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Önkormányzati hírek SZEPTEMBER - ŐSZELŐ HAVA

A települési önkormányzat a 
nyári hónapokban is ülésezett, így 
augusztus 13-án a közvilágítás 
korszerűsítését végző ajánlatok 
közül a T1TÁSZ RT. 3. sz. válto
zatát fogadta el. A beruházás össz
költsége 25,328 M Ft. Az önkor
mányzat éves költségvetésében 
6,69 M Ft. összeget tervezett köz- 
világításra fordítani.

A korszerűsítéssel párhuzamo
san kerül sor a Petőfi tér világítá
sának átépítésére, a légvezetékek 
megszüntetése után kandeláberek 
biztosítják a térvilágítást. A tér 
világításával egyidőben - római és 
görög templom közötti - Temp
lom köz is új megvilágítást kap.

Dorogi János a Budapesti Kép
zőművészeti Főiskola hallgatója, 
a település tehetséges m űvész
je lö ltje  kapott m egb ízást a 
„Nyíracsádért emlékérem” elké
szítésére, mely Nyíracsád három 
templomának látképét és egy élet
fát ábrázol „Nyíracsádért” felirat
tal.

A képviselő-testület elfogadta a 
község Szabályozási tervét és a 
Helyi Építési Szabályzatát. Az ér
deklődők mindkettőt megtekint
hetik a Polgármesteri Hivatal épí
tés igazgatási irodában.
Második alkalommal csatlakozik 

a felsőoktatási hallgatók és a fel
sőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok számára kiírt Bursa Hun- 
garica ösztöndíj pályázathoz. A 
helyi önkormányzati ösztöndíj 
Pályázati felhívás e lapban teljes 
terjedelmében olvasható. A pá
lyázat benyújtásához szükséges 
nyom tatvány a polgárm esteri 
hivatal ügyfélszolgálatán kérhető. 

A k ép v ise lő -te s tü le t S zeptem ber 
13-án tartott soros ü lésén  
elfogadta II. félévi üléstervét. No
vember hónapban közm eghall
gatást tervez: az önkormányzat és 
mtézményei 2002. évi költségve
tési koncepciójának tárgyalása
kor.

Módosította a 2001. évi költ
ségvetéséről szóló rendeletét, me- 
yet az év k özb en  előre nem  

tervezhető költségvetési bevételek 
f® *c*adások indokolták. Megvitat-

82 önkormányzat és intézményi

gazdálkodásának I. félévi helyze
téről szó ló  tájékoztatót. M eg
állapította, hogy az önkormány
zati gazdálkodás az I. félévben 
eredményes volt és az előirány
zatok felhasználása időarányos. A 
képviselő-testület elfogadta, az 
adóigazgatási feladat ellátásáról, 
a helyi adófizetési morálról szóló 
beszámolót. Megállapítást nyert, 
hogy a törvénytisztelő  ad ófi
zetésre kötelezettek többsége ön
ként teljesíti a befizetéseket.

Felhívta a képviselő-testület a 
polgármesteri hivatal jegyzőjének 
figyelmét, hogy az adóhátralék 
behajtása érdekében szükséges in
tézkedések fokozottabb megté
teléről gondoskodjon.

Az általános iskola pedagógiai 
programját felülvizsgálta, módo
sításával mint fenntartó egyet
értett, azt elfogadta.

B eszám olót vitatott m eg az 
Idősek Klubja működéséről és 
irányítása alatt végzett, személyes 
gondoskodás körébe tartozó tevé
kenységéről.

A képviselő-testület a 27 éve 
működő intézmény munkáját jó 
nak értékelte, és működtetését a 
település lélekszámához viszonyí
tottan továbbra is indokoltnak 
tartja. Felhívta a polgármesteri hi
vatal jegyzőjét, hogy a megválto
zott jogszabály i feltételekn ek  
legmegfelelőbb ellátási formára 
december 31. napjáig tegyen ja
vaslatot.

Döntést hozott a T estület a 
Napközi Otthonos Óvoda játszó
udvari balesetveszélyes beren
dezéseinek korszerűsítése, cseré
jére benyújtandó pályázathoz, 
mint intézmény fenntartója bizto
sítja a szükséges saját forrást.

Befejeződött a Napközi Ottho
nos Óvoda rekonstrukciója, me
lyet az ülést követően a K épvise
lők megtekintettek. A z óvodai 
tanév m egk ezdése előtt vala
mennyi óvodás korú gyermek  
szüleit az intézm ény vezetője  
szülői értekezleten tájékoztatta a 
megújult körülményekről és azt 
bemutatta.

Varga G yörgy né 
jegyző

A RÓMAI NAPTÁRBAN A HETEDIK (SEPTEM) HÓNAP VOLT SZEPTEMBER, INNEN MARADT FENN 

MAI NEVE IS. MI MAGYAROK A SZEPTEMBERT SZENT MIHÁLY HAVÁNAK IS NEVEZZÜK.

F e l h í v á s
őszi csapadékos időjárás veszélyeztetheti a családi házakat, 

ezért felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ingatlanaik előtti 
vlzelvezető-szikkasztó-árkok karbantartásáról saját érdekükben 
gondoskodjanak.
*  Parlagfű virágzása, különösen a belterületi, nem lakott 
lngatlanokon veszélyezteti az allergiás betegségben szenvedőket 
^  újabb m egbetegedéseket idéz elő. Felhívja az ingatlan 
^lajdonosainak, kezelőinek figyelmét, hogy a parlagfű irtásáról 
gondoskodjanak. A munkálatok elmaradásának szabálysértési 
következm énye van, m ely pénzbírság kiszabása m ellett 
közköltségen annak megtérítési igényével elrendelhető.
A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos észrevételeket a 
P°lgámiesteri hivatal jegyzőjénél be lehet jelenteni a munkálatok 
befejezéséig.

SZEPTEMBER 1  
EGYED NAPJA
Időjárásjósló nap. Úgy tartják, 
olyan lesz az őszi időjárás, 
amilyen az idő ezen a napon. 
Ha Egyed napján esik, esős 
lesz az ősz, gyenge a tél és bő 
kukoricaterm és ígérkezik. 
Egyes vidékeken ezen a napon 
kezdik meg a búza vagy a rozs 
vetését.

SZEPTEMBER 5.
LŐRINC NAPJA
Népi megfigyelések alapján 
azt mondják, ha a szeptemberi 
Lőrinckor olyan nagy eső van, 
hogy a kerékvágásban áll a víz, 
akkor sok bor lesz abban az 
évben. E nap után már ízetlen 
a dinnye - a hűvös, egyre hosz- 
szabb éjszakák miatt. '

SZEPTEMBER ö. 
KISASSZONY NAPJA.
Kisasszony napján Máriára, 
Jézus anyjára emlékezünk. 
Régóta időjósló nap. A ritka
szemű eső csapadékos őszt

jósol. Sokfelé ekkor kezdik 
meg a dióverést, a krumpli
szedést. Erre a napra érik meg 
a fűzfavessző, ilyenkor már 
nem törik, hajlékony. Ezért 
használható kosárfonáshoz, 
kukoricaszárak összekötésé
hez. Általában ezen a napon 
indulnak vándorú tjukra  a. 
fecskék.

SZEPTEMBER 12.
MÁRIA NAPJA
A Mária igén kedvelt női név. 
Jézus anyja is M ária volt. 
T iszte letére  az országban 
templomokat építettek, szob
rokat és oltárokat állítottak. A 
hívő em berek az oltalm át 
kérik és remélik, különösen a 
háborúk, pusztító járványok 
és más veszedelmek idején.

SZEPTEMBER 21 
MÁTÉ NAPJA
M áté apostol em léknapja. 
Egyes vidékeken Máté nap
ján, illetve Máté hetében ve
tették a búzát. A vetés nagy

szakértelm et kívánó nehéz ' 
férfim unka volt, m indig a 
megszokott módon történt. A 
gazda m egszen te lte tte  a 
v etőm agot, tisz ta  ruhába 
öltözött. Szótlanul tette meg az 
utat a gabonaföldig. A meg
szentelt vetőmagot abroszba 
tette és a nyakába akasztotta. 
A földön lépkedve kezével 
szórta szét a magot. Miután 
végzett, magasra dobta a vető
abroszt, hogy nagyra nőjön a 
gabona. A Máté-napi tiszta 
időből jó  bortermésre is követ
keztettek.

SZEPTEMBER 29.
MIHÁLY NAPJA
Szent M ihály  a rkangyal 
ünnepe. A hívő emberek úgy 
tartják, ő kísérte el a túlvilágra 
költöző lelkeket. Ezért is ne
vezik a halottszállító eszközt 
Szent Mihály lovának. Régi 
idők óta Mihály napja a ma
gyar ember számára a gazda
sági év befejezését is jelenti, 
kü lönösen  az á lla tta rtó k

Ismét megszépült községünkben egy intézmény
Ismét megszépült községünk
ben egy intézmény 
2001. szeptember második fe
lében megújult, megszépült 
óvodában fogadhattunk 168 
óvodás gyermeket. A Nyír- 
acsádi Önkormányzat képvise- 
lő-testülete az elmúlt tanévben 
az intézmény tetőszerkezetét 
újíttatta fel oly módon, hogy a 
lapos tető is egységes nye

reg te tő t kapo tt LIN DA B 
tetőfedő anyagból. A felújítás 
ebben az évben tovább 
folytatódott teljes rekonstruk
cióval (külső-belső festés, 
mázolás, parkettacsiszolás, 
lakkozás, hidegpadló burko
lása, 2 új gázkazán beszere
lése, melegvíz-hálózat kor
szerűsítése). Ez a felújítás 17 
millió Ft-ba került az önkor

számára. Ezért mondják, hogy 
Szent György kinyitja, Szent 
Mihály pedig bezárja az évet. 
Például a legelőre hajto tt 
állatokat ekkor hajtják vissza 
téli szálláshelyeikre (istállóba, 
ólba, akolba). Fontos időjósló 
nap is szeptember 29., az ősz 
kezdete. Sokféle, időjárással 
kapcsolatos szólás, közmon
dás ismeretes ezzel kapcso
latban . Az ország  egyes 
vidékein úgy tartják, ha a 
fecskék még nem keltek útra 
Szent Mihályig, akkor hosszú 
őszre lehet számítani. Máshol 
azt mondják: „Szent Mihály 
lova deres, behozza a telet!” 
A ^pásztorok az á lla tok  
v iselkedéséből jó so lták  az 
időjárást. Ha Szent M ihály 
éjszakáján a juhok vagy a 
d isznók  szorosan  egym ás 
mellé feküdtek, hosszú, erős 
telet vártak, ellenkező esetben 
enyhét. A mondás szerint: „Szent 
Mihálykor keleti szél, igen ko
moly telet ígér.” Néhol e nap után 
kezdték tömi a kukoricát

mányzatnak. Ezúton szeret
ném megköszönni a képvi
selő-testületnek, hogy sza
vazatával ehhez hozzájárult, a 
szülőknek pedig a türelmét a 
kései nyitás miatt.

Nyíracsád, 2001. szept. 19.

Kabály Ferencné 
vezető óvónő

Kányád/ Sándor 
Szeptember
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BURSA HUNGARICA Magyarország egy napja
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT ^JlXí&tannuiniL

„A ” típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
Nyíracsád Község Ö nkorm ányzata az O ktatási 

M inisztérium m al együttm űködve a 2002. évre ezennel 
kiírja  a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 

Ö nkorm ányzati Ö sztöndíjpályázatot 
felsőoktatási hallgatók szám ára

A pályázatra azok az önkormányzat 
területén állandó lakóhellyel rendel
kező hátrányos szoc iá lis  helyzetű 
fe lsőok ta tás i ha llga tók  je le n tk e z 
hetn ek , ak ik  állam i fe lső o k ta tás i 
intézményben (kivéve a katonai és a 
rendészeti felsőoktatási intézménye
ket), illetve az Oktatási Minisztérium 
és az intézm ények közötti m egálla
podás alapján nem állam i felsőok
tatási intézm ényben folyó nappali 
tagozatos, állam ilag finanszírozott 
első alapképzésben, első kiegészítő 
a la p k é p z é sb e n , e lső  sza k irán y ú  
továbbképzésben, vagy első akkredi
tált iskolai rendszerű felsőfokú szak
képzésben vesznek részt.

Figyelem !
- A k ö z é p isk o la i a k k re d itá l t  
iskolarendszerű felsőfokú szakkép
zésben résztvevők nem részesülhet
nek Bursa ösztöndíjban, mivel ők ta
nulóijogviszonyban és nem hallgatói 
jogviszonyban vesznek részt a kép
zésben, így utánuk a képző intézmény 
tanulói normatívában és nem a Bursa 
Hungarica ösztöndíj intézményi for
rásául szolgáló hallgatói norm atívá
ban részesül.
- Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2001 
szeptemberében tanulmányaik utolsó 
évét megkezdő hallgatók is. Az ő ese
tükben , am enny iben  2002 nyarán  
befejezik tanulm ányaikat, 10 hónap 
helyett csak egy félévre, azaz 5 hó
napra folyósítható a támogatás.
- A z ösztöndíjra pályázatot nyújthat
nak be azok a hallgatók is, akiknek a 
hallgatói jogviszonya a felsőoktatási 
intézményben a pályázás időpontjá
ban  sz ü n e te l. A z ö sz tö n d íj  fo 
lyósításának feltétele, hogy a 2001/ 
2002. tanév II. félévére m ár beirat
kozzon a felsőoktatási intézménybe.
- Amennyiben a pályázni kívánó hall
ga tó n ak  több  fe lső o k ta tá s i in téz 
ményben hallgatói jogviszonya van, 
pályázatában feltétlenül csak  azt az 
intézm ényt/kart/szakot je lö lje  meg, 
ahol államilag finanszírozott nappali

A pályázatra azok az önkormányzat 
területén állandó lakóhellyel rendel
kező  hátrányos szoc iá lis  helyzetű  
fiatalok (a 2001/2002. tanévben utol
só éves, érettségi elő tt álló közép- 
iskolások , ille tve fe lsőfokú d ip lo 
mával nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek) jelentkezhetnek, akik 
a 2002/2003 tanévtől kezdődően ál
lami felsőoktatási intézményben fo
lyó nappali tagozatos, állam ilag fi
nanszírozott első alapképzésben, első 
kiegészítő alapképzésben, első szak
irányú továbbképzésben, vagy első 
akkreditált iskolai rendszerű felső
fokú szakképzésben kívánnak részt 
venni.

Figyelem !
- A középiskolai akkreditált iskola
rendszerű felsőfokú szakképzésben 
résztvevők számára nem folyósítható 
Bursa ösztöndíj, mivel utánuk a kép
ző intézm ény tanulói normatívában 
és nem a Bursa Hungarica ösztöndíj 
intézményi forrásául szolgáló hallga
tói normatívában részesül.

Az ösztöndíj időtartama 3x 10 hónap, 
azaz hat egymást követő tanulmányi
félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 
a 2002/2003. tanév I. féléve.

tagozatos képzésben vesz részt. Ez 
ugyanis az ösztöndíj folyósításának 
alapfeltétele.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, 
azaz két egymást követő tanulmányi 
félév.
A z ösztöndíj újrapályázható.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 
a 2001/2002. tanév II. féléve.
Az ösztöndíj csak azokban a hóna
pokban kerül folyósításra, amelyek
ben a pályázó beiratkozott, államilag 
finanszírozott hallgatója a felsőokta
tási intézménynek.
A települési önkorm ányzat határo
zatban rendelkezhet a támogatás visz- 
szavonásáról abban az esetben, ha a 
tám ogatásban részesített települési 
önkorm ányzat illetékességi területé
ről e lköltözik . A hatá roza t csak  a 
m e g h o z a ta lá t k ö v e tő  tan u lm án y i 
félévtől ható hatállyal hozható meg. 
A z ösztöndíj elbírálása kizárólag a 
s z o c iá lis  rá sz o ru lts á g  a la p já n , a 
pályázó  tanu lm ány i eredm ényé tő l 
függetlenül történik.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- 
és TB járu lékfizetési kö telezettség  
nem  terheli, azonban  az adóalapot 
növelő jövedelem nek számít.
A pályázatot a polgármesteri hivatal
nál írásban, a pályázó által aláírva, 
egy példányban kell benyújtani. A 
pályázat benyújtási határideje 2001. 
október 10.
A pályázók pályázatukat a po lgár
m es te r i h iv a ta lb a n  h o z z á fé rh e tő  
pályázati űrlapon kötelesek benyúj
tani.
A p á ly á za t k ö te lező  m ellék le te  a 
Polgármesteri Hivatalban, továbbá az 
Interneten a http://www .bursa.hu cím 
ala tt hozzáfé rhe tő , a fe lsőok ta tási 
intézm ény által kitöltendő Igazolás 
fo rm a n y o m ta tv á n y , am e ly e n  a 
fe lső o k ta tá s i in tézm é n y  ig az o lja , 
hogy a pályázó a fentiekben m eghatá
rozott képzéstípusok valamelyikében 
vesz részt.

Az ösztöndíj csak azokban a hóna
pokban kerül folyósításra, am elyek
ben a pályázó beiratkozott, államilag 
finanszírozott hallgatója a felsőokta
tási intézménynek.
A tám ogatott pályázók szociális rá
szorultságát az önkorm ányzat évente 
e g y sz er fe lü lv izsg á lja . A z ö n k o r
mányzat két tanulmányi félévenként 
jogosult a megítélt ösztöndíj vissza
vonására, ha az ösztöndíjas szociális 
rászorultsága már nem áll fenn.
A települési önkorm ányzat határo
zatban rendelkezhet a támogatás visz- 
szavonásáról abban az esetben, ha a 
támogatásban részesített a települési 
önkorm ányzat illetékességi területé
ről elkö ltöz ik . A hatá roza t csak  a 
meghozatalát követő tanulmányi fél
évtől ható hatállyal hozható meg.
A z ösztöndíj elb írá lása k izárólag a 
s z o c iá lis  r á s z o ru lts á g  a la p já n , a 
pályázó  tanu lm ány i eredm ényé tő l 
függetlenül történik.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- 
és TB járu lék fize tési kötelezettség  
nem terheli, azonban az adóalapot nö
velő jövedelem nek számít.
A pályázatot a polgármesteri hivatal-

Mindkét típusú 
pályázat esetén:

A  pályázónak szociális rászorult
sága igazolására pályázata köte
lező mellékleteként az alábbi ok
iratokat kell csatolnia:
- A  pályázó és a vele egy háztar
tásban élők egy főre jutó jövedel
mének havi forint összege

M egjegyzés:
A z 1993. évi III. törvény 4. § (1) 
a) bekezdése alapján jövedelem 
nek minősül „a szem élyi jövede
lemadóról szóló törvényben jöve
delemként meghatározott vagyoni 
érték (b ev éte l) m unkavállalói 
járulékkal, szem élyi jövedelem- 
adóval, eg észségb iztosítási és 
nyugdíjjárulékkal, magán-nyug
díjpénztári tagdíjjal, valamint a 
jövedelemadóról szóló törvény
ben elismert költségekkel csök
kentett része, függetlenül attól, 
hogy adómentesnek vagy adókö
telesnek minősül.

Nem minősül jövedelemnek a te
m etési segély, az alkalmanként 
adott átmeneti segély, a lakásfenn
tartási támogatás, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás, a ne
velőszülők számára fizetett neve
lési díj és külön ellátmány, az 
anyasági támogatás, valamint - a 
szem ély es  gondoskodásért f i
zetendő személyi térítési díj meg
állapítása kivételével - a súlyos 
m ozgásk orlátozott szem élyek  
közlekedési támogatása, a rok
kantsági járadék és a vakok sze
mélyijáradéka.”

A pályázatok elbírálása során 
előnyt élvez az a pályázó, aki:
- árva vagy félárva,
- eltartója egyedül neveli,
- családjában az eltartottak száma 
három, vagy annál több,
- a családban rokkant, vagy folya
matos ellátást igénylő beteg van,
- eltartója/szülője munkanélküli,
- a család 1 főre eső jövedelm e 
nem haladja m eg a legk isebb  
ö r e g sé g i n yu gd íj ö s sze g é t .  
(18.310 Ft-ot)
A  pályázat eredménye nyilvános: 
a pályázó pályázata benyújtásával 
hozzájárul ahhoz, hogy a felsőok
tatási intézmény tanulmányi jog
viszonyáról a Felsőoktatási Pályá
zatok Irodájának, illetve a helyi 
önkormányzat(ok)nak tájékozta
tást nyújtson.

A  döntés részletes indoklásáról az 
önkormányzat kizárólag magának 
a pályázónak ad felvilágosítást. A 
p ályázó szem ély i igazolványa  
számának és esetlegesen egyéb  
szem élyes adatainak megadásával 
igazolja személyazonosságát.
A pályázati döntés ellen felleb
bezés a támogatásban részesített 
ösztöndíjasok listájának nyilvá
nosságra hozatalától számított 8 

napon belül nyújtható be a Polgár- 
mesteri Hivatalban.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási

A  Magyar Fotóművészeti A l
kotócsoportok Országos Szövet
sége (MAFOSZ) 2000. január 1- 
jén  olyan programot hirdetett 
meg, amelyhez bárki csatlakoz
hatott. Életkortól, lakóhelytől és 
foglalkozástól függetlenül, min
den fényképezőgép tulajdonost 
arra biztatott, hogy örökítse meg 
környezetét, a millenniumi ese
ményeket, ezen belül is Magyar- 
ország egy kiemelkedően fontos 
napját: augusztus húszadikát. 
Közel ötszázan vállalkoztak arra, 
hogy a szívükhöz közel álló tele
p ü lé se ik e t  felvételeket készít
senek, s ezeket két példányban át
adják a MAFOSZ-nak. A z or- 
szág-fényképezési akciónak több 
célja is volt, melyek közül három 
máris megvalósult. Nevezetesen 
létrejött egy hatalmas gyűjte
mény, amely tízezer felvételből 
(de a két példány miatt) 20.000  
fotóból áll. A  látványhoz pontos 
d o k u m en tá c ió  k a p cso ló d ik ,  
amely hitelesen rögzíti, hogy hol 
és mikor készültek a képek, mit, 
vagy kit ábrázolnak a felvételek, 
mi történt épen az exponálás pil
lanatában? A fotók és a feljegyzé
sek együtt, egy igazán sajátos 
k ép regén yt ered m én y eztek ,  
amelynek töredékét kézben tart
hatja e sorok olvasója is. A vizuá
lis napló sajátosságát az adja, 
hogy sok szerzője  van, nagy  
mennyiségű képet tartalmaz az 
ország m inden részéből (ezer  
településről) és ezek 80 százaléka 
egyetlen  napon k észü lt, azaz  
2000. augusztus húszadikán.

A program társadalmi jelentő
sé g é t  fe lism e r v e , a N em zeti  
Kulturális Örökség M inisztéri
uma Millenniumi Emlékbizott

sága kellő időben és módon tá
m ogatta a közös gondolkodás  
előkészítését. Ennek köszönhető
en szervezhetett a MAFOSZ min
den m egyében egy-egy hétvégi 
fotótréninget, ahol találkozott 
m ind azok kal, akik fén ykróni
kásként kívántak közreműködni a 
millenniumi események és látvá
nyok megörökítésében. A választ
ható témák gazdagsága minden
kinek megmozgatta vizuális fantá
ziáját. Ugyanis a szervezők arra 
kérték a fotósokat, hogy ne ki
zárólag az ünnepségeket, az ünne
pi események közismert szereplőit 
fényképezzék le, hanem valójában 
mindent, amit szűkebb környeze
tükben fontosnak ítélnek meg. így  
a fotókon láthatunk családi ebé
deket, lakásbelsőket, divatos és a 
hagyományos viseleteket, épülete
ket, m űemlékeket és azok apró 
részleteit, települések látképét, ter
m észeti értékeket, különféle kis
mesterségeket, gazdaságokat, pol
gárokat, használati tárgyakat és 
persze mindazokat az esem énye
ket, amelyek augusztus 20-án tör
téntek. A polgárok számára min
dig az a legfontosabb esem ény, 
amelynek ők maguk is részesei. 
Ennélfogva ez a könyv nagyobb 
részt nem azokról szól, akik az új
ságokban is nap mint nap láthatók. 
Éppen ellenkezőleg! Azokat mu
tatják be, akik élik saját életüket, 
szorgalmasan dolgoznak, a maguk 
módján alakítják környezetüket és 
különféle kisebb csoportokat al
kotva szereznek közösségi élm é
nyeket egy focim eccsen, egy ön- 
kormányzatban vagy éppen egy  
főzőversenyen.
A  fotóalbum m egjelenésével egy 

időben megvalósult a kiállítás ter
ve is. A  Magyar Kultúra Alapít-

nal irasban, a pályázó által aláírva, 
egy példányban kell benyújtani. A 
pályázat benyújtási határideje 2001. 
október 10.

önkormányzati Ösztöndíjról bő
vebb fejv ilá g o sítá s  kapható a 
http:/bursa/.hu Internet címen

337. kép: K onyári László:
N yíracsád -  Dr. K övér József szobrász (11 ó ra  35 perc)

„B ” típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
N yíracsád Község Ö nkorm ányzata  az O ktatási 

M inisztérium m al együttm űködve a 2002. évre ezennel 
kiírja  a B ursa H ungarica Felsőoktatási Ö nkorm ányzati 

Ö sztöndíjpályázatot felsőoktatási tanu lm ányokat kezdeni 
kívánó fiatalok szám ára.

ván y  szék h ázáb an  ugyanis  
megtekinthető volt - a Kultúrával . 
a nyugat kapujában című össz- 
m űvészeti fesztivál rendezvé
nyeként - a Magyarország körkép , 
cím ű fo tók iá llítás is. Ez egy 
bővebb válogatást tárt nyilvános
ság elé az országfényképezési ' 
akció során született képekből. A 
budapesti kiállítás után ez a kép  
anyag országjáró körútra indul, 1 
am inek eredm ényeként két év 
alatt minden m egyében megte
kinthetők lesznek a millenniumi j 
fényképek.

A program célja volt az is, hogy 
a beküldött képek közgyűjtemé
nyekbe kerüljenek, ahol kutatha- 
tokká válnak és ahol hosszú időn 
át megőrzik egy-egy település, i 
vagy régió látványát az utókor 
számára. Aki pedig napjainkban 
szeretné felhasználni a képekei 
kiállításra, publikációra, az rövid ; 
úton juthat el a szerzőkhöz - < 
képeken levő elérhetőségi adatok 
alapján így velük megállapodva 
nyilvánosságra hozhatják külön- J 
féle célok érdekében a m illen
nium évében született tízezernyi 
felvételt. A megyei közgyűjtemé
nyekbe a kiállítás vándorlásával 
szinkronban jutnak majd el * 
gyűjtemény azon részei, amelyek t 
az adott m eg y e  te lep ü lése i!  
ábrázolják.

Településünket Konyári László 
fo tó i k ép v ise lték . 80  fotót  ̂
készített és küldött a pályázatra. 
E zek közül 4  kép bekerült a 
fotóalbumba. Büszkék vagyunk 
arra, hogy a Tréfán Lászlóról S 
k é sz íte tt  portré b ek erü lt a 
külföldön bemutatandó váloga
tásba.

334. kép: K onyári László:
Nyíracsád -  C zap á r György né 97 éves (12 ó ra  25 perc)

335. kép: K onyári László:
Nyíracsád -  P o rtré  a 80 éves T réfán  Lászlóról 

(17 óra  32 perc)

338. kép: K onyári László:
Nyíracsád -  C z irják  József bárányokat legeltet 

(17 óra 5 pere)

http://www.bursa.hu


M illennium i exeménynaptárunkat áttanulmányozva felidézhetjük a 
„MILLENNIUMI ÉV" során rendezett gazdag programokat. Reméljük, 

mindenki talált kedvére valót a tartalmas rendezvények közül 
A  Magyar M illennium  nyíracsádi ünnepségei 

2000. január 1-2001. augusztus 20.

Január 1. 

Január 28.

Február 20.

Márc. 4-5.

Márc. 22.

M árcius

Június 4.

Aug. 17.

Aug. 20.

Szeptember

Okt. 12.

Dec. 22.

2001. jan . 31.

2001. m áj. 24.

2001. aug. 17.

E S E M É N Y K A P T Á R

^••lenniumi napi ziszlóitadA s

N yiracsád - Asszonyrész
Ünnepi Szentm ise, harang láb  és h aran g  felszentelése.
Onneni szertartást végzi: Mező György parochus
H onism ereti-helytörténeti szakkör m egalakulása a m illennium i év alkalm ából
Helve: Művelődési Ház
Felelős: Diósné Kozma Erzsébet Müv. Ház igazgatója

Kövér Gábomé könyvtárvezető 
M illennium i T erü leti (kistérségi) Sakk-verseny 
Szervezi: Szmir Mihály sakk-szakosztály vezető 
Önkormányzati felelős: Dr. Ördögh Miklós alpolgármester 
Helve: a Nyíracsádi Általános Iskola e’bédlöje
H ajdú-B ihar Megyei N épdalkörök és P ávakörök  Ü nnepi Fesztiválja a m illennium  
tiszteletére
Helve: Nyiracsád, Művelődési Ház
Résztvevők; 18 megyei együttes
Rendezők: Dózsa György Művelődési Ház, Nyiracsád

Kölcsey Ferenc Megyei Közművelődési Intézet, Debrecen 
Kísérő rendezvény: Könnyűné Terdik Angéla fazekas munkáinak kiállítása, 
önkorm ányzati felelős: Vereb Csaba Kulturális Bizottság elnöke 

M illennium i olvasó és énekkönyv á tadása az első osztályos tanulók  szám ára , ünnepi m űsorra l 
egybekötve
Felelős: Gnáj Ferencné Általános Iskola igazgatóhelyettese
Helve: „Dózsa György” Művelődési Ház
Résztvevők: az általános iskola tanulói, tanárai, meghívottak 
Faültetési akció
Millenniumi fasor ültetése Kassai utca végén a kerékpár út mellett 
Felelős: Bamáné Láposi Irma építési előadó

Dr. Ördögh Miklós alpolgármester 
M illennium i nap  (zászlóátadás) L igetalja-G uth  K ultu rális  N apok 
11.00 Ünnepség kezdete, egész napos kultúrműsor a hagyományoknak megfelelően 
A zászlót átadia: Várhegyi Attila NKÖM politikai államtitkára 
Meghívandók: Külföldi kapcsolatok delegációi, községből elszármazottak.
Rendezésért felelős: Diósné Kozma Erzsébet Müv. Ház igazgató 

Büte Edit Tourinform Iroda vezetője 
Vereb Csabáné Idegenforgalmi Egyesület elnöke 
Dr. Katona Gyula polgármester 

Székelykapu avatása
16.00 óra
A képviselő-testület tagjai, a kapu készítésében közreműködő vállalkozók 
Szavalat, Énekszám, Ünnepi avatóbeszéd, Citeraegyüttes műsora 
Dr. Katona Gyula polgármester 
Régi községháza udvara, Kassai u. 4. sz.

Szabó Mihályné énekkar vezető 
Vereb Csaba Csaba Kulturális Bizottság elnöke

M illennium i olvasó és énekkönyv átadása  az első osztályos tanu lók  szám ára , ünnepi 
m ű so rra l egybekötve
Felelős: Gnáj Ferencné Általános Iskola igazgatóhelyettese 
Helve: „Dózsa György” Művelődési Ház 
Résztvevők: az általános iskola tanulói, tanárai, meghívottak 
Á tköltözött könyv tár avatása
Meghívottak: HBM. könyvtárosai, önkorm ányzati képviselők
K önyvtárosok konferenciája
Felelős: Kövér Gábomé könyvtárvezető
M illennium i Betlehemes já ték o k  a község főtéren, a re fo rm átus  tem plom  harang lába  előtt
Szervező: Diósné Kozma Erzsébet Műv. Ház igazgatója

Büte Edit Tourinform Iroda vezetője 
Művészeti vezető: Kabály Ferenc
M illennium i állandó kiállítás m egnyitása P rokop Péter pap-festőm űvész-író  képeiből
Kiállítást megnyitja: Pregun István görög kát. püspöki helynök 
Az állandó kiállítás helve: Nyiracsád, Kassai u. 4. Vécsey kúria 
Rendezésért felelős: Dr. Katona Gyula polgármester

Kövér Gábomé Községi Könyvtár vezetője
Gyöngy Enikő ötvösművész kiállítása a Községi Könyvtár nagytermében 
Kiállítást megnyitja: Dr. Pintye Ferenc megyei főtanácsos 

M illennium i színházi előadás
Taar Ferenc „Jöjjön el a te országod” c. drámájának bemutatója 
Helve: Nyiracsád Művelődési Ház nagyterme
„K alauz nélküli j á r a t” kiállítás m egnyitója S zarvák  A ntal m űveiből 
Megnyitja: Kovács Ferencné
M illennium i em léktábla avatása a re fo rm átus m űem lék-tem plom  falán
A Szent István nlakett alkotója: Somogyi Árpád Munkácsy-díjas szobrászművész 
Megemlékezést tart: Dr. Fejérdy Tamás Országos Műemlékvédelmi Hivatal 

Általános elnökhelyettese 
F.mléktáhla lelenlezése: Dr. Katona Gyula polgármester, Dr. Fejérdy Tamás OMH elnökhelyettes, 

Dr. Angyal László műemléki albizottság elnöke 
Em léktáb la m egáldása, felszentelése
Meghívottak: helyi, megyei vezetők, NALENCZOW -i delegáció Lengyelországból,

észtországi delegáció és tánccsoport 
Szervezésért felelős: Dr. Katona Gyula polgármester

M epiepvzés: A M illen n iu m i ív rő l  
videofelvételt készít K onyán László, 
a fo tó k  pedig M illennium i albumba 
kerülnek elhelyezésre.
A M il le n n iu m i  év a lk a lm á b ó l  
k ö zp o n ti tám oga tássa l e lk észü l a 
„100 m agyar fa lu  ” kö n y ve sh á za  
ke re té b e n  N y ira c sá d  k lsm o n o g -  
ráfiája, illetve Dr. Vjváry Zoltán pro
fesszo r  szerkesztésében „Nyiracsád  
község története és néprajza  ”  cím ű  
n a g y m o n o g rá fiá ja . M e g je len és:  
2001. október havában. 2000. évben 
m eg kezd ő d ö tt a kö zség  tá rg y i és 
írásos em léke inek  összegyűjtése a 
K ö zsé g i K ö n y v tá r  va la m in t a 
Honism ereti kör szervezésében.

Dr. Katona Gyula 
polgárm ester

NYIRACSAD 
KEPE AZ 

EZREDFORDULÓN
Nyiracsád község fóbb 

jellemzői:

I. Főbb te lepülési adatok:

A lakosság száma 4300 fő, magyar 
nem ze tiségűek , 70% -ban gö rög  

katolikus vallású, de jelen van a római 

katolikus, a református és a baptista 
vallás is. Mindegyik felekezetnek saját 

temploma van.
A község a Dél-Nyírség északi részén, 

Hajdú-Bihar megye székhelyétől 35 

km -re, a rom án határ közelében 

helyezkedik el. A település klímáját 

kedvezően befolyásolja a környeze

tében fekvő mintegy 7000 ha össze

függő erdő, melynek gazdag a vad

á llom ánya. A falu idegenforgalm i 

szempontból falusi turizmusra kivá

lóan alkalmas, a népi hagyományok 

ápolása mellett megjelennek a telepü

lésen a régi paraszti gazdaság értékei 

Is.

II. Infrastruktúra:

A kö zú thá ló za t á lta lában  sz ilá rd  

burkolatú, de valamennyi földút esős 

időben is járható. Több mint ezer tele

fonállomás van a családok, intézmé

nyek tulajdonában. A rádiótelefon 

kapcsolatteremtését a W ESTEL 900 

átjátszóállomás biztosítja. A község

ben teljes körű az ivóvíz ellátás, a veze
tékes gázhálózat, valamint a villamos 

energia. A szennyvízhálózat kiépített

sége 30%-os.

III. Gazdasági környezet:

A te lepü lés m unkaképes korú la

kosságát figyelembe véve, magas a 

munkanélküliek aránya. Ennek oka, 

hogy kevés helyben a m unkalehe
tőség. Korlátozott számban foglalkoz

tatási lehetőséget biztosítanak a helyi 

vá lla lkozók által működtetett gaz
dálkodó szervezetek. A településnek 

45 k iske re skede lm i bo ltja van. A 

községben két benzinkút működik. Az 

elm últ időszakban a szolgá ltatások 

kedvezően alakultak.

IV. Közintézmények:

Oktatási intézmények: az óvodában 

168 gyerek jár. A gyermekek testi fej

lődését a korszerű tornaterem bizto

sítja. Az általános iskolai oktatásban 
440 tanu ló  vesz részt, b iz to s íto tt 

szám ukra szaktantermek, könyvtár 

használata. Az Idősek Klubja biztosítja 

a békés öregkor feltételeit az arra rá

szorulóknak. Az egészségügyi ellátást 

két háziorvos, egy fogorvos, védőnői 

szo lgá lat, gyógysze rtár b iztosítja . 

Orvosi ügyelet működik.

Nevezetességek, műemlékek:

Régészeti kutatások bizonyítják, hogy 

a falu a honfoglalás előtt is lakott te

lepülés volt. 1930-ban Honfoglalás

kori lovassírt, majd 1977-ben Avar
kori temetőt tártak fel. A mai főtéren 

található a település gyöngyszeme a 

XII-XIV. században épült késő román 
stílusú Árpád-kori templom, melyet

1994-ben restauráltak. A főtéren lát

ható a centenárium i Petőfi szobor, 

mely Berki Nándor alkotása.
1995-ben a világháborúk áldozatainak 

emlékére állították E Lakatos Aranka 

bronzszobrát. Ugyancsak a főtéren áll 

a millecentenáriumi emlékmű, melyet 

Kövér József szobrászművész készí
tett. Üzletsorok, irodaházak épülnek, 

valamint az új Polgármesteri Hivatal 

is itt kap méltó helyet. A Községi Ön- 

kormányzat fejleszti a falusi turizmust, 

m integy 20 csa lád i házban fe lké 

szültek a vendégek fogadására, első

sorban a csendet, pihenni vágyókat 

fogadják.
Több önkorm ányzat és m agánsze

mély által létrehozott Ligetalja-Guth 

Idegenforgalmi Egyesület székhelye 

szintén a főtéren található.

A község szé lén  erdei szabad idő  

parkot alakított ki a NYÍRERDŐ Rt. két 
hektár területen. Itt lehetőség van a 

Guth-i erdő fafajainak, növény és 

állatvilágának megismerésére, vala

mint a kulturált szabadidő eltöltésére. 

A főutcán található a Malom Galéria, 

m elyben helybeli festőm űvészünk, 

K iss József festőművész dolgozik.

JOGITANACS0K
Értékes dolog találása

A PT K . szabályozása szerint, 
ha valaki olyan értékes dolgot 
talál, amelyet ismeretlen sze
mélyek elrejtettek vagy ame
lyek tulajdonjoga egyébként is 
feledésbe ment, köteles azt az 
államnak felajánlani. A tör
vény közelebbi útmutatást nem 
ad arra vonatkozóan, hogy mit 
kell értékes dolognak tekinteni. 
Nem tekinthetjük értékesnek 
azt, ami a személyi tulajdon 
szokásos tárgyai körébe 
tartozik. Értékes lehet az a do
log is, ami nem muzeális vagy 
régészeti jellegű, a muzeális 
vagy régészeti tárgyakat vi
szont mindenkor értékesnek 
kell tekinteni.

A ta lá h  dolognak g az 
dátlannak kell lennie abban a z ' 
értelemben, hogy a dolgot el
rejtő személyek ismeretlenek, 
vagy a dolog tu la jdonjoga 
egyébként is feledésbe ment. 
Ha akár a dolgot elrejtő sze
mélyét, akár a tulajdonosát is
m erik, nem tek in thetjük  a 
dolgot gazdátlannak. Nem ele
gendő, ha a találó nem ismeri 
ezeket a személyeket, általában 
kell ismeretlennek lenniük.
A fentiek szerint a dolog jogi 

sorsa a továbbiakban a követ
kezők szerint alakul: ha a talált 
tárgy muzeális vagy műemléki 
értékű, annak tulajdonjoga az 
államot illeti meg, ha a talált 
tárgy csupán értékes, azt a 
találó  köteles az állam nak 
felajánlani.
Ha a talált dolgot az államnak 

felajánlják, az állam válasz

tásán múlik, hogy szerez-e a 
dolgon tulajdonjogot. Ha az 
állam a talált dologra nem tart 
igényt, az a találó tulajdonába 
megy át.

Amennyiben a dologra az 
állam igényt tart, úgy a találó 
a dolog értékéhez m érten 
megfelelő díjra jogosult.

Ha a talált tárgy muzeális 
vagy műemléki értékű, annak 
tulajdonjoga automatikusan 
az államot illeti meg. Az állam 
azonban csak akkor szerez 
tulajdonjogot, ha a talált dolog 
gazdátlan , tehá t a do lgo t 
elrejtő személyek ism eret
lenek, vagy a dolog tulajdon
jo g a  egyébként feledésbe 
ment. A dolog ilyenkor már a 
találáskor is az állam tulajdo
nában áll, elrejtése, eltulajdo
nítása tehát az állam tulajdon
jogát sérti.

A m uzeális  em lékek 
védelméről szóló jogszabály 
k im ondja, hogy ha ásatás 
esetén kívüli munka során 
(építkezés, földmunka... stb.), 
vagy egyéb ok következtében 
muzeális tárgy kerül elő, a 
felfedező (a munka felelős 
vezetője) köteles a lelőhelyen 
folyó munkát azonnal abba
hagyni, a tárgyat a Polgár- 
mesteri Hivatalnak haladékta
lanul be je len ten i, a tárgy 
őrzéséről átmenetileg köteles 
gondoskodni.

Dr. Lengyel Im re 
ügyvéd

G yöngy Enikő ötvösművész kiállítása a Községi K önyvtárban
A fotón a m űvésznő látható

A székelykapu avatása



Vége a nyárnak
Hogyan oszd be az idődet?

N é h á n y  jó  ta n á c s 
a z  ó v o d a k e z d é s h e z

Vége a felhőtlen nyárnak, 
újra iskolába kell járni, s már 
az első héten elhalmoznak ta- 
nulnivalóval? Te pedig ta
nácstalanul ülsz egy könyv
kupac felett, mert már arra 
sem emlékszel, hogyan kell 
nekikezdeni a készülésnek? 
Ha megfogadod tanácsunkat, 
újra belezökkensz a kerék
vágásba, s a gyors és hatékony 
tanulás után még játékra is 
marad idő. Nézd meg az óra
rendedet, s szedd össze, akár 
írd is le, hogy mi mindent kell 
másnapra elvégezned. Ezután 
tervezd meg a tanulás sorrend
jé t. Ahány tantárgyból van 
feladatod, annyi részre bontsd 
a tanulásodat! Célszerű a ked
venc témáddal kezdeni, ezzel 
ugyanis hamarabb végzel, s jó 
érzés, hogy máris egy felada
ton túl vagy.

Amikor megtervezed a ta
nulás menetét, figyelembe kell 
venned, hogy az agyad nem 
képes folyamatosan egyforma 
teljesítményre.

Az első negyedórában még 
nehezen fog az agyad, rá kell 
hangolódnia a tanulásra. 15 
perc után egyre gyorsabban 
tudod megjegyezni az anya
got, egyre hatékonyabb a ta
nulásod. Sajnos ez az állapot 
nem túl sokáig tart, 40-45 perc 
után lassulni kezdesz, elkalan
doznak gondolataid. Ez telje
sen természetes, hiszen agy
sejtjeid elfáradnak, nem kap
nak elég oxigéndús vért, mert 
ülő helyzetben lassul a vérke

ringés. Önkéntelenül is megta
lálod a helyes megoldást: izeg- 
n i-m ozogn i, n y ú jtózkodn i 
kezdesz. Az a legszerencsé
sebb, ha az önsanyargatás, 
azaz az erőltetett és nehézkes 
tovább tanulás helyett tartasz 
egy 5-10 perces szünetet.

Természetesen mindenkinél 
más az az idő, amennyit egy
helyben ülve, egy konkrét do
logra koncentrálva el tud töl
teni. Ha már úgy érzed, elal
szol a könyv felett, lazíts, hidd 
el, nem kidobott idő, ha egy 
kicsit megmozgatod magad! 
Amikor nekikezdesz egy tan
tárgynak, először hangold rá 
magad a témára. Em lékezz 
vissza, hogy mivel foglalkoz
tatok órán, mi újat tanultatok. 
Olvasd át a füzetbe írt vázlatot, 
próbáld egy egésszé összeállí
tani magadban az óra esemé
nyeit. Tegyél fel kérdéseket a 
témával kapcsolatban! Nem 
tudsz válaszolni? Akkor nyisd 
ki a tankönyvet, és olvasd vé
gig figyelmesen a leckét! A 
törvényeket, szabályokat több
ször is nézd át. Csak azt tanuld 
meg, amit értesz is, különben 
úgyis elfelejted! Ha úgy érzed, 
kész vagy, tedd próbára ma
gad! A legjobb, ha nagyobb 
testvérednek vagy szüleidnek 
mondod fel a megtanultakat. 
Ha éppen senki nem ér rá, ak
kor magadnak ismételd el, mi 
m indent tudsz. M iután már 
profi lettél a feladott témakör
ből, jöhet az írásbeli feladat. S 
ha az is megvan, egy kis lazítás 
után a következő tantárgy.

Száz szál a 
hajkefében

Ü ^C á/zéízlia ianeíofat

1. Ne kívánd tanárod halálát, 
segíts neki, hogy ő maga kí
vánja azt.
2. Ha az osztálytársad véletle
nül tanulni kezd, az még nem 
ok arra, hogy te is úgy csele
kedj.
3. Amit ma megtehetsz, ne ha
laszd holnapra. Halaszd hol- 
naputánra, mert addigra már 
nem lesz fontos.
4. A lustaság már fél egészség.
5. Az a feladat, amely nem ol
dódik meg magától 30 nap 
alatt, nem oldódik meg már 
többé soha, ezért nem is ér
demli meg, hogy foglalkoz

zanak vele.
6. Az iskola nem kocsm a, 
hogy egész nap ott legyél.
7. A tanulás nemesíti az em
bert, de a társadalomnak nincs 
szüksége nemesekre.
8. Aki nem tanul, az nem hi
bázhat, aki pedig nem követ el 
hibákat, az megérdemli a ju 
talmat.
9. M indenkinek van valami 
hobbija, de nem feltétlenül 
szükséges, hogy a tanulás le
gyen az.
10. A tanulás élteti az embert, 
de a pihenés sem ölt még meg 
senkit.

A Könyvtár rendezvényei:
O któberben az őszi gyerm ekkönyvnapok idején két 
rendezvényt szervez a könyvtár.
1. O któber 11-én 10 órától
Tóth-M áté Miklós íróval találkozó a könyvtár olvasó
termében. Az író dedikálja a most megjelenő kötetét.
2. A kom -bákom  bábcsoport gyerm ekm űsora.

Helye: Művelődési Ház.
Az irodalom élményszerű megismertetését, felfedezését, az 
olvasás motiválását célzó rendezvényekre minden érdek
lődőt szeretettel várunk.

K C-né

* Ha van szoktatási idő, és az 
anyukának maradt még sza
badsága a gyes után, együtt 
tölthet néhány napot a gyerek
kel az óvodában. Túl sokat 
azonban ne várjon tőle, az első 
napon, am ikor valóban ott
hagyják, a legtöbb hároméves 
éppúgy jelenetet rendez, mint 
aki aznap látja először az óvo
dát.
* A szülő ismertesse meg a pi
civel a napirendet, és minden 
reggel mondja meg, pontosan 
mikor jön érte. Ezt az ígéretet 
tilos megszegni!
* Meg kell kérni az óvónőt, 
hogy a kicsi bevihesse magá
val a kedvenc vigasztalóját, és 
az első hetekben az otthonról 
hozott puha tárgy ne csak a 
délutáni alvásnál kerülhessen

a keze ügyébe! Ha szomorú 
vagy megbántották, csak ölel
gesse nyugodtan, míg meg 
nem vigasztalódik!
* Ha éppen az óvodakezdés 
ideje körül érkezne a kistest
vér, nem árt alaposan átgon
dolni, mi a teendő. A gyereket 
vagy jóval korábban, vagy 
csak fél év elteltével szabad 
kiszakítani a családból, ne
hogy feleslegesnek és kitaszí
tottnak érezze magát!
* Nem szabad arról mesélni, 
mennyi érdekes esemény volt 
otthon, mialatt a kicsi óvo
dában volt! Vigyázat! Számá
ra a mosógépszerelő vagy a 
k ém énysep rő  lá to g a tása  
ugyanolyan izgalmas, mintha 
az unokatestvérei jönnének át 
játszani...

A z  a l m a
A legism ertebb és legnépsze
rű b b  gyüm ölcsünk. M égis 
sokan hajlam osak mellőzni. 
Jó  érveink vannak az egyik 
legízletesebb gyümölcs, az al
ma mellett. Pontosan hét.

* Igen jó  hatású az emésztésre, 
tisztítja a beleket. Székreke
désben szenvedőknek a szak
emberek reggel, üres gyomor
ra ajánlják az alma fogyasztá
sát.
* Stabilan tartja a vércukor- 
szintet, mivel a szénhidrátok 
olyan formában találhatók meg 
benne, hogy a cukorbetegek is 
bátran fogyaszthatják.
* A benne lévő kalcium a gyer
m ekek  cso n tren d szerén ek  
kialakulásában, az idősebbek

nél pedig a csontritkulás meg
akadályozásában segít, vala
mint kedvező hatású az ideg- 
és agysejtek működésére.
* M agnézium- és kalcium 
tartalma együttesen az érrend
szert teszi ellenállóvá.
* Egy nyers alma a szervezet 
napi C -v itam inszükség le- 
tének 12-60 százalékát fedez
heti.
* Rágása köztudottan erősíti 
a fogínyt. Étkezés után fo
gyasztva letisztítja a fogak fe
lületét ellepő ételmaradékot.
* A változatosság ez ügyben 
is hasznos. Sokféle fajta közül 
választhat, ráadásul a hazaiak 
általában több táp- és aroma
anyagot tartalmaznak, mint az 
importált almák.

Finom falatkák
Borsos Kalácska
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 20 dkg 
libazsír, 2 tojás, 1 kávéskanál bors, 
1 pohár fehérbor, só.
Dörzsölje el a lisztet a libazsírral. 
Gyúrja hozzá a tojást, annyi bort, 
hogy kenyértészta keménységű le
gyen, kevés sót, borsot. Jól dol
gozza össze, és két órán át pihen
tesse. Nyújtsa ki, majd sodoijon 
belőle kisujjnyi szalagokat. Hár
mas fonással fonjon kis kalácso
kat, és tegye kizsírozott tepsibe. 
A tetejét kenje libazsírral, süsse 
aranysárgára.
(E remek ropogtatnivaló receptje 
Kövi Pál: Erdélyi lakoma című, 
m ost m egjelent történelmi sza
kácskönyvéből való.)

Kókuszgolyó
H ozzávalók: 25 dkg kókuszre
szelék, 8 dkg mandula, 15 dkg 
száraz keksz, 1 evőkanál kakaó, 
egy csésze keserű kávé, 2 evő
kanál konyak.

Darálja le a kekszet és a mandu
lát, keverje el. Adja hozzá a ka
kaót, a kávét, a konyakot és húsz 
deka kókuszreszeléket. Jól kever
je  össze, ha túl száraz, kevés tejjel 
készítsen belőle gyúrható masz- 
szát. Formáljon belőle gom bóco
kat, hempergesse meg a maradék 
reszelékben, hűtőben tárolja tála
lásig.

Mandulás habcsók
Hozzávalók: 4 tojásfehérje, 15 
dkg mandula, citromlé, 20 dkg 
cukor, diónyi vaj.
A tojásfehérjét gőz fölött verje 
habbá a cukorral és néhány csepp 
citromlével. Ha már kemény a 
hab, vegye le a gőzről, keverje 
hozzá óvatosan a durvára őrölt 
mandulát. Kivajazott sütőlapra 
halmozzon a masszából golyó
formákat. Alacsony lángon süsse, 
szárítsa, míg megrepedezik a te
teje.

Nem csupán a férfiak haja hullik, a 
nők közül is sokan szenvednek 

ettől. Fölösleges mindjárt pánikba 
esni, ha néhány szál fésülködés 

után a hajkefében marad.
T erm észetes
A legegészségesebb  
fejbőr is hullajtja a hajat. 
A naponta távozó szálak 
természetes folyamatot 
jeleznek: normális eset
ben legalább annyi haj
hagymából lesz új szál, 
mint amennyi elhullik. 
Férfiaknál a kopaszodás 
nem betegség, hanem az 
évek múlásának (és a 
hormonoknak) a követ
kezménye. Hogy milyen 
korán vagy milyen későn 
indul meg a folyamat, 
gyorsan lezajlik, avagy 
évtizedekig tart, azt a 
gének döntik el. Akad 
olyan fiatalember, aki 
már húszas éveinek ele
jén teljesen megkopaszo- 
dik, m ásnak csupán  
ötven fölött kezd ritkulni 
a haja.

Következmény
Ha egy nőnél erősebb 
hajhullás kezdődik, az 
mindig valamilyen rend
ellenesség  következ
ménye. Előfordul, hogy a 
szülés következtében  
gyengül le, s kezdi el 
hullajtani a haját. Hason
ló jelenség fordulhat elő 
a változás korának ele
jén. Lehet azonban fizikai 
ok is: olykor a fejbőr nem 
bírja sokági a lófarok-fri- 
zurát. Néha pedig a túl 
forró hajszárításra, a haj
festésre, illetve a dauero
lásra reagál ily módon a 
fejbőr.

B etegségek
A hirtelen kezdődő, erő
teljes kopaszodást általá
ban betegségek okozzák. 
Sok ilyen eset mögött ta
láltak az orvosok vérsze
génységet vagy vashi
ányt. Még gyakoribb a 
hajhullás májbetegség, il
letve alkoholizmus miatt. 
Ha akkor kezd hullani a 
haja, amikor újfajta fo
gamzásgátlóra tér át, 
vagy éppen abbahagyja a 
szedését, okkal gondol
hat hormonális problé
mára, tehát feltétlenül 
meg kell beszélnie a dol
got orvosával. 
Ellenszerek  
Ma már kaphatóak olyan 
hajhullás elleni szerek, 
amelyek nem tartalmaz
nak hormont. Hatóanya
gaik elősegítik a hajhagy
mák feléledését, a haj nö
vekedését.

Az utóbbi években is
mét használatba jött a 
lepkeszeg - más néven 
görög széna - magja. A 
lepkeszeget már az ókori 
egyiptomiak is ismerték: 
a gyógynövényt elsősor
ban égési sebek keze
lésére használták. Mint 
hajnövesztő szerrel, a 
nyolcvanas évektől pró
bálkoznak, feltűnően jó 
eredménnyel. (Főleg a 
kopasz foltok gyógyításá
ra alkalmas.) Csupán ak
kor célszerű orvoshoz 
fordulni, ha a reggeli 
fésülködés után száznál 
több szál marad a kefé
ben.

APROHIRDETESEK
- E ladó H átsó Fucskótag 
3000 n.öl szántó és erdő, 
TSZ tanya mellett 1200 n.öl, 
Ú jföld dűlőben 925 n.öl. 
Érdeklődni: Konyán Ferenc- 
né, Nyíracsád, Arany J. u. 6.
- 5,3 hektár föld eladó. Ér
deklődni: 52/206-078-as te
lefonon.
- Malom utcában építési te
lek, a Szatmári zugban régi, 
verandás ház nagy telekkel 
eladó. Érdeklődni: Sport u. 
40. sz. alatt lehet.
- Lady 300-as utánfutó el
adó. Érdeklődni: 206-930.
- Takarmánybolti eladót fel
veszünk, 1 fő férfi vagy nő, 
valamint 2 fő férfi anyag- 
mozgatót, rakodót. Jelent
kezni: B arna T ibor 4262

Nyíracsád, Kossuth u. 19. 
Tel.: 06/60-350-698
- Nyíracsád, Zrínyi u. 40. sz. 
alatti régi típusú 3 szobás 
(cserépkályhás) parasztház 
600 négyszögöl telekkel, 
g azdá lkodásra  a lkalm as 
m elléképületekkel eladó, 
(gázcsonk bekötve). Irány
ár: 1.280.000,- Ft. Érdek
lődni: este 18.00 óra után a 
206-013-as telefonszámon.
- Rákóczi u. 83. szám alatti 
két szobás családi ház el
adó. Érd.: Tel.: 206-793.
- Kistagban 2 hektár szántó 
(belterületben van) 600 n.öl 
málnással eladó. Érd.: Tel.: 
52/700-214.

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

Készült: a PIREM ON Kisvállalat Vámospércsi Nyomdaüzemében, 4287 Vámospércs, Malom u. 2.
Felelős vezető: Dr. Gere Kálmán vezérigazgató


