a tánc kerül szóba. Hogy ki Ó? 
Gyurina Katalinnak hívják. A 
Nyíracsádi Általános Iskola 8. 
évfolyamos diákja. Már 3 éves 
ko rá tó l ak tívan  tánco l és 
számos táncverseny résztvevő
je  is volt. Azt hiszem joggal 
állíthatom, hogy ő is közsé
günk büszkeségei közé tartozik. 
Ezt misem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy idén ő volt az 
egy ike  azoknak  a táncos  
fiataloknak, akik hazánkat 
képviselték a júliusban meg
ren d eze tt sz lo v én ia i és 
ugyancsak ez év szeptember 8- 
9-én a németországi Bremen- 
hafenben tartott táncvilágbaj
nokságon.
Katica junior egyéni kategó
riáb an  h ip p -hopp  tánco t 
mutatott be mindkét helyszí
nen. Ezzel a kreációval Szlové
niában 150-ből a 27. helyezést 
sikerült megszereznie és így 
jo g o t sze rze tt a ném et 
bajnokságon való részvétel
hez, ahol a 21. helyen végzett 
a 90-ből. Ez egy nagyon szép 
eredmény, foként ha figyelem

be vesszük azt a tényt is, hogy 
ide m ár csak  a leg jobbak  
juthatnak el világszerte.
- Mi alapján  válogatnak ki 
benneteke t a v ilágbajnok 
ságra?
- M inden évben különböző 
p o n tsze rző  v e rsenyeke t 
rendeznek országszerte, ame
lyeken az elért helyezéseknek 
megfelelően pontokat gyűjthe
tünk. Aztán van egy országos 
sz in tű  ba jnokság , m elyet 
á lta lában  D unaú jvárosban  
rendeznek meg. Itt korosz
tályonként egyéni kategóriá
ban az első 5, csoportosan az 
első három helyezett juthat el 
a világbajnokságra, persze csak 
akkor, ha az egész évben 
szerzett pontszámok elérik a 
megszabott határt. Én az idei 
bajnokságon a 4. helyezést 
értem el és így vehettem részt a 
világbajnokságon.
- M ennyit kell gyakorolnod 
ahhoz, hogy ilyen és ehhez 
hasonló eredm ényeket tudj 
e lérni?
- Minden vasárnap táncórára 
já ro k  D ebrecenbe , ahol 
Gyöngyösi Sándor tanár úr a 
Nádudvari M űvészeti Tánc
stúdió vezetője délután 14.00- 
20.00 óráig edzést tart nekünk. 
Persze én hétköznaponként is 
megpróbálok egy kicsit gyako
rolni. Amikor viszont valami
lyen bajnokságra készülünk, 
akkor minden nap szigorúan 
edzeni kell. Például a szlovéniai 
bajnokság előtt már két héttel 
minden nap mentünk táncolni. 
Sőt mikor arról a versenyről

hazajöttünk, ismét volt egy 
egyhetes tánctábor Nádudvaj 
ron, ahol tavalyi világbajnokod 
tartottak nekünk felkészítést a 
ném eto rszág i verseny re  
Köztük volt a felnőtt világbajj 
nők K árpáti G ab rie lla , az 
egyéni és duó kategóriában is 
győztes B araksó István és 
Baraksó Péter.
- Még egy éved van a junior 
kategóriában és aztán belépsz 
a felnőtt táncosok közé, ahol 
m indent élőiről kezdve har
colnod kell egy megbecsüli 
helyért.
Szeretnéd továbbra is folytatni 
a táncot és vállalni a kihívá
sokat?
- Nem félek a kihívásoktól. A 
sikerek mellett sok kudarc is én 
már, de soha nem veszítettem 
el a kedvem. Sőt még többet 
edzettem, hogy a következő 
versenyen jobb legyek. Ez az 
év elég nehéznek ígérkezik, 
hiszen készülök a felvételire és 
így a tanulásra több időt kell 
fordítanom, de a táncot nert 
szeretném abbahagyni.
Persze ez nem csak rajtam áll 
Attól is függ, hogy a szüleim 
mennyire tudják majd fizetni 
továbbra  is a tánccal járd 
kiadásokat.
- Ha a későbbiekben lenne rí 
lehetőséged, foglalkoznál-« 
még kom olyabban a tánccal 
mondjuk mint tánctanár?
- Imádok táncolni, de tanítani 
nem szeretném, mert nincs elég 
tü re lm em  a gyerekekhez. 
Igazából orvos szeretnék lenni 
Hogy miért, azt nem tudnárt 
m egm ondani, de ezt mái 
negyedikes koromban eldöiv 
töttem. Éppen ezért az általánd 
iskola után a Kossuth Lajoj 
G im názium ban  szeretnél 
továbbtanulni. Bár az ismerőse1 
im azt mondják, hogy számon» 
ra az Ady Endre Gimnázium 
testhezállóbb lenne. Végül is 
aki ismer, tudja, hogy milyefl 
szervezkedő, izgő-mozgó va
gyok, így aztán lehet, hogj 
igazuk van. Még van egy kis 
időm, hogy eldöntsem melyil 
iskolát választom.
- Nos, K a tica , b á rh o g y  is 
döntesz, azt kívánom , hog) 
mindig őrizd meg a benned 
lévő le n d ü le te t ,  e rő t  és 
vidámságot, hogy könnyedéi»' 
táncolva léphesd át az életbe» 
adódó akadályokat

Bisztrán Gabriella

A család melege
Egy életre meghatározó -  
akik szeretetteljes, harmoni
kus családban nőttek fel, 
hűségesebbek, kezdeménye
zőbbek, magabiztosabbak és 
több örömöt lelnek az élet
ben. Hogy a szülői szeretet
nek ilyen hatása van, nem 
kevesebb mint 45 évig tartó 
kutatómunka alapján állítja 
egy amerikai kutatócsoport, 
amelyik az akkor még kicsi 
gyerekek életútját követte. A 
jó  fészekbő l szárm azók 
könnyebben beilleszkedtek, 
jobbak a társadalmi kapcso

lataik (sok barátjuk van, jó 
kapcsolatban vannak roko
naikkal) és nagy szeretettel 
nevelik saját gyerekeiket is.

G y ó g y k o k t é l
Jó hírek
Táplálékunk rosttartalma nagyon 
fontos, erről többször is írtunk a 
Családi Lapban: a növényi rostok 
serkentik a bélmozgást, ezáltal a 
salakanyag gyorsabban távozik 
szervezetünkből, így az irritáló, 
daganatkeltő és káros anyagok 
csak rövid ideig fejthetik romboló 
hatásukat. Egyértelmű összefüg
gést mutattak ki a béldaganatok 
keletkezése és a rostszegény 
táplálkozás közön.
A rostok alkalmasak ezenkívül a 
koleszterinszint csökkentésére,

és egyenletessé teszik a szénhid
rátok felszívódását, ezért cukorbe
tegeknek is jó táplálék. A legelter
jedtebb élelmi rostot, a búzakorpát 
azonban nem mindenki bíija. Most 
helyette a (sajnos) drágább zabkor
pát ajánlják, mert ez nem okoz 
puffadást és sokféle, a szervezet 
számára hasznos szénhidrátot, 
fehérjét és B-vitamint tartalmaz.

Rossz hírek
Lebecsüljük annak jelentőségét, 
m ennyire óvatosan kell bánni 
főzéskor is a nyers tojással. A 
tojás külső héja sok szalmonella

baktériumot tartalmaz, mossuk 
meg, mielőtt feltörjük, de soha ne 
a mosogató fölött. (Ma már több 
nagy bevásárló centrumban kap
hatók fertőtlenítővel lemosott 
tojások.) Mikor a tojást feltörtük, 
a fehérjét és a sárgáját elválasztjuk, 
takarékosságbó l a legkisebb 
tojásfehérje maradékot is kiszed
jük ujjunkkal a tojáshéjból. Pedig 
ha a kezünk a tojás belsejével érint
kezett, azonnal kezet kell mos
nunk. Angol kutatók szerint csak 
így tudjuk elkerülni, hogy kezünk
kel más élelmiszerre is átvigyük a 
szalmonellát. Hogy még eddig 
soha semmi bajunk sem lett emiatt?

Tudnunk kell, hogy a betegség 
tünetei akkor jelentkeznek, ha túl 
sok a szalmonella a szerveze
tünkben, akkor viszont súlyos 
betegséget kaphatunk, ami kis
gyerekeknek, idős, vagy beteg
ségből lábadozó felnőtteknek 
életveszélyes lehet.
Mindig legyen háztartásunkban 
fertőtlenítő lemosószer, amellyel 
a tojásételek és a baromfihús 
készítése után a konyhapultot, 
a konyhai eszközöket és kezün
ket is alaposan lemossuk. Jó, ha 
tudunk háztartási kesztyűben 
dolgozni, mert némelyik fertőt
lenítőszer allergiát okozhat.

„Becsüld a m últat és bízzál a jövőben!” - Koszorúzás a Fájdalom  Napján



Angol nyelvi tábor Tokajban Jogi tanácsok

Angol tábor, Tokaj 2000. július

A nyári szünetben vidám  
napokat töltöttünk, s ezzel 
együtt tanultunk is különböző 
szaktáborokban. Illés Gabriella 
vezetésével angol táborban 
vettünk részt Tokajban. Előre 
megtervezett és kidolgozott 
program szerint töltöttük el ezt 
az egy hetet. Délelőttönként 
angolul társalogtunk és angol 
nyelvtannal foglalkoztunk. 
Délután meg kellett tanulnunk 
a házi feladatot, amit Gabika 
néni Konyári Ágnes segít
ségével mindenkitől felkér
dezett. Kivettük részünket a

kerti munkából, valamint sokat 
segítettünk a konyhában és az 
ebédlőben.
Miután mindenki elvégezte a 
munkáját, mehettünk focizni, 
társasjátékozni, így mindenki 
azt csinálhatta, amihez kedvet 
érzett. Szabadidőben strandol
tunk, hegyet másztunk és a 
városban is körülnéztünk. 
Megismerkedtünk a szomszéd 
házban lakó fiúkkal, akikkel na
gyon jó  barátságot alakítottunk 
ki. Minden nap késő estig fo
ciztunk. Utolsó éjszaka megvic
celtük a fiúkat.

Szerintünk nagyon jól sikerült 
a tábor, tanultunk, szórakoz
tunk. Elterveztük, hogy jövőre 
is eljövünk Tokajba.
A tábor résztvevői:
Barna Ágnes, Koszorús Geor
gina, Mécséi Rita, Gégény Gá
bor, Őri Ádám, Őri Tibor, Simon 
Roland.
Köszönetünket fejezzük ki Illés 
Gabriella tanámnőnek.

Barna Agnes, 
Koszorús Georgina 

6.a osztályos tanulók

Az egyéni vállalkozói igazol
ványról
A közelmúltban jelent meg a 129/ 
2000 (VII. 11.) Korm. sz. rendelet 
az egyéni vállalkozói igazol
ványról. Ez a rendelet határozza 
meg az igazolvány kiadására, 
visszavonására, cseréjére vonat
kozó eljárás részletes szabályait. 
A rendelet szerint az igazolvány 
közokirat, amely érvényességének 
fennállásáig közhitelesen igazolja 
a benne feltüntetett adatokat. A 
vállalkozási jogosultság igazolá
sára azonban önm agában az 
igazolvány nem elegendő, szük
séges hozzá a személyi azonosító 
igazolvány, vagy a személyazo
nosságot igazoló más hatósági 
okmány is. Ezek együttesen alkal
m asak az egyéni vállalkozó 
vállalkozási jogának igazolására. 
Maga az igazolvány egy törzs
lapból és pótlapokból áll. Az 
igazolvány kiadására, visszavoná

sára, cseréjére, nyilvántartására 
irányuló eljárásban első fokon a 
vállalkozó székhelye szerint 
illetékes körzetközponti jegyző jár 
el. Aki igazolványt szeretne 
kiváltani, annak kérelmet kell 
előteijeszteni. A kérelmet erre a 
célra rendszeresített űrlapon kell 
benyújtani. A kérelemhez mellé
kelni kell az érvényes hatósági 
erkölcsi bizonyítványt is.

Ha a körzetközponti jegyzőnél 
nyilvántartott adatokban változás 
áll be, ezeket az adatváltozást kö
vető 15 napon belül köteles a 
vállalkozó bejelenteni. Ha olyan 
adatváltozás történ t, ami az 
igazolványban feltüntetett adatokat 
is érinti, az igazolvány cseréjét is 
kérni kell.
Előfordulhat, hogy az igazolvány 

elveszett, ellopták, vagy megrongá
lódott. Ebben az gsetben újból 
kérelmet kell beadni ugyanolyan 
szabályok szerint, mint az első

igazolvány megszerzésére irányu
ló kérelem benyújtásakor. Ehhez 
a kérelemhez azonban az előírt 
mellékleteket nem kell csatolni. Ha 
megrongálódás miatt kémek új 
igazolványt, a régit le kell adni. Ha 
az igazolvány anyaghibás, vagy 
téves bejegyzést tartalm az, a 
körzetközponti jegyző  a 
vállalkozó bejelen tésére az 
igazolványt hivatalból kicseréli. 
Az igazolványt a vállalkozó 
köteles sértetlenül megőrizni, és az 
érvényesség megszűnését követő
en haladéktalanul a körzetközponti 
jegyzőnek leadni. A kinek az 
igazolványát ellopták, megsemmi
sült, vagy elvesztette, vagy elve
szettnek vélt igazolványát megta
lálta, köteles azt haladéktalanul, de 
legkésőbb 3 munkanapon belül a 
körzetközponti jegyzőnél bejelen
teni.

Dr. Lengyel Imre 
ügyvéd

zz az egy ßontoö, (eyyeteb Jóit moót...

VIDES tábor Nyíracsádon

^ides tábor községünkben

Az az egy fontos, legyetek jók 
most... - szólt a dal minden délután 
a nyíracsádi Dózsa G yörgy 
Művelődési Házban július 27-től 
augusztus 3-ig, a VIDES táborban. 
Az idén második alkalommal 
szervezett tábort a VIDES 
m agyarországi csoportja a 
nyíracsádi és nyírmártonfalvi 
gyermekek és fiatalok számára. A 
VIDES (Volontariato Intematzi- 
onale Donna Educazione Svilup- 
po) olyan önkéntes fiatalokból 
álló nemzetközi szervezet, amely 
a hátrányos helyzetben élő nők, 
gyermekek, fiatalok segítésére jött 
létre. Központja Rómában van. A 
világon nagyon sok helyen 
működnek csoportjai (Európa, 
Ázsia, Afrika, Dél-Amerika). 
Magyarországon Debrecenben 
alakult meg és m űködik egy 
csoportja. A VIDES létrejöttében 
és jelenlegi munkájában is jelentős 
szerepe van a salezi rendnek. 
Tevékenysége Don Bosco nevelé
si módszereire épül, aki a periféri
ára szorult gyermekeket, fiatalokat 
próbálta maga köré gyűjteni és 
nevelni.
A magyarországi VIDES csoport 

kezdetben a nevelőotthonokban 
élő gyermekek számára szervezett 
különböző programokat, nyári 
táborokat. Később ezt kibővítette 
a falubeli gyerekek számára is.

(Nyírmártonfalván 1966-tól, 
Nyíracsádon 1999-től szervezett 
nyári táborokat.) A VIDES munká

jának fontos része a prevenció 
(megelőzés) melyet a gyermekek, 
fiatalok számára nyújtott érdekes 
és tartalmas tevékenységekkel - 
játék, sport, ének, tánc, kézműves 
foglalkozások - próbálunk megva
lósítani. Olyan programokat kíná
lunk nekik ezalatt az egy hét alatt, 
amelyek a táborozás örömét, élmé
nyét nyújtják azok számára is, 
akiknek nem volt erre lehetőségük. 
Mindezt ingyen kínáljuk számuk
ra, s mivel önkéntesekről van szó, 
mi is ezt ellenszolgáltatás nélkül 
saját időnkből, erőnkből és főképp 
szeretetből tesszük. Munkánk leg
főbb elismerése a gyermekek arcán 
lévő öröm a táborban és az, hogy 
egyre többen jönnek a foglalko
zásokra, naponta 70-80 gyerek. 
Délelőttönként daltanulás, néptánc 
és modemtánc, dramatikus játék 
várta a gyerekeket Nyírmárton
falván az iskolában. Délutánon
ként játék, ének, kézműves foglal
kozások voltak Nyíracsádon és 
N yírm ártonfalván egyaránt. 
Lehetett rajzolni, festeni, neme
zeim, bőrözni, karkötőt készíteni, 
gyöngyöt fűzni és még sok más 
érdekes dolgot tanulni.
Esténként sportjáték, beszélgetés 
és esti túra várta a fiatalokat, gyere
keket Nyírmártonfalván. De nem 
csak ezek a programok tartoztak a 
táborhoz, az önkéntesek munkája 
szigorú napirend szerint zajlott: a 
hétórás ébresztőtől a késő éjsza
kába nyúló napi értékeléséig és a

másnapi program tervezéséig, a 
reggeli „gondolatébresztőtől” a na
pot záró “Jó éjszakát”-ig.

A napirendhez képzések is 
hozzátartoztak , m elyen az 
önkéntességről a VIDES munká
járól, az eddig szerzett tapasztala
tokról, prevencióról esett szó. 
Vasárnap egész napos akadály- 
versenyt szerveztünk a nyíracsádi 
gyerekek és a családotthonokban 
élő fiatalok számára. A tréfás 
akadályokat - vízhordás, mocsár
járás, célbadobás, kincskeresés - 
eredményhirdetés, jutalmazás és 
játék zárta a szabadidő parkban, 
melyet az önkéntesek legalább 
annyira élveztek, mint a gyerekek. 
A tábor végét a hagyományos 
táborzáró műsor (FESTA) zárta, 
ahol a közösen tanult énekeket és 
dunántúli ugróst mutatták be a 
gyerekek az önkéntesekkel és a 
helyi citeracsoporttal együtt.
És a búcsúzásnál újra felcsendült 
a dal:
„... az az egy fontos, legyetek jók
most...”
A táborban nyolc olasz és 18 
magyar önkéntes fiatal vett részt: 
Laura és Andrea (Róma) Mattea 
és Francesca (Cellarengo) Silvia 
(Novi Ligure) Maddalena (Correg
gio) Monica és Barbara (Pavia)

A tábort vezette: 
Sexty Ildikó és Nagy István.

A tábort szervezte: 
Katona Enikő és Nagy Edit.

F E L H Í V Á S

Nyíracsád Község Önkormányzata felhívja a lakosság figyelmét, hogy a hetente 
szervezett szemétszállítás alkalmával csak a háztartásban keletkezett hulladékot 
szállíttatja el. A tulajdonos köteles az összegyűjtött szemetet szállítható állapotban 
(textil- vagy műanyag zsák) ingatlana elé a reggeli órákban (7-8 óra) kihelyezni. 
A gyűjtőkocsi elhaladása után kitett háztartási szemét nem kerül elszállításra. 
Nem minősül háztartási szemétnek az állati hulla és trágya, épület bontásából, 
javításából származó törmelék, továbbá tűz- vagy robbanásveszélyes mérgező, 
fertőző anyag, a kerti és gazdasági művelés során keletkezett hulladékok, valamint 
a vállalkozási tevékenységből keletkezett hulladékok.
Felajánlja a vállalkozói tevékenységgel összefüggő hulladék szállítását, melyet 
külön megállapodásban rögzítettek alapján teljesít.
Kéijük a fentiek tudomásul vételét!
Nyíracsád, 2000. szeptember 15.

Varga Györgyné 
jegyző

A táborzáró műsor (FESTA) egyik pillanata
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F e l h í v á s
A z idén  is so r kerü l a K u ltu rá lis  Ö rökség  N ap jai 
hétvégére, m elynek időpontja 
2000. szeptem ber 23-24.
Tém ája: K özépkori tem plom ok és tem plom rom ok. 
E z e n  o rs z á g o s  re n d e z v é n y h e z  k a p c s o ló d v a  a 
T o u r in fo rm  N y íra c s á d , az  Ö n k o rm á n y z a t é s  a 
R eform átus Egyház tám ogatásával erre a hétvégére 
m e g n y íln a k  a N y íra c sá d i R e fo rm á tu s  M ű em lék  
tem plom  kapui.
A  nyitva tartás:
Szom baton: 9 .00 - 17.00 óráig
Vasárnap: 1 2 .0 0 - 18.00 óráig
S zere te tte l várunk  m indenk it, aki községünk  ezen
nevezetességét m ég eddig - idő hiányában, vagy egyéb
okból - nem  látta.
A  belépés díjtalan. A  tem plom ról írásos anyag is készül, 
m elyből m élyebb ism eretek  b irtokába  ju th a tn ak  az 
érdeklődők. A  tem plom  nyitva tartásával egy időben a 
Tourinform  iroda szintén nyitva tart. Idegenvezetés itt 
igényelhető. A  tem plom  bem utatását óránkénti illetve 
kétóránkénti váltással önkéntesek  segítik.
Szerete ttel várunk m inden  hely i lakost és hozzánk  
érkező érdeklődőt!

S á n d o r  E d it 
T o ru in fo rm  N y íra c sá d

Télen jól jön

Házi savanyú

Apróhirdetések
G a z d a s á g i  fe ls z e re lé s :  
s trá fsz e k é r , eke, b o ro n a , 
c s is z o ló ,  2 db  k e ré k p á r  
eladó. É rdeklődni: K onyári 
Györgyné, Nyíracsád, M un
kácsy  u. 6. sz.

* * *

V arga  Já n o s , N y íra c sá d , 
D ózsa u. 14. sz. alatti csalá
di háza eladó. É rdeklődni a 
fenti c ím en lehet.

B abakocsi eladó! H árom 
funkciós, m ózeskosaras, jó  
állapotban van. Érdeklődni: 
K iss Sándom é. Teli: 206- 
76 7 .

* * *

G át u. 6. sz. alatti 2687 m2- 
es építési te lek  ipari áram 
m a l, g á z c s o n k k a l e la d ó . 
É rd ek lő d n i: N y írm á rto n -  
f a lv a ,  D e b re c e n i  u . 72 . 
Lukács.

NAGY MIKLÓS AUTÓSISKOLA 
autóvezető tanfolyamot indít 

személygépkocsi, motorkerékpár, 
segédmotor kategóriákból.

Kezdés ideje:
2000. október 11. 18.00 óra 

Helye:
Nyíracsádi Általános Iskola, 

Szatmári u. 8. sz. 
Jelentkezni lehet: 

TOURINFORM iroda 
Telefon: 207-271  
NAGY MIKLÓS 

Telefon:
203-344, 06-30-2 -184-284  

Bármilyen részletfizetés 
lehetséges!

Télen jól jön majd az ősszel 
tartósított házi savanyúság ká
posztából, uborkából vagy bár
milyen zöldségből.

Ecetes paprika
Hozzávalók:
húsos, ép kerek paprika, ecetes- 
cukros-sós öntet.
M ossa meg jó l a paprikát, 
szára it vágja vissza, m ajd 
egészben hagyva tegye na
gyobb üvegekbe. Forralja fel 
az ízlés szerint kikevert ecetes- 
cukros-sós vizet. Várja meg, míg 
kihűl, majd öntse a fapálci
kával leszorított paprikára. 
Kösse be az üveg száját, majd 
száraz  gőzben tá ro lja  egy 
napig.

Ecetes uborka
Hozzávalók:
apró uborka, kapor, torma, pap
rika, 1 liter vízhez 1-2 dl ecet, 2 
dkg só, 3 dkg cukor.
Az egészséges ubo rkákat 
hideg vízben többször váltva, 
alaposan mossa meg. Tisztára 
m osott üvegekbe szorosan 
egymás mellé tegye. Szórja rá 
a k ap ro t, dugja  közé a 
hámozott, szeletelt tormát. Az 
ecetes-cukros-sós vizet főzze 
fel. Langyosra hűlve öntse az 
uborkára. C elofánnal vagy 
csavaros tetővel zárja le az 
üvegeket.

Csalamádé
Hozzávalók: uborka, káposzta, 
hagyma, zöldparadicsom, pap
rika, só, ecet, víz, kevés cukor, 
szemes bors, babérlevél, kori-

ander.
A káposztát reszelje le, a többi 
zöldségfélét karikázza fel. Sózza 
le néhány órára. Töltse utána 
a keveréket üvegekbe, ecetes 
vízzel öntse fel. Másnap még 
töltsön rá kevés levet. Zárja le 
az üvegeket.

Savanyú patisszon
Hozzávalók: patisszon, 1-2 db 
uborka, 4-5 db zöldparadicsom, 
ecetes-sós-cukros víz, egész 
bors, torma.
A hámozott és darabolt zöld
ségeket töltse üvegbe. A fű
szeres és ecetes vizet forralja 
fel. öntse a zöldségekre forrón. 
Lezárva száraz gőzben érlelje.

Tippek
* K erü lh e t a savanyúság  
levébe m ustárm ag , bors, 
fokhagyma, gyömbér. Forralja 
fel a fűszerekkel megszórt ece
tes vizet, majd szűrve öntse az 
üvegekbe.
* Tiszta eszközöket, edényeket 
használjon. Az üveget mosó
szerrel tisztítsa ki, alaposan 
öblítse, majd törlés nélkül szá
rítsa.
* Légm entesen zárja le az 
üvegeket nedves celofánnal 
vagy fémtetővel.
* A száraz  g őzö léshez  a 
m egtö ltö tt üvegeket tegye 
ládába, pokrócok, párnák közé, 
hogy csak lassan és fokoza
tosan hűljenek.
* Hűvös, száraz, sötét és szellős 
he lyen  tá ro lja  a sav an y ú 
ságokat.

FELHÍVÁS
A Nyíracsád Községi Önkormányzat helyettes szülői felada
tok ellátására keres Nyíracsádon élő, állandó lakosú szülőket. 
A helyettes szülői feladatkörrel kapcsolatos információkról 
tájékozódhatnak a Gyermekjóléti Szolgálatnál.

Kovács Ferencné 
a gyermekjóléti szolgálat vezetője

VIDEOFELVETELEK 
KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALOM,
szuper VHS minőségben! 

Szerkesztés, utóhangosítás, 
számítógépes borítókészítés. 

KESERŰ GYÖRGY 
Vámospércs,

Pacsirta u. 4. sz. 
Telefon: 210-514

KALENDÁRIUM

Szeptember 1.
Egyed napján kezdik meg a 
búza és a rozs vetését. Népi hie
delem: ha ezen a napon vetik 
el a búzát, akkor bő termésre 
számíthatnak a gazdák. E naptól 
figyelték meg az emberek a 
szőlő érését. Csőszök vigyáztak 
a szőlőre, védték a madarak és 
a tolvajok ellen.
Szeptember 5.
Ha Lőrinc napján szép idő van, 
a népi m egfigyelés szerint, 
hosszú lesz az ősz. E nap után 
már ízetlen a dinnye - a hűvös, 
egyre hosszabb éjszakák miatt. 
Szeptember 8.
K isasszony napját tartotta a 
nép az ősz kezdetének. E napon 
született Mária, Jézus anyja. 
Az egész magyar nyelvterü
leten kedvelt búcsúnap. 
Szeptember 12.
Mária napja, Szűz Mária neve 
napja, máig kedvelt névünnep, 
egyes vidékeken búcsúnap. ‘ 
Szeptember 21.
Máté napja. Máté apostol és 
evangélista emléknapja. Egyes 
vidékeinken Máté napján ve
tették a búzát.
Szeptember 29.
M ihály napja, Szent Mihály 

arkangyal ünnepe. A hagyo
mány ezt a napot „pásztor- 
ü nnep” -nek nevez te , m ert 
ekkor számoltak le a pásztorok 
a gazdáknak a rájuk bízott álla
tokkal, s adtak számot egész évi 
munkájukról.

Szeptember 29.
A Fegyveres Erők napja. A ha
zánkat védő hadsereget ünne
peljük és emlékezünk az 1848/ 
49-es szabadságharc híres 
ütközetére, a pákozdi csatára.

TUDOD-E, HOGY...
- 1552. szeptember első felében 
kezdődött meg Eger várának 

ostroma
- szeptember 8-án, Kisasszony 
napjára megérik a dió
- szep tem ber 23-a  az ősz 
kezdőnapja, mert ettől kezdve 
rövidebbek a nappalok
- szeptember 23-án a nappal 
ugyanolyan hosszú, mint az 
éjszaka?

IDŐ- ÉS TERMÉS/ÓSLÓ 
NÉPI MONDÁSOK, 
BABONÁK

„Ha Egyed napján az ég dö
rög, jövőre bőséges termés 
várható.”
„Lőrinc belepisil a dinnyébe, 
nyúlóssá válik a dinnye bel
seje.”
„A Máté-napi tiszta időből jój 
bortermésre következtettek.” 
„Szent M ihály lova deres, 
behozza a telet!”
„Szent Mihálykor keleti szél, 

igen komoly telet ígér.” 
„Mihály-napi dörgés szép őszt, 
de kemény telet jelez.”
,„Azt tartja a néphit, ha Mihály 
napon még itt vannak a fecs
kék, újévig nem lesz nagy hi
deg.”

Ötletek, tanácsok
* H a a vasalónk  m ár nem  
c sú sz ik  jó l  a ru h án , eg y 
sze rű en  c sa k  h ú zo g assu k  
sokszor egy régi törülközőn, 
a m e ly e t v a s tag o n  b e k en 
tünk  gyertyaviasszal.
* A  fő tt k rum pli v izé t ne 
ö n tsü k  k i, h an em  am ik o r 
k ihűlt, locsoljuk  m eg vele a 
szobanövényeket. A  kávé- 
zaccot, a k ifő tt tea levelet is 
é rdem es rászó rn i a n ö v é 
nyekre, m ert a b ennük lévő 
ásványi sók táp lá lják  v irá 
gainkat.
* A b ú to ro k a t ne  teg y ü k  
soha szorosan a fal m ellé, 
m ert ha nem  já r  a levegő 
m ögöttük, hátlapjuk nedve- 
sedik és m egvetem edik.
* É rdem es m ég a m odem  
m osóporok m ellett is m osó

szappant tartani o tthon. Ha

pörkö ltszaft cseppen a ru 
hára vagy m egfogja a sár
g a ré p a  rá c s ö p p e n ő  lev e  
vag y  a lm a fo lt k e le tk ez ik  
r a j ta ,  b e k e n jü k  v íz b e n  
fe lp u h íto tt szappannal, és 
rövid áztatás után kimossuk.
* N em  issza be a sütem ény 
teteje a cukorm ázat, s nem  
is törik a máz, am ikor szele
te ljük a sütit, ha a m ég forró 
tésztát felm elegített, sim ára 
kevert barack lekvárra l vé 
konyan bekenjük, rövid ideig 
száradn i hagy juk , s u tána  
kenjük rá a cukorm ázat.
* Érdem es ablaküveg tisz tí
tá sáh o z  sp ec iá lis  tisz tító - 
kendőt vásáro ln i. H ogy ne 
kem ényedjen  m eg a kendő 
a n y a g a ,  h a s z n á la t  u tá n  
á z ta ssu k  sós v ízb e , m ajd  
öblítsük ki tiszta folyóvízzel.
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