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Anyák napjára
“? 4 'u u u f« tá t  &  (Mupy t e

'UnsuzÁ énteci ¿iáiát ado&.

Családi ünnepeink közt 
ha rangsort állítanánk, az 
anyák napja mindenkép
pen az é lre  k e rü ln e . 
Érzelmi szépsége és han
gulati gazdagsága adja 
elsőségét. A belső érték
rend szívünk szerint, leg
ősibb és legidőállóbb az 
emberi kapcsolat láncola
tában.
Az anya minden nyelvben 

megkülönböztetett státust 
szerzett az idők folyamán. 
A magyar még jelzőt is 
tesz elé: édesanyát mond 
a bizalom s az összetartás 
meghittségével. Igen mert 
kicsik és nagyok, fiatalok 
és öregek egyként érzik a 
biztonságot, ha közelébe 
lehetnek.

P ersze  ne á llta s su k  
magunkat, s pusztán csak 
azért, mert anyák napja 
van, ne teg y ü n k  úgy, 
m in tha az an yai és 
gyermeki kapcsolatnak 
nem volna soha semmilyen 

1 % felhője. Van, s néha érdes 
i és darabos, nemegyszer 
I fájdalm as is ennek  az 
, em beri v isz o n y n ak  a 
| m inősége. A z anyák  
J  hizony legtöbbször ma- 
J  §ukra maradnak, elfeled- 
! Jük őket, a csöndet hagyjuk 
\ ott m agunk  h e ly e tt, 
j belejátszik ebbe az élet 
} é rv én y e  is felnövünk, 
j Csa lád o t a la p ítu n k , a 
j tagunk  gondja béklyóz le 
1 é n ü n k e t ,  de hányszor és 

" hányszor a nemtörődöm
i g ,  az önzés, a magunk 
elönye sápasztja el a bizal- 

^  emlékeket!
J  Anyák napján eszünkbe

H  eszünkbe kell, hogy

jusson ez az arcunk is. S 
talán épp azért, hogy ön
vizsgálatot tartva változ
tassunk eddigi magatartá
sunkon.

Soha s egy percre se fe
ledjük a szeretet dolgában 
is kinek-kinek megvan a 
maga kötelessége. Leírhat
juk, hiszen mégis csak ez 
az á lta lá n o sa b b , m i 
alakítjuk, általunk bizo- 
n y ító d ik  a tá rsad a lm i 
m orál, a hum anizm us, 
amely alapjában anyatisz
telő, az édesanyák szere- 
tetére nevelő.
Közhely, de a legszebbek 

közül való az édesanya a 
család legbiztosabb pont
ja. Szülők elválhatnak, férfi 
és nő kapcsolata megszűn
het, de az anya és gyermek 
viszonya állandó. Állandó, 
mert az igazi szeretet nem 
ismeri az anyai önzést, az 
anyai szeretet m indig a 
gyermek érdekében m ű
ködik.
A magyar irodalom teli s 

teli van édesanya tisztele
tével. Petőfi, Arany, Ady, 
József Attila megrendítő 
versei bizonyítják, hogy 
mit jelent számunkra az 
édesanya. „S anyánkat, ezt 
az éd es jó  a n y á t. Ó 
Pistikám, szeresd, tiszteld, 
im ádd!” írta  Petőfi az 
öccsének, s bizony nem 
árt, ha ezen  in te lm e t 
nap o n k én t e lm o n d ju k  
magunkban.
Kosztolányi versből font 

fényes koszorút édesanyja 
fölé. Mi is ezt mutatjuk föl, 
hogy május első vasár
napján minden édesanya 
feje fölött ott ékeskedjék.

Anyám

A jándékul ad o tt 
téged Isten,
Ahogy földnek adta 
a napot;
Aranynál is drágább 
vagy te nékem,
Az Úrnak érted hálát 
adok.

liyári tűzben vagy a 
fagyos télben, 
Nyomodban mindig 
virág fakad; 
Nyugalmat találok 
közeledben, 
N yereség nekem  
minden szavad.

Áldom Istent érted 
éjjel-nappal, 
Á ldozatod nem  
felejtem el;
Átadom most e pár 
virágszállal, 
Á tadom , m it szó 
sem mondhat el.

M e ss z e  s o d o r h a t  
tő led  az é le t.
M égis m in d ig  g o n 
dolok  reád ; 
M agamm al h o rdom  
sz e n t ö rö k ség ed . 
M e g ő rize m  a r c o d  
m osolyát.

G erzsen yi L ászló

Édesanyám köszöntése

Nevezetes napok
Május 1.

A m unka ün nepe. A
világon mindenhol munka
szüneti nap. A családok, 
m u n k a tá rsak  k ö zö sen  
kirándulnak a szabadba, 
erdőkbe, rétekre, parkok
ba, ahol le lehet telepedni 
a fűre. Ilyenkor szabad 
tűzön, bográcsban készül
nek az ételek.

Május első 
vasárnapja

Anyák napja. Virággal, 
apró figyelmességgel kö
szöntik a kicsik és nagyok 
az édesanyákat és a nagy
mamákat.

Május 8.

A Nemzetközi Vöröske
reszt napja. A szervezetet 
140 évvel ezelőtt Svájcban 
alapították azzal a céllal, 
hogy betegeken, rászoru
lókon segítsenek. Magyar- 
ország az e lsők között 
csatlakozott a mozgalom
hoz. Ezen a napon hazánk
ban önkéntes véradást 
szerveznek.

Május 9.

A győzelem  n a p ja . 56
évvel ezelőtt ért véget, a 
sok szenvedést és ember
áldozatot követelő máso
dik világháború. A béke 
mindannyiunk számára a 
legfontosabb.

Május 10.

M a d a ra k  és fák  napja .
100 évvel ezelőtt az euró
pai államok egyezményt 
kö töttek a madarak védel- 
m érő l. H azán k b an  is 
fontosnak tartják, hogy 
óvjuk a m adarakat és a 
fákat. Rendelet íija  elő, 
hogy az iskolákban tanul- 
janak  erről a gyerekek. 
Minden évben a szabad
ban is megünneplik ezt a 
napot.

Május utolsó 
vasárnapja

Gyermeknap. Világszer
te megünneplik a fiatalokat 
és a gyerm ekeket. M a
gyarországon május utolsó 
vasárnapja a gyermeknap, 
am ely a vidám ság és a 
játék napja.

I) hónap híres 
magyar 
szülöttei

- Kányádi Sándor erdélyi 
magyar író, költő, gyer
mekversek szerzője. író 
olvasó találkozókon szíve
sen mesél a gyerekeknek 
versei szü letésérő l, az 
e rd é ly i k ö lté sz e trő l.  
(1929. május 10-én szüle
tett Nagygalambfalván).

- Kósa Csaba író, újság
író. Ismertek a Répa, retek, 
mogyoró és az Esztendő, 
te  v íg sá g sz e rz ő  c ím ű  
könyvei (1943. május 9-én 
született Esztergomban).

- Radnóti M iklós kiváló 
m agyar k ö ltő . V erseit 
mindenki ismeri. (1909. 
m áju s 5 -én  sz ü le te tt  
B udapesten: 1944. n o 
vember 9-én Abdán halt 
meg.)

- Zrínyi Miklós hadvezér 
és költő. (1620. május 1- 
jén született Csáktornyán; 
1664. november 18-án a 
kursaneci erdőben vadá
szat közben lelte halálát.)



I) Honismereti Kör foglalkozáson Monília és tűzelhalás
A táplálkozási szokások, az 
ételkészítési módok jelentősen 
megváltoztak. Étrendünkben 
egyre gyakrabban szerepel a 
müzli, felvágott, mirelit készétel. 
A Honismereti Kör május 3-án 
arra vállalkozott, hogy a 
hagyományos, népi ételekből 
készít bem utatót, illetve 
kóstolót. A Kör minden tagja 
aktívan bekapcsolódott az 
előkészületi munkákba, illetve 
a főzésbe. Az elkészített ételek 
gyakoriak voltak községünk
ben.
Illés Józsefné Irénke néni: házi 
kenyeret sütött és „tengeri ká
sával töltött káposztát” ké
szített.
A kenyér nagyon fontos volt 
az ételek sorában. Volt idő, 
amikor nem mindig ehettek 
annyit az emberek, amennyit 
akartak, mert dekára mérték. 
Ma már nem olyan fontos, 
nemcsak azért, mert van, hanem 
mert sok mindennel pótolható. 
Régen ez elképzelhetetlen volt. 
Aki fizikai munkát végzett, az 
kenyér nélkül nem élhetett meg. 
Vannak vidékek, ahol a búzát 
életnek nevezik. A kenyér az 
életet jelentette. Kenyérkereső, 
mindennapi kenyér, aki 
elvesztette az állását, 
elvesztette a kenyerét, a 
kenyeremre tör - ezek a szavak 
és kifejezések is mutatják,

milyen volt a kenyér jelen
tősége. Tisztelete az idősebb 
emberekben ma is él. Régen 
„Isten áldása” néven emle
gették, nem volt szabad 
rálépni, eldobni. A megsze
géséhez és fogyasztásához 
fűződő szabályok is ezt a 
tiszteletet tükrözik.
Nemes Józsefné Annuska 
dübbencset készített. Ez egy 
régi étel, kelt tésztából készített 
és káposztával töltött bélés. A 
diós-mákos kalácsot süttettük. 
A kalács régen az ünnepi étkek 
része volt. Évente legalább 
kétszer, húsvétkor és kará
csonykor kalácsot sütöttek, 
simát, diósat és mákosat. Sokat 
készítettek, mert a két-három 
napig tartó ünnepeken minden 
vendéget ezzel kínáltak, a 
kántálóknak is egy-egy karéj 
kalács já rt. A kalácsnak 
finomnak, könnyűnek, foszlós
nak kellett lenni, tejjel, kávéval 
reggelire ették, húsvétkor meg 
leginkább főtt tojást és sonkát 
adtak hozzá. Kalácsot vittek 
szenteltetni is. A kalács 
nemcsak étel volt, de szimbó
lum is. Van ilyen szólás: 
kiengedte szájából a kalácsot! 
Meg lehetett kóstolni a tört 
paszulyt, siligót, puliszkát, 
káposztás paszulyt. Települé
sünkön gyakran szerepelt az 
étrendben a paszuly vagy más

néven bab. Különféle módon 
készítették el. ízletes, olcsó, 
laktató egytálételt lehetett 
főzni belőle. Erre az alkalomra 
ezeket az ételeket: Szilágiy 
Jánosné Editke, Verdes 
Jánosné, Nagy Tibomé, Varga 
Józsefné Ilike készítette el.
Az udvaron bográcsban főtt a 
slambuc és a pörkölt. Akik 
készítették: Nemes József, 
Kabály Ferenc, Boros András, 
Moczok Gyula.
Házibort hozott az ételekhez 
Elek Ágnes nyugdíjas tanárnő, 
vegyes pálinkát Moczok Gyula 
tanár.
A Honismereti Kör fog
lalkozására meghívtuk a 
képviselő-testület tagjait. 
Vendégünk volt még Szókéné 
Dr. Vajda Mária főmúzeológus. 
Köszönöm mindazoknak a 
munkáját, akik hozzájárultak a 
rendezvény sikeréhez, ízletes, 
hagyományos ételek készíté
sével, szervező és közremű
ködő munkával, vagy a jó 
hangulatkeltéshez gyönyörű 
citera zenével. Részvételükkel 
támogatták a Honismereti Kör 
munkáját, és azt az elképzelést, 
hogy egy működő tájházat, 
parasztportát építsünk fel 
településünkön.

Kövér Gáborné

A kórokozó gombák szere
tik a nyirkosságot és a hide
get. Faluhelyen gyakran 
mondják, hogy a köd meg
ette a meggyet. Ez azt jelen
ti, hogy virágzás idején 
nedves, párás, hűvös az idő. 
A „gonosz gyilkos”, a moní- 
lia, tudom ányos nevén 
M onilia laxa, vagyis a 
csonthéjasok moníliája, az 
ilyen klíma idején indul 
támadásra. A fa kéregrepe
déseiben és a rüggypikke- 
lyekben, valam int a fán 
m aradt gyüm ölcsm úm i
ákból, mint az ejtőernyősök, 
a kórokozók megrohamoz
zák a virágokat. A termők 
csúnyán a bibén vesznek 
hídfőállást, és a szállító 
edénynyalábokban halad
nak előre, mint a deszanto- 
sok, sejtről sejtre. Először a 
virágokat ölik meg. Gaztet
tüket az időjárás jótékonyan 
fedezi azzal, ha fagypont 
körüli a hőmérséklet. Ekkor 
- ha nem nézzük meg 
alaposan a növényeket - azt 
a téves következte tést

tovább nyomuló gombával 
szemben már megkezdik a 
harcot a növény immun
csapatai. A mézga pedig 
o lyan, m int az emberi 
szervezet esetén a gennye- 
sedés. Az e lhalt „védő 
harcosok” maradványait 
kilöki m agából az élő 
szervezet. A moníliás rövid 
termőnyársak csúcshajtásai 
pedig gyakorta elszáradnak, 
mert a közbülső megfertő
zött virágokon keresztül a 
kórokozó elzáija a nedvke
ringés éltető forrását. Ezzel 
szemben a lefagyott termő
nyársak hajtórügyei tovább 
élnek a virághalál után is.
A csonthéjasok moníliája a 
legnagyobb kárt a meggyen 
okozza. Érdekes módon a 
cseresznye sokkal jobban 
bíija a gyűrődést. Ugyanak
kor a szilvafajták, a sárgaba
rackok és az őszibarack is 
áldozatul eshetnek a mo- 
níliának. Nem véletlenül úja 
tehát a szakirodalom, hogy 
a csonthéjas gyümölcsöket 
a virágzásig legalább há
romszor kell permetezni 
monília ellenes szerrel. Ezek 
közül igen hatékony a réz, 
amely egyúttal baktériumölő 
hatású is.
Almánál, körténél, birsnél és 
naspolyánál egy m ásik 
veszedelmes kórokozó tá
mad virágzás idején. Ez 
pedig a tűzelhalás. Tudomá
nyos nevén az Erw inia 
am ylovora, vagyis az 
erwiniás hajtás és ágelhalás. 
A megelőzés kulcsfontossá
gú. A rezes perm etezés 
védelmet ad, de ha a kóro

kozó m egvetette lábát, 
akkor már csak a mechani- a 
kai és a vegyszeres védelem 
segíthet. Speciális erwinia 
ellenes készítm ényeket 
lehet kapni. Jó hír a regiszt
rált gazdáknak, hogy ha a 
fertőzést felfedezik  és 
ezután kihívják az adott 
megye N övényegész
ségügyi és Talajvédelmi 
Állomásának szakembereit, s 

akkor ők - ha azonosítják a 
tűzelhalás kórokozóját - j 
hivatalból elrendelik  a
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kötelező védekezést. Ezután 
a szám lára vásárolt nö
vényvédő szerek ára, ame
lyek hatásosak a tűzelhalás- 
sal szemben, állami támo
gatás keretében visszaigé
nyelhetők a megyei Föld
művelésügyi Hivataloktól. 
Fontos tudni, hogy kizárólag 
a regisztrált gazdálkodók 
jogosultak  erre a tám o
gatásra.
Amikor tehát a szirmok 
hirtelen megbámulnák, majd 
barnán megszáradva sokáig 
ott maradnak a fán, akkor 
tudhatjuk, hogy a rettegett 
kórokozó, a tűzelhalás, meg
támadta fájukat.

A tűzelhalás kizárólag az 
almástermésüeket támadja 
meg, de a csonthéjasokat 
nem tudja letaglózni. Csont
héjasoknál a monília okoz 
olyan tüneteket, m intha i 
tűzelhalás lenne, de nem az. 
Érdemes tehát odafigyel
nünk erre a két vesze
delmes kórokozóra, mielőtt 
óriási károkat okoznának 
fáink életében!

vonjuk le, hogy megfagytak 
a virágok. Ugyanakkor ha 
tüzetesen szemügyre vesz- 
szük, akkor jól elkülönülnek 
a pusztán megfagyott, illetve 
a moníliával „legyilkolt” 
virágok. Például a fagyott 
virágok egy-két nap alatt 
elmorzsolhatóak. A virág- 
kocsánynál pedig sohasem 
je len ik  meg, vagy csak 
kivételes esetekben mézga- 
folyás. Ezzel szemben a 
monília csalhatatlan jele a 
m ézgásodás. Ugyanis a 
szállító edénynyalábokban

A jó hangulatkeltéshez a citerazene is hozzájárult

JOGI TANÁCSOK

Az életjáradéki szerződésről
Legutóbb a tartási szerződésekről 
volt szó, több olvasónk érdek
lődött azonban az életjáradéki 
szerződések felől is.
A tartási és életjáradéki szerződés 
nagyon hasonlít egymáshoz. 
Mindkettőnek célja az, hogy 
biztosítsák a szerződő fél anyagi 
ellátását, illetve létfenntartását. Míg 
azonban a tartási szerződés eseté
ben ez természetben történik, 
többnyire az eltartó háztartásában, 
az életjáradéki szerződésnél ebből 
a célból a kötelezett meghatározott 
pénzösszeget szolgáltat, vagy 
pedig a jogosult ellátásához 
szükséges termékmennyiséget 
(élelmiszert, tűzifát, stb.).
Mivel a két szerződéstípus 
lényegében nagyon hasonlít 
egymáshoz, ezért a Polgári 
Törvénykönyv úgy rendelkezett,

hogy az életjáradéki szerződésekre 
a tartási szerződés szabályait kell 
értelemszerűen alkalmazni. Az 
életjáradéki szerződésnél figye
lemmel kell lenni azonban arra, 
hogy az életjáradékot idősza
konként előre kell fizetni, illetve 
teljesíteni, ami a szerződés céljából 
a jogosult ellátásának biztosításából 
következik. A jogosult a hat 
hónapnál régebben lejárt és alapos 
ok nélkül nem érvényesített 
részleteket bírósági úton nem 
érvényesítheti. Tekintettel arra, 
hogy az életjáradék keretében 
nyújtott szolgáltatások célja a 
jogosult folyamatos létfenntartá
sának biztosítása, ezért a jogosult 
a hosszabb időn át felgyűlt 
szolgáltatásokat egyszerre nem 
követelheti. Lehetősége van 
azonban a jogosultnak a hat

hónapon túli járadékrészleteket is 
bírósági úton érvényesíteni abban 
az esetben, ha késedelmét megfe
lelő indokkal kimentette, ha olyan 
körülményeket tud igazolni, 
amelyek a követelés érvényesí
tésében indokoltan gátolták. Adott 
esetben vitás lehet, hogy az 
életjáradéki szerződésben meg
állapított szolgáltatások mennyi
ségének emelésére vagy csökken
tésére sor kertllhet-e a körül
mények utóbbi megváltozása 
folytán. A felek szerződése 
módosítható, ha a szerződés- 
kötéskor fennállott helyzethez 
képest a felek kereseti, jövedelmi, 
vagy egyéb viszonyaiban olyan 
változás következett be, amelyekre 
tekintettel a szerződés már nem 
tartható fenn eredeti formájában. 
A Legfelsőbb Bíróság ide

vonatkozó egyik döntésében 
kimondotta, hogy vizsgálni kell az 
életjáradéki szerződés megkötése 
után a felek viszonyaiban 
bekövetkezett változásokat. 
Figyelembe kell venni ilyen 
esetben a felek szerződéskötéskori 
jövedelmét és azt összevetni a 
jelenlegivel. Vizsgálni kell az 
átruházott ingatlan értékét, és annak 
változását, valamint a kötelezettek 
teljesítőképességét. Csak minden 
körülmény egybevetése nyomán 
lehet megalapozottan állást foglalni 
abban a kérdésben, hogy indokolt- 
e az életjáradéki szerződés 
módosítása.

Dr. Lengyel Imre 
ügyvéd

„Hazádnak rendületlenül 
légy híve, oh magyar..."

(Vörösmarty)

A Magyar H onvédség Hajdú-Bihar 
Megyei Kiegészítő Parancsnoksága 
részéről Kolosi Sándor ezredes adta 
át az obsitot Bálega Ferenc, Bisztrán 
János, Gugg József, Horváth Ferenc, 
Jakab János, Jeles Sándor, Karácsony 
Tibor, Káplár József, Nótin József, 
Szopkó Imre, Ternován Péter 
nyíracsádi lakosoknak, megköszönve 
a haza védelmére történő felkészülés 
során teljesített katonai szolgálatát, 
szolgálati ideje alatt tanúsított 
helytállását.



Középiskolai felvételekről 
2 0 0 1 . m ájusában

Izgalmas időszakot élnek át 
a nyolcadikosok az elmúlt 
hetek során. Az oktatási mi
niszter rendelete értelmében 
április végén meg kellett kap
niuk a gyermekeknek a felvé
telről, esetleg az elutasításról 
az értesítést. Ez nem minden 
esetben történt meg. Mint már 
arról hírt adtunk, második éve 
országos központ szervezi az 
általános iskolát végzett tanu
lók továbbtanulási jelentkezé
seit.
A továbbtanulási jelentkezés 

során minden tanuló több je
lentkezési lapot kiállíthatott és 
azt is meg kellett jelölnie, 
hogy milyen sorrendet állít a 
jelentkezéseknél. Az iskolák 
megtartották a felvételiket, az 
elért pontszámokat eljuttatták 
Győrbe.

Az elmúlt évben hibás ada
tok, valamint a központi gya
korlatlansága miatt akadozott 
a rendszer. Sajnos ez évben is 
akadtak problémák. A győri 
központ több tanulónak ki
küldte a felvételről szóló érte
sítést, hibásan. Ez, mint meg
tudtuk, a dominóelv alapján 
sok-sok tanuló helyzetét bi
zonytalanította el. A gondok 
rendezésére az oktatási mi
niszter a tanév rendjéről szóló 
rendeletet módosította:
A Felvételi Központ május 
14-ig megküldi a kiértékelt is
kolai adatlapokat, a felvételt 
hirdető iskolának. A felvételt 
meghirdető iskolák igazgatói 
május 18-ig megküldik a fel
vételről szóló értesítést a je
lentkezőknek és az általános

iskoláknak. Minisztériumi 
szakemberek nyilatkozatai 
alapján ez úgy értelmezhető, 
hogy mindenki újabb értesítést 
kap a döntésről.
Iskolánkból 51 tanuló jelent

kezett középiskolába, mind
össze 1 tanuló nem kíván to
vábbtanulni. A jelentkezők 
megoszlása az alábbi: 
Gimnáziumba 4 gyermek: 
7,8%
Szakközépiskolába 22 gyer
mek : 43,2%
Szakképző iskolába 25 gyer
mek: 49,0%
Május 8-ig az első helyen 
megjelölt iskolába felvettek 42 
tanulót, a jelentkezők 82,3%- 
át. A második helyre három, 
harmadik helyen megjelölt is
kolába szintén három tanuló 
jutott be.
Nem érkezett értesítés 2 fő ré

szére. A középiskolánál érdek
lődtünk: a tanulók az ő nyil
vántartásuk szerint elérték a 
felvételi ponthatárt, várnak a 
győri megerősítésre. Reméljük 
a tanulók számára kedvező 
döntésről értesülhetünk. Egyik 
megjelölt helyen sem nyert 
felvételt 1 tanuló.

Számára az újabb eljárások 
során kereshető iskola. Az or
szág néhány iskolájában, így 
Debrecenben, Hajdúszobosz
lón is nagyobb nehézségek 
támadtak a felvételek körül.

Mi várjuk, hogy a két to
vábbtanuló nyíracsádi iskolás 
sorsa minél hamarabb ren
deződik.

Vereb Csaba 
igazgató

A qyerme-
kék
ünnepén
J h á f  us utolsó 

vasárnapja  

uaHamennifL 

gifeímelc ünnepe, 

e í  a 

tyifetmeknap.

A  GYERMEK

É le te d n e k  öröm e a 
gyermek.
Virág, kit a tavaszi rét 
termett.
Ha először szó lít puha  
szóval,
Úgy véled, a fü le m ü le  
szólal.

Járni tanul, magasodik, 
felnő,
Fényes napod nem csú
fítja fe lhő .
Boldog kor jövendő épí
tője:
M ire kidőlsz, - ember lesz 
belőle!

Bede Anna 
fordítása

10 TANÁCS SZÜLŐKNEK
Bízzon meg gyerme

kében! A gyerek csak ak
kor képes problémáival 
őszintén önhöz fordulni, 
ha érzi, hogy megbíznak
benne.

Ne döntsön a gyerek 
helyett, hanem kérdezze 
trteg, hogy szüksége van- 
e segítségre, és m iben 
nem vár seg ítséget - a 
9Verek ezt pontosabban 
^ e g  tud ja  fogalm azni. 
Például: ne szólj bele, 
hogy kivel barátkozom, 
ne kísérj el az iskolába
stb.

A serdülő szinte min- 
den kérdésben  bizony
b a n ,  hányaveti maga- 
biztossága csak a felszín. 
^SV-egy problémával - pél
dául a párkapcso latok  
kérdéseivel - sz e m b e 
kerülve teljesen határo
s á n .  Ilyenkor igényli a 
Szülői biztatást, ha ezt 
^ern mondja is ki.

A szülő ne adja fel 
önm agát, ö rö m e it a 
te rm é k é  kedvéért, mert 
* gyerek számára a leg
jobb szülő a kiegyensú

lyozott lelkivilágú, boldog 
ember.
5. Serdülőkorban a gyer
meket engedni kell, hogy 
kipróbálja, amit szeretne, 
mert csak így tanulhatja 
meg, hogy felelősséget 
kell vállalnia tetteiért.
6 . Próbáljon meg néha 
gyermeke fejével gondol
kodni! Ha csak önm agá
ból é s  s a já t  ta p a s z ta 
lataiból indul ki, so h a  
nem fogja megérteni, mit 
is akar gyermeke.

,EGY KIÁLLÍTÁS MARGOJARA
„Kalauz nélküli járat"

7. A serdülő fiatal ösztö
nösen éli végig lázadá
sait, ezért a szülőnek kell 
alkalmazkodnia és tole
ránsnak lennie.
8 . B eszélgessen  minél 
többet gyermekével, de 
ne faggassa titkairól, és 
ne akarjon parancsolni 
neki.
9 . Engedje a gyermeket 
dönteni az olyan fontos 
kérdésekben is, mint a 
p á lyaválasz tás. Lehet, 
hogy a szülő jobban tud
ja, hogy mi lenne hosszú 
távon jobb, de ha kény
szerből tanul valamilyen 
szakm át a gyerek, azt 
e lő b b -u tó b b  úgyis o tt 
fogja hagyni.

10. A serdülőkor a pró
bálgatás ideje is. Ha a 
gyerek elszív egy ciga
rettát, vagy megkóstolja 
az alkoholt, az még nem 
jelenti azt, hogy cigaret
tázni és alkoholizálni fog. 
A durva letolás ilyen ese
tekben többet árt, mint 
használ.

Megtiszteltetés, s külön 
öröm számomra, hogy én 
k ö szön thetem  Ö nöket 
Szarvák Antal bem utat
kozó, önálló kiállításán, 
itt Nyíracsádon. Közsé
günk ez ideig is sok tehet
séges művészt mondhat 
magáénak, akikre büsz
kék vagyunk. Szarvák An- 
tal s z e m é ly é b e n  egy 
meglepően eredeti és te
hetséges alkotót ismer
het meg a m űvészetek 
iránt fogékony, a művé
szeteket kedvelők tábo
ra.

Visszaem lékszem  arra, 
amikor 18 évvel ezelőtt 
R ákóczifa lváró l Nyír- 
acsádra költöztek. Akkor 
az általános iskola 3. osz
tályos tanulója volt. 2 év
vel később osztályfőnöke 
lehettem, s évekig figye
lemmel kísérhettem éle
té t, m unkáját, alkotó- 
készségét. Már az általá
nos iskolai évek alatt ki
tű n t ra jz k ész ség é v e l, 
padfirkáival, füzetekbe,

könyvek üres oldalaira  
rajzolt karikatúráival. Igen 
jó l  ta n u lt ,  f ilo zo fik u s 
gondolkodásm ódjával a 
középiskolában is kitűnt. 
Jelenleg Szombathelyen 
főiskolás, földrajz szakos 
tanár hallgató. 
T anulm ányi m u n k ája  

m e lle tt a lk o tó k e d v e  
folyton nőtt. írt, rajzolt, 
festett. Most kiállított ké
peiben tükröződik feltű
nően sa já to s szem élyi
sége és cinikus humora, 
am elyet az é lénk tiszta 
színek használatával el
lensúlyoz*. így szemnek és 
elm ének egyaránt tetsze
tős, könnyen emészthető.

Megmozgatja a fantá
ziát, lehetőséget ad a ké
pein látható  cse lek m é
nyek továbbszövésére . 
T ém aválasztása szokat
lan. Egy-egy képe életet 
ad a tárgyaknak, olykor 
ra jz film ek  h a n g u la tá t  
idézi.

Ilyen alkotások a Víz 
alatti filmforgatás, Kere- 
kes-művek, Művirág-kar-

nevál. Karikatúrái közül 
néhányat már ism erhet
nek a Nyíracsádi Életből. 
De jelentek  meg alkotá
sai egyéb lapokban is. 
Karikatúrái mellett figye
lem felkeltőjelző és tiltó
táblái a műfaj minden kri
tériumának megfelelnek, 
annak ellenére, hogy té
m ájukat tekintve e ltér
nek a hagyományostól.

Szarvák Antal 2001 ja 
nuárjában már bem utat
kozott D ebrecenben. A 
Mezon Ifjúsági Informá
ciós és Tanácsadó Iroda 
galériájában került meg
rendezésre első önálló 
kiállítása. Itthoni bem u
tatkozását fogadják sze
retettel! Jó  szórakozást 
kívánok mindenkinek!

A kiállítás m egtekint
hető a Dózsa György Mű
velődési Házban 2001. 
május 24-től június 30-ig.

Kovács Ferencné

TAMAD A TEBECE
Hosszú évekig azt hittük, 
hogy a tüdőtuberkolózist nyu
godtan törölhetjük a bennün
ket fenyegető betegségek 
listájáról. Napjainkban azon
ban egyre több a tbc-s beteg, 
akiket a Koch-baktérium 
fertőz meg. A gyermekkorban 
megkapott BCG-oltás sem 
nyújt egész életünkre védett
séget.
A tuberkolózis terjedésének 
hátterében elsősorban az élet- 
körülmények romlása áll. Ma
napság leginkább osztály
betegségnek nevezhetjük, ha 
figyelembe vesszük, hogy 
elsősorban a hajléktalanok 
között fordul elő. A gümőkor 
cseppfertőzés útján terjed 
(több fajtája is létezik, de csak

a tüdőben megjelenő tbc 
ragályos). Kezeletlen formája 
akár halált is okozhat. Tünetei: 
folyamatos köhögés, gyakori 
sárgás, olykor véres köpetürí- 
tés. A betegnek szinte állan
dóan hőemelkedése van, és 
feltűnően lefogy, étvágytalan. 
A tbc a köpetmintából nem 
minden esetben mutatható ki, 
viszont a tüdőröntgenen egy
értelműen látható az elválto
zás.
A tüdőbajos emberek évezre

dekig gyógyíthatatlan beteg
nek számítottak. Gyógykeze
lésük - nem túl sok sikerrel - a 
többnyire magas hegységek
ben felépített tbc-szanatóriu- 
mokban folyt, ahol megkísé
relték felhizlalni őket, fekvő

kúrákat írtak elő, mint Tho- 
mas Mann A varázshegy című 
regényében olvashatjuk. Ma 
már kiváló gyógyszerek áll
nak rendelkezésre. A kezelés 
során egyszerre több készít
ményt is alkalmaznak, mivel 
a baktérium nagyon könnyen 
rezisztenssé (ellenállóvá 
válik). A kezelés hosszú, hat
nyolc hónapig is eltarthat, 
amit nagyban befolyásol az 
érintett személy magatartása, 
hiszen a tapasztalatok szerint 
sokan, amint jobban érzik ma
gukat, enyhülnek a tüneteik, 
abbahagyják a gyógyszersze
dést. A tbc-sek száma mind
addig növekedni fog, amíg 
van fertőző, köpetet ürítő 
beteg.



NYÍRACSÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

a  V III. L IG E T  A L JA I N A PO K  N Y IT Ó  R E N D E Z V É N Y E IR E
Helye: Dózsa György Művelődési Ház nagyterme, Nyíracsád, Petőfi tér

Ideje: 2001. május 24-27.

P R O G R A M O K
MÁJUS 24. csütörtök - Nyírmártonfalva Népitánc
15 órától - Nyíracsád Énekkar
TAAR FERENC: „Jöjjön el a te országod’’ - FÜLÖP Pávakor
című drámájának bemutatója - Nyírbéltek Pávakör
Helye: Dózsa György M űvelődési Ház - Nyíradony Népitánc
nagyterme - Nyíradony Junior Majorette
17 óráiéi - Nyíracsád Társastánc
„ KALA UZ NÉLKÜLI JÁRA T" - Nyírmihálydi Etnikum csoport
kiállítás megnyitó - Nyíracsád Tátika
SZARVAK ANTAL műveiből. - Nyíracsád Akác népitánc csoport
Megnyitja: KOVÁCS FERENCNÉ - Nyíracsád Majorette

MÁJUS 27. vasárnap Sztárvendégek:
11 órától -IKREK
- Térzene - KRISZ RUDOLF
- „Pityóka tokány” főzőverseny - KOVÁCS KATI
14 órától - V-TECH
Ünnepi köszöntőt mond:
LA YER JÓZSEF országgyűlési képviselő, 22 óra TŰZIJÁTÉK
a megyei közgyűlés elnöke

Kiegészítő program:
- Vámospércsi Mozgásművészeti Csoport - Kispályás labdarúgás
- Vámospércsi Pávakör (nevezés a Tourinform Irodában
- Vámospércsi Népitánc Nyíracsádon)
- Floriuluii Bihorului Nagyvárad - Utazó vidámpark

román népitánc együttes
- Nyírmártonfalva ÁMK gyermek citera A rendezvény ideje alatt megtekinthető:
együttes - a XIII. századi református műemlék

- Nyírmártonfalva Sövénykúti Asszonykórus templom
- Nyírmártonfalva Moving Girls csoport - a görög katolikus templom ikonosztáziája
- Nyírmártonfalva Társastánc - a görög katolikus egyháztörténeti kiállítás

B O L D O G S Á G T E R Á P IA
25 közérzetjavító tipp

Csekély energia- és időrá
fordítás - nagy hatás. E be
vált ötleteknek köszönhe
tően pillanatok alatt érezhe
tően javul a kedélyállapo
tunk, ellazultabbak és fri- 
sebbek leszünk.

- A tudatos homlokráncolás 
lazító hatású. Húzzuk fel a 
szemöldökünket egészen ma
gasra. Annyiszor ismételjük, 
amíg a homlok és a szemöl
dök teljesen ellazul.
- A pozitív gondolkodás kihat 
a közérzetünkre is. Tanuljuk 
meg optimistán szemlélni a 
dolgokat.
- Konditerem-látogatók fi
gyelmébe: ha 24-48 óra ed
zésszünetet tartunk, a szerve
zet nagyobb izomtömeget tud 
felépíteni.
- Kiváló stresszoldó: Üljünk 
le, csukjuk be a szemünket, és 
hintáztassuk a testünket előre- 
hátra. Bámulatosan megnyug
tat.
- Hallgassunk a belső óránkra! 
A gondolkozáshoz a legmeg
felelőbb a 8 és 12 óra közötti 
időszak, a szexuális vágy pe
dig hajnali 6 óra körül éri el 
csúcspontját.
- A gyümölcsök fogyasztása 
segíti a ballasztanyagok ki
ürülését.
- Meleg hatására gyorsabban 
elmúlik az izomláz. Sportolás 
után tehát szaunázzunk vagy 
üljünk be a kádba.

- Relaxálás az irodában: eny
hén szétterpesztett lábbal ül
jünk le egy székre, és alkarun
kat helyezzük a térdünkre. Fel
sőtestünket lazán ejtsük előre, 
és lélegezzünk egyenletesen.
- Talpmasszázs: cipőnket le
vetve, görgessünk ide-oda egy 
teniszlabdát.
- A halk, dallamos zene oldja 
a feszültséget.
- A gerincoszlop mentén, a me
dencecsonttól felfelé haladva 
masszíroztassuk meg a hátun
kat.
- A gyógyteák felüdítenek, és 
serkentik az anyagcserét.
- Egészséges nassolnivaló az 
aszalt gyümölcs. Anélkül csil
lapítja az éhséget, hogy a vér- 
cukorszintet túlzottan meg
emelné.
- Jókedvre derít az andropo- 
gonolaj, mivel tartalmazza a 
boldogsághormon, a szeroto- 
nin egyik előanyagát.
- Ha reggelire tejet, gyümölcs
levet, müzlit, joghurtot, túrót, 
teljes kiőrlésű lisztből sütött 
pékárut, továbbá gyümölcsöt 
fogyasztunk, egész nap jó for
mában leszünk.
- Nyaklazítás: üljünk le, és a 
fejünket 5 másodpercenként 
hajtsuk balra, majd jobbra.
- Naponta igyunk 2 1 folyadé
kot, főleg ásványvizet, hogy a 
belső szervek munkáját meg
könnyítsük.
- Töröljük étrendünkből a zsí
ros húsokat, melyek 8 órán ke-

APROHIRDETESEK
Videofelvételek készítését, keresztelőről, esküvőről és más 
rendezvényekről vállalom. Keserű György, Vámospércs, Pacsirta 
u. 4. Érd.: 210-504

•  * *

2 szobás, gázfűtéses lakás Rákóczi u. 107. sz. alatt 700 kvadrát 
telekkel eladó. Ár: 2.800.000 Ft. Érdeklődni: 206-793 telefonon. 

*  *  *

Zrínyi u. 100. szám alatti 1 szoba fürdőszobás lakás eladó. Érd.: 
06-30-215-5704 telefonon.

myAzz
A K UTl/A 

HARAP!

SZUCS FOTO
- Igazolványkép 1 perc alatt.

- Esküvői felvételeket, 
gyermekfényképsorozatokat, amatőrfilmek 

kidolgozását, videó készítését 
rövid határidőre vállalom.
Hívásra házhoz megyek.

Cím: Szűcs Sándor fényképészm ester. 
Vám ospércs, Béke út 6 3 . sz .

Nyitva tartás: hétfőtől-szombatig 9-17 óráig 
Telefon: 5 2 -2 1 0 -3 2 0  

Mobil: 06 -3 0 -2 9 6 -9 6 0 7

T Ó T H  F E R E N C  
VILLANYSZERELŐ 

Automata mosógépek, hűtőgépek, 
fagyasztóládák, bojlerok Uszítása, javítása. 

Háztartási kisgépek, keringetőszivattyúk 
javítása, 

elektromos kisgépek, 
villanymotorok tekercselése, 

sarokcsiszolók, fúrógépek javítása. 
Vámospércs, Pacsirta u. 14.

Tel.: (52) 210-512

JÓL JÁ R , HA BARNÁÉKHOZ JÁ R!
óriási ÁRZUHANÁS takarmányboltjainkban 

Nyíracsád, Kossuth u. 19. és Malom u. 3. sz. (régi futóra) 
NAGYHEGYESI takarmányok AKCIÓS ÁR

- Nagyhegyesi Baromfi Indító Táp 2.880,- Ft/40 kg/zsák
- Nagyhegyesi Baromfi Indító Táp 1.480,- Ft/20 kg/zsák
- Nagyhegyesi Baromfi Nevelő Táp 2.780,- Ft/40 kg/zsák
- Nagyhegyesi Baromfi Nevelő Táp 1.430,- Ft/20 kg/zsák
- Nagyhegyesi Baromfi Befejező Táp 2.550,- Ft/20 kg/zsák
- Nagyhegyesi borsósdara 2.050,- Ft/40 kg/zsák
- Korpa 1.050,- Ft/30 kg/zsák

Néhány NutriMax Baromfi Táp AKCIÓS ÁRA
- NutriMax Br. Indító Táp 1.948,- Ft/20 kg/zsák
- NutriMax Br. Indító Táp 3.819,- Ft/40 kg/zsák
- NutriMax Br. Nevelő Táp 1.805,- Ft/20 kg/zsák
- NutriMax Br. Nevelő Táp 3.544,- Ft/40 kg/zsák
- Ecomix zabos-borsós gran. Táp 2.200,- Ft/40 kg/zsák
Boltjainkban megtalálható a házkörüli állatok (baromfiak: csirke, 
kacsa, lúd, pulyka; sertések; kérődzők) számára az összes 
takarmány, azok kiegészítői, vitaminok és ásványi anyagok. 
Boltjainkban naposcsibe, kacsa, lúd, pulyka, előnevelt és vágó 
csirke, tyúk ELŐ JEGYEZTETHETŐ!

SZEMES KUKORICA FELVÁSÁRLÁS!!! 
Érdeklődni: Kossuth u. 19. sz. alatt illetve 06-60/350-698 és a 
206-270 telefonszámokon. Vásárlóink részére szombat délelőtt 

terménydarálást, keverést végzünk. ÁRAINKBÓL nagyobb 
mennyiség vásárlása esetén további KEDVEZMÉNY!

Jól jár, ha Barnáékhoz jár!
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

99W69TC6 9f

(4 aemáiqre) 
v Hozzávalók:• a tésztához 3  dl tej 
16 dkg liszt 2 dl szódavíz. 2 tojás, 
2 evőkanál olaj, kevés só; a 
töltelékhez 5 0  dkg fejes káposzta, 
2 evőkanál olaj, 1 evőkanál cukor, 
ízlés szerint só és törött fekete bors 
6/őkészitése: a fejes káposztát 
megtisztítom, lereszelem, megsózom, 
pár percig állni hagyom, majd a 
felforrósitott olajon cukorra! és 
borssal megszórva világosbarnára 
pirítom
Elkészítése: a lisztből tojásból tejjel 
szódavízzel, sóval és olajjal 
palacsíniatésztát keverek. 91 
tésztából 12 palacsintát sütök. 
Mindegyiket megtöltöm a pirított 
káposztával és jelcsavarva tűzálló 
tálra teszem cbefedem, hogy a teteje 
ne kérgesedjen meg, és a forró 
sütőben 10 percig melegítem ‘D j 
káposztából különösen finom!

3 9 5  kcal (1 6 5 9  k$). olcsó, 
közepesen munkaigényes.

resztül terhelik a gyomrot, 
míg például a hal és a rizs 
csupán 90 percig.
- 3 evőkanál megőrölt zab- 
pelyhet keverjünk el 2 tojásfe
hérjével, és a pépet vigyük fel 
a megtisztított arcbőrre. Szá
radás után mossuk le. Csodá
sán feszessé teszi a bőrt.
- Mindkét kezünkön nyissuk 
szét az ujjainkat, és a szemben 
lévő ujjhegyeket nyomjuk 30 
m ásodpercig egymáshoz. 
Megszünteti a fájdalmat az 
ujjízületekben és a kézizmok
ban.
- Esténként egy kis pohár vö
rösbor kifejezetten jót tesz az 
egészségnek. Magas vastar
talma miatt fontos szerepet 
játszik a szív- és érrendszeri 
betegségek kialakulásának 
megakadályozásában.
- A bazsalikom és a citromfű 
segít álmatlanság, a zsálya és 
a kakukkfű kimerültség ese
tén, míg a levendula nyugtatja 
az idegeket.
- Hátlazítás: feküdjünk ha
nyatt, talpunkat szorítsuk t 
talajhoz, és görgessünk ide- 
oda egy teniszlabdát a hátunk 
alatt.
- Fantasztikus energiaital: tur- 
mixoljúnk össze epret, banánt, 
mézet és gránátalmalevet.
- Shiatsu éhség ellen: a nagy
lábujj közepén lévő mélyedést 
enyhe nyomással masszíroz
zuk meg.

* * *

HÁZTARTÁSI
TRÜKKÖK

ZSÍRTALANÍTÁS 
Kézi mosogatáskor öntsünk egy 
kevés ecetet az öblítővízbe, ez el
távolítja a zsírt, és csillogóvá vará
zsolja az edényeket.

TÖRÉS MEGELŐZÉSE 
Ha nem akarjuk, hogy az üvegpo
hár megrepedjen, amikor forró 
vízbe tesszük, oldalirányból 
csúsztassuk bele.

FOLTOS PORCELÁN 
A tea- és kávéfoltokat, valamint 
a cigarettanyomokat szódabikar
bónába mártott nedves kendővel 
távolíthatjuk el a porecelánról.

ELSZÍNEZŐDÉS 
Az elszíneződött alumínium
edényben főzzünk savtartalmú 
természetes anyagokat (hagyma, 
citromlé, rebarbara, almahéj). Az 
edényt ne áztasuk túl sokáig, és 
ne tároljunk benne ételt, mert el- 
színeződhet és kimaródhat.

HANGYARIASZTÁS 
Ha távol akarjuk tartani a han
gyákat az élelmiszertől és az edé
nyektől, akasszunk szárított mén- 
taágat a szekrénybe.

ÉTELSZAG 
Megszabadulunk az odaégett étel 
szagától, ha néhány citromszeletet 
kevés vízben főzni kezdünk. Ha 
húst vagy krumplit sütünk, te
gyünk a tűzhely mellé egy kis 
edénybe fehér ecetet, mert ez se
gíti a levegő megtisztulását a kel
lemetlen zsírszagtól.

NYIRACSADI ELET
Nyíracsád havonta megjelenő lapja. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 4262 Nyíracsád, Kassai út 4. Tel.: 206-001. 
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