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Tudnivalók a népszavazásról
Nyírmada Nagyközség Polgármesteri
Hivatalának Jegyzõje értesítem a vá-
lasztópolgárokat arról, hogy a Magyar
Köztársaság elnöke 2008.március 9-ére
ügydöntõ népszavazást tûzött ki.

tanya, Morvai–tanya és a Dózsa György út
választópolgárai adhatják le voksaikat.

3. számú szavazókör címe: Honvéd út 38.
(Patay István Ált. Iskola)

Ide várják a Cserepes út, Gárdonyi Géza
utca, Kossuth út, Madách út, Nyírfa utca,
Petõfi út, Toldi út, Vörösmarty út és a Zrí-
nyi utca választópolgárait.

4. számú szavazókör címe: Honvéd út 22-
24. (Patay István Ált. Iskola)

Itt az Arany János utca, Honvéd út, Kato-
na József utca, Kölcsey út, Vasvári Pál út és az
Ady lakótelep választópolgárai szavazhatnak.

Ha a szavazás napján Ön Magyarországon,
de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazo-
lással szavazhat. Igazolást személyesen
vagy meghatalmazottja útján 2008. már-
cius 7-éig kérhet a helyi választási iro-
da vezetõjétõl. Ajánlott levélben úgy kér-
het igazolást, hogy a kérelem 2008.
március 4-éig megérkezzen a lakóhe-
lye szerinti helyi választási irodába. Te-
lepülésünkön az igazolással szavazók az 1. szá-
mú szavazókörben adhatják le szavazataikat.

A mozgásukban gátolt választópolgárok
kérésükre mozgóurnával szavazhatnak. A
mozgóurna csak írásban kérhetõ, a

szavazás napja
elõtt a helyi válasz-
tási irodától, vala-
mint a szavazás
napján a szavazat-
számláló bizottság-
tól !

Felhívom a választó-
polgárok figyelmét
arra, hogy a szavazat-
számláló bizottság

Ennek során a következõ kérdésekben kell
dönteni:

–  Egyetért – e Ön azzal, hogy
a fekvõbeteg- gyógyintézeti el-
látásért a jelen kérdésben meg-

tartott népszavazást követõ év január 1-jétõl
ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?

– Egyetért – e Ön azzal, hogy a házior-
vosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járó-
beteg – szakellátásért a jelen kérdésben meg-
tartott népszavazást követõ év január 1-jétõl
ne kelljen vizitdíjat fizetni?

–  Egyetért – e Ön azzal, hogy az állami-
lag támogatott felsõfokú tanulmányokat foly-
tató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájá-
rulást fizetniük?

2008. február 22-éig minden válasz-
tópolgár névre szóló Értesítõben kapott
tájékoztatást a névjegyzékbe vételérõl.
Ha valaki nem kapott Értesítõt, a helyi vá-
lasztási irodában – a jegyzõnél – érdeklõd-
het annak okáról.  Ha a névjegyzékbõl ki-
maradt, minél elõbb kezdeményezze a név-
jegyzékbe vételét, mert a szavazás napján erre
már nem lesz lehetõség!

Az Értesítõben mindenki személyre szó-
ló tájékoztatást kap arról, hogy melyik sza-
vazóhelyiségben adhatja le szavazatát.

Településünkön 4 szavazókört ala-
kítottunk ki.

1. számú szavazókör címe:  Ady
Endre út 9. (Mûvelõdési Központ)

Itt az Ady Endre út, Bem utca,
Csokonai utca, Fényes–tanya, Fülöp–tanya,
Gábor Áron út, Hársfa utca, Jókai utca, Jó-
zsef Attila út, Szõlõk, Táncsics utca, Újfé-
nyes-tanya és a Varga–farm választópolgárai
szavazhatnak.

2. számú szavazókör címe: Honvéd út 38.
(Patay István Ált. Iskola)

Itt az Árpád út, Hunyadi út,Kálvin tér,
Kisvárdai út, Petneházi út, Rákóczi utca, Sza-
bolcs utca, Vásártér, Zöld–tanya, Petneházi–

Ismét elõke-
rülnek az urnák

válaszút elõtt a nyolcadikosok

munkájának megkönnyítése érdekében a
kapott értesítõt szíveskedjenek megõrizni és
a szavazás napján magukkal hozni.

Szavazni csak személyesen lehet a
következõ érvényes igazolványok egyi-
kének bemutatásával:

– lakcímet tartalmazó személyazonosító
igazolvány, vagy

– személyazonosító igazolvány és lakcím-
igazolvány, vagy

– útlevél, vagy
– 2001.január 1-jét követõen kiállított ve-

zetõi engedély
– EU polgárok esetén érvényes EGT tar-

tózkodási engedélyt tartalmazó útlevél.
Némethné dr. Horváth Andrea

                                                                                        jegyzõ

Végzõs diákjaink és szüleik számára egy-
aránt komoly feladatot jelent a pályavá-
lasztás. Intézményünk több rendezvénnyel
próbált segítséget nyújtani a megfelelõ is-
kola kiválasztásához.

A nyolcadik osztályosok iskolai szintû
összevont pályaválasztási szülõi értekezle-
tén 12 középiskola képviseltette magát a
nagyszámú érdeklõdõ elõtt.

Pályaválasztási tájékoztató az
iskolában

Négy iskola külön is felkereste nyolcadi-
kosainkat. E programokon tanulóink elõ-
adásokat hallhattak, illetve DVD filmek se-
gítségével ismerkedtek az intézmények mun-
kájával, s tanulási szokásokat mérõ teszteket
töltöttek ki. Az osztályfõnökökkel  – Kresz-
nószki Mária, Pusztafia Györgyné, Koho-
nóczki Andrásné Jenei Mária – együtt sike-
rült megteremteni tanulóink számára a reá-
lis pályaválasztás lehetõségét.

Február 11-ére minden végzõs diákunk
jelentkezési lapja elkészült, melyeket 12-én
postáztunk a megfelelõ középfokú intézmé-
nyekbe. Három tanulónk pályázott az Arany
János Tehetséggondozó Programra. Közü-
lük ketten felvételt nyertek a Zrínyi Ilona
Gimnáziumba, illetve a Bessenyei György
Gimnáziumba. Idén gimnáziumba 16, szak-
középiskolába 18,  szakiskolába 33 tanulónk
kéri felvételét.
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egy kis segítség

Önkormányzati
hírcsokor

  Befogadták a Sugár út megépítésére (és
ezzel az utolsó földút megszüntetésére) irá-
nyuló pályázatunkat. A 44 millió forintos
beruházás a volt állami gazdaság területén
kialakuló ipari park infrastrukturális fejlesz-
tését is szolgálja. Az egy kilométeres út men-
tén a bel- és csapadékvíz elvezetése megol-
dott, s a járda is megvan.

  Elsõ körben benyújtotta önkormányza-
tunk az iskola teljes régi épületének (bele-
értve a mûhelyt, a tornatermet) rekonstruk-
cióját célzó pályázatot, megvalósíthatósági
tanulmányt. Ha sikerül nyerni, csaknem fél-
milliárdos összegbõl 20-25 évre megoldód-
hatnak az intézmény gondjai.

  Nagyközségünk hivatalos honlapján
(http://www.nyirmada.hu) az aktuális rovat-
ban olvastuk, hogy immár rendelkezik iwiw
adatlappal, azaz bárki felveheti ismerõsei
közé a weboldalt.

   Rendelettel szabályozta a képviselõ-tes-
tület az önkormányzati képviselõk tisztelet-
díját. Eszerint havonta 44 ezer forint illeti
meg õket, de nem kapják meg, ha az ülések-
rõl igazolatlanul távol maradnak. A polgár-
mester és az alpolgármester képviselõként
nem részesül tiszteletdíjban.

   Megválasztották a március 9-ei népsza-
vazás lebonyolításában közremûködõ szava-
zatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait,
a jegyzõkönyvvezetõket és a Helyi Választá-
si Iroda tagjait, akik nagyközségünk négy
szavazókörében látják el feladatukat.

  A testület 15 pontban határozta meg a
köztisztviselõi teljesítmény-követelmények
alapját képezõ célokat. Az egyéni értékelés azt
a célt szolgálja, hogy növekedjék a köztisztvi-
selõk teljesítménye, javuljon a munka szakmai
színvonala, legyen összhangban a képviselõ-
testület szándékaival, céljaival.

    Módosult az önkormányzat Szervezeti
és Mûködési Szabályzata. Eszerint zárt ülés
esetén a közérdekû adat és közérdekbõl nyil-
vános adat a Polgármesteri Hivatal 4. szobájá-
ban, az igazgatási fõelõadónál megtekinthe-
tõ. Az önkormányzat gondoskodik a cigány
kisebbségi önkormányzat mûködési feltétele-
irõl (iroda, posta, telefon). Az alpolgármester
fogadóórája: csütörtök, 10-12 óráig.

  Társulási megállapodást kötött Nyír-
mada, Gyüre és Pusztadbos arról, hogy kö-
zösen foglalkoztatják Szászi Ildikó környe-
zetvédelmi elõadót (munkáját nagyközsé-
günkben szerdán és pénteken végzi).

Az önkormányzat és a Szociális Támoga-
tó, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgá-
lat együttmûködésének köszönhetõen ka-
rácsony elõtt, illetve a két ünnep között a
nyírmadai családok élelmiszersegélyben
részesültek.

Haklik Tímea, a fenti intézmény veze-
tõje érdeklõdésünkre elmondta: az ado-

Nyugalomba vonult közszolgák

Mudri Barnabásné
Az élet rendje szerint a munkában töl-
tött hosszú évtizedek után következik
a megérdemelt pihenés. Lapunkban
idõrõl idõre megszólítunk olyan friss
nyugdíjasokat, akik a köz szolgálatá-
ban töltött dolgos esztendõket követõ-
en vonultak vissza.

Ezúttal Mudri Barnabásné Marika mesélt
az életében nemrég bekövetkezett új hely-
zetrõl.

– Baktalórántházán érettségiztem, majd
Debrecenben, a tanítóképzõ fõiskolán 1971-
ben szereztem diplomát népmûvelõ-könyv-
tár szakon. Kitûnõ intézmény volt nagysze-
rû tanárokkal, színvonalas képzéssel. Rövid
ideig Nyírjákón dolgoztam, majd a baktai
járási könyvtárba kerültem, 1974-ben pedig
Nyírmadára költöztünk. A gyesen töltött
idõszak kivételével mindvégig az itteni
könyvtárat vezettem, s most 38 éves munka-
viszony után mentem nyugdíjba.

Férjemmel – nagyszülõi segítség nélkül –
három gyermeket neveltünk fel, akik sok-
sok örömet okoznak nekünk. Nagylányunk
könyvtár szakon végzett, õ és a középsõ
gyerek Pesten él, a ,,kicsi” Debrecenben egye-
temista. Egyetlen hiányérzetünk velük kap-
csolatban, hogy az unokák még váratnak
magukra...

Munkámat nagyon szerettem, örömmel
töltött el, hogy segíteni tudtam az olvasók-
nak a megfelelõ könyvek kiválasztásában.
Szívesen emlékszem vissza a nyugdíjasokra,
gyakran vittem könyveket az idõsek ottho-
nába. Õket soha nem kellett figyelmeztetni
arra, hogy lejárt a kölcsönzési határidõ... Jó
volt a fõiskolások, egyetemisták kezébe szak-
könyveket adni szemináriumi vagy szakdol-
gozatuk elkészítéséhez. Rajtuk keresztül is
megbizonyosodtam arról, hogy itt is sok

Mudri Barnabásné

tehetséges fiatal él, akik – kerüljenek is bár-
hová – megállják a helyüket. Emlékezetesek
maradnak a jó hangulatú író-olvasó találko-
zók is.

Nagy és kedvezõ fordulatot hozott mun-
kámban 2003, amikor a mûvelõdési házzal
ismét önálló intézmény lettünk, ezért sérel-
meimet igyekszem félretenni, s csak a szépre
emlékezni.

A csaknem négy évtized végére elfárad-
tam, mégsem tudok igazán pihenni. Próbá-
lom tehermentesíteni a férjemet, várom a
gyerekeket, az unokák megérkezését. S vá-
rom a tavaszt, amikor gyönyörködhetek az
általam ültetett, gondozott virágokban. Bár
továbbra is tagja vagyok a könyvtárosok
egyesületének, szomorúvá tesz, hogy alig jut
idõm az olvasásra, s a fiatalok könyvekhez
való hozzáállása sem megfelelõ. Úgy gondo-
lom, a betûre való rászoktatásukat nem elég
mondani, példát kell mutatni.

mány pályázat révén érkezett nagyközsé-
günkbe. A mintegy 6500 liter tartós tej és
a 7 ezer dobos kockasajt mellé az önkor-
mányzat fél kilós tésztacsomagokat tett,
gondoskodott a szállításról, így kaptak a
családok egy kis év végi segítséget.

A szervezõk ezúton is megköszönik va-
lamennyi közremûködõ segítségét.

Élelmiszert adományoztak
a madai családoknak
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Tanácskozott a képviselõ-testület
Néhány, az elmúlt esztendõrõl áthozott tájékoztatóval, illetve beszámolóval,
valamint további idõszerû témák napirendre tûzésével február közepén meg-
tartotta idei elsõ ülését önkormányzatunk képviselõ-testülete.

tás helyzetét is), valamint a Madavíz Kft-é.
Ugyanekkor tûzi napirendre a testület a
Nyírmadai Sportegyesület tevékenységét és a
Nyírmada Sportja Támogatásáért Közalapít-
vány munkáját.

Novemberben már a költségvetési koncep-
ció lesz a központi kérdés. Tájékoztató hang-
zik el az elsõ háromnegyed év gazdálkodásá-
ról, beszámol a mûvelõdési ház és a Nyírmadai
Nyelv- és Zeneoktatási Közalapítvány.

3000 hektárnyi bel- és külterületen végzik
munkájukat. Az õstermelõk száma megha-
ladja a 2000-et, 300 termelõt az MVH-nál
regisztráltak. Az éves ügyfélforgalom közelí-
ti a tízezret.

Tavaly a fagy- és aszálykár okozott sok gon-
dot, de új feladatot jelentett a járulékfizetés is
az õstermelõk esetében. Figyelemre méltó,
hogy hazai és uniós forrásokból 161 millió
forintos árbevételhez jutottak a termelõk (to-
vábbi 41 millió forintot jelentenek az agrár-
környezetgazdálkodási támogatások). A tava-
szi, nyári károk után a gazdálkodók, házikertek
tulajdonosai nem várt összegû támogatást kap-
tak a kárenyhítési alapból.

A beszámoló – sok egyéb részlet mellett –
érinti a szociális földprogramot is, amelyben
két hektár meggy gondozása, ápolása, 3,9 hek-
tár kanadai sütõtök és 0,5 hektár kukorica
termelése szerepelt. A továbbiakban a szakmai
irányítás mellett újragondolandó a kisebbsé-
gi önkormányzat szerepvállalása.

Ajándék – Eddig soha nem látott aján-
dék érkezett karácsonyra Kapolyi László
országgyûlési képviselõ úrtól az óvodás
és iskolás gyerekek részére. Az óvodás gye-
rekek egy DVD lejátszót és karácsonyi aján-
dékcsomagokat kaptak. Az iskolás gyere-
kek egy színes televíziónak és karácsonyi
ajándékcsomagoknak örülhettek.

Köszönjük szépen!

Beíratás – Értesítjük a tisztelt szülõ-
ket, hogy a 2008/2009 tanévre az elsõ osz-
tályosok beíratására április 21-e és 25-e kö-
zött kerül sor az iskola titkárságán. Kér-
jük, hozzák magukkal a gyerekek születési
anyakönyvét és a szülõ adatait igazoló
okmányokat.

A kisóvodások beíratására április 21-e és
30-a között lesz az óvoda titkárságán. Kér-
jük hozzák magukkal a gyermek születési
anyakönyvét és lakcímigazoló kártyáját.

sorokban

Az alábbiakban a nagyobb horderejû, az
olvasók érdeklõdésére leginkább számot tar-
tó elõterjesztésrõl, döntésrõl tájékoztatjuk a
lakosságot, más, kevésbé nagy fontosságú ügy-
rõl pedig az elõzõ oldalon, az Önkormányza-
ti hírcsokorban találnak információt.

Közrend

és közbiztonság
A madai rendõrõrsön (amelynek illetékes-

ségi területe Pusztadobosra, Ilkre és Gem-
zsére, csaknem kilencezer lakosra terjed ki)
hét egyenruhás teljesít szolgálatot (plusz egy
közalkalmazott). Kapcsolataik szerteágazóak,
kiterjednek az iskolákra, közintézményekre,
polgármesterekre, hivatalokra, valamennyi
lakossági rétegre. Tevékenységük fõ iránya
a bûnmegelõzés, illetve a bûn üldözése.

A technikai ellátottság csak részben meg-
felelõ (lásd rádió, telefon), az informatikai
rendszer viszont korszerû. Az elkövetett
bûncselekmények száma tavaly 235 volt, eb-
bõl 124 Nyírmadán. A leggyakoribb a lo-
pás (44), a garázdaság (22), a súlyos testi
sértés (16) és a betöréses lopás (7). A felderí-
tési, eredményességi mutatók nem mutat-
nak lényeges változást. Az elmúlt években a
rendõrség nem tudott élni a bíróság elé ál-
lítás lehetõségével, mert ennek feltételei az
egyszerûbb ügyekben az elsõdleges nyomo-
zati cselekmények után már nem álltak fenn.

Sajnos a közlekedési morál továbbra is
rossz, s ezen a különbözõ akciókkal sem si-
került lényeges változást elérni. Örvendetes
viszont, hogy a 41-es úton csökkent a bal-
esetek száma.

Kiemeli a jelentés a polgárõrséggel és más
szervezetekkel való jó együttmûködést.

A Nyírmada Közrend, Közbiztonságáért
Alapítvány beszámolójából megtudhatjuk,
hogy a képvsielõ-testület a polgárõrség mun-
káját 200 ezer forinttal segítette. A pénzt
benzinre, rendezvények költségeire fordí-
tották. A testület 33 taggal mûködik, de te-
vékenységüket indokolt áttekinteni.

A költségvetésrõl

Itt és most csak a legfontosabbakat rögzít-
jük, a részletekre lapunk következõ számában
visszatérünk. A lényeg az, hogy az elfogadott
rendelet a kiadási fõösszeget 1 milliárd 153
millió 786 ezer forintban, a bevételi fõössze-
get 1 milliárd 60 millió 476 ezer forintban
állapítja meg. A hiány mértéke 93 millió 310
ezer forint.

Kritikus helyzetet jelenthet a szennyvízcsa-
torna beruházással összefüggõ fizetési kötele-
zettségek végrehajtása. A hiány az ,,önhikis”
pályázat benyújtásával, a saját bevételek maxi-
malizálásával, a tényleges szükségletekre alapo-
zott dologi kiadásokkal, a feladatok ellátásá-
hoz szükséges minimális létszám foglalkozta-
tásával kezelhetõ. Mûködési célú hitel felvéte-
lére csak végsõ esetben kerülhet sor.

Testületi munkaterv

Az elfogadott határozat szerint ebben az
évben is hat alkalommal tart ülést a képviselõ-
testület (természetesen ez változhat, ha új fej-
lemények szükségessé teszik a döntéshozók
összehívását.)

A februári napirendi pontokról jelen szá-
munkban olvashatnak információkat. Ápri-
lisban három fõ témát terveznek megtárgyal-
ni: a 2007. évi költségvetési beszámolót,  a
Mûvelõdési Ház és Könyvtár Szolgáltatási
Programjának éves tervét és áttekintik a köz-
területek használatáról, a környezetvédelem-
rõl szóló rendeleteket is.

Májusban az általános iskola számol be
mûködési feltételeirõl, gazdálkodásáról; hatá-
rozatot hoznak a gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatok ellátásáról.

Júniusban a szociálpolitikáé lesz a fõszerep.
A feladatokról a jegyzõ, a Szociálpolitikai
Bizottságra átruházott hatáskörben hozott
döntésekrõl a bizottság elnöke, a Szociális
Ápolási-Gondozási Központ mûködésérõl az
intézmény vezetõje számol be.

A nyári szünetet követõen, szeptemberben
az idei költségvetés elsõ félévi teljesítését vizs-
gálják meg a képviselõk. Ezt három beszámo-
ló követi: a Napsugár Óvodáé, a Mada-komm
Kht-é (utóbbi értékeli a közcélú foglalkozta-

A mezõgazdász

munkájáról

A „Mi kis falunk egyesület”
tagjai Betlehemes készítésével
köszöntötték a falu lakóit és a
karácsonyt.

Mudri Barnabás beszámolójából kiderül,
hogy a madai gazdálkodók, termelõk közel
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múlt századi históriák...

Levéltári pályázat
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Levéltár, a Nyíregyházi Fõiskola Tör-
ténettudományi Tanszéke, a Jósa
András Múzeum, a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár, valamint
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Honismereti Egyesület helytörténeti
pályázatot hirdet.

A történelmi Szabolcs, Szatmár és Bereg
megye településeinek XX. századi történe-
tét, néprajzát feldolgozó munkák mellett
olyan család- és élettörténeteket is várunk,
amelyek írott forrásokon (naplók, levelek,
hivatalos iratok) alapulva magukba foglal-
ják a múlt század legfontosabb történései-
nek a kisközösségekre, személyekre gyako-
rolt hatását. Szívesen vesszük a határon túli
pályamûveket is.

Pályázni 10–30 oldal terjedelmû, géppel
írt (A/4-es lap, 1,5 sortáv, Times New
Roman 12-es betûnagyság), nyomtatásban

meg nem jelent dolgozattal lehet. A pálya-
mûnek tartalmaznia kell a felhasznált iro-
dalmat és a források lelõhelyét.

Felhívjuk Tisztelt Pályázóink figyelmét
arra, hogy csak a kiírásnak tartalmi és ala-
ki szempontból is megfelelõ dolgozatokat
fogadunk el! Kérjük a pályázaton feltün-
tetni a pályázó nevét és elérhetõségét (leve-
lezési cím, e-mail, telefon).

Pályadíjak:
1. díj: 35 000 Ft
2. díj: 30 000 Ft
3. díj: 25 000 Ft
A pályamûveket 2008. augusztus 29-éig

kérjük eljuttatni a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Levéltárba (4400 Nyíregyháza, Szé-
chenyi u. 4. sz.). Bõvebb információt az
érdeklõdõk ugyanitt kaphatnak (tel.: 06/
42-414-313, e-mail: kocsis@szabarchiv.hu).

Az értékelést és az ünnepélyes díjkiosztást
szeptember 25-én tartják  a XV. Szabolcs-
szatmár-beregi Levéltári Napon.

Kettõs ünnep a

Nyugdíjas klubban

Gazdálkodók  figyelmébe!

Az idén január 1-jével hatályba lépett
új áfa-törvény kimondja, hogy adókö-
teles tevékenységet csak adószámmal
rendelkezõ adóalany folytathat. Ezért
azoknak az õstermelõknek is regisztrál-
tatni kell magukat az APEH-nál, akik
eddig nem rendelkeztek adószámmal.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi törvény január 1-jétõl érvényes szabá-
lyai szerint a mezõgazdasági tevékenységet
végzõ magánszemély (õstermelõ) számára ak-
kor is  szükséges az adószám, ha kizárólag
kompenzációs felárra jogosító értékesítést
végez. Adószám nélkül kompenzációs felár-
ra nem tarthat igényt.

Az FVM eljárási rendje alapján a 2008. évi
õstermelõi igazolvány érvényesítésekor az iga-
zolványra rá kell írni, hogy „Adószámmal
rendelkezõ”.  Az adószám megkérésére az
APEH módosított határideje alapján március
végéig van lehetõségük azoknak, akik adó-
számmal nem, de õstermelõi igazolvánnyal
már rendelkeznek. A fenti határidõ jogvesz-
tõ! Az õstermelõi igazolvány érvényesítésekor
egy adatlapot kell kitölteni, melyen rögzíteni
kell az õstermelõ személyes adatait, adóazo-
nosító jelét, adószámát, a tulajdonában, hasz-

Az õstermelõknek is kell adószám!

nálatában lévõ mezõgazdasági területek hely-
rajzi számát, területét, mûvelési ágát. Állattar-
tók esetében az istálló helyét, az állatférõhely
nagyságát, a tartott állatok fajtáját, számát kell
feltüntetni.

A gazdasági év végén nagyon sok adat-
szolgáltatást kell teljesíteni. Közülük kiemel-
ném az állattartó teleppel rendelkezõk és az
istállótrágyát felhasználók jelentési kötele-
zettségét, minden év február 28-áig. Számot
kell adni a tartott állatfajról, az év alatt ke-
letkezett, valamint a december 31-én tárolt
istállótrágya mennyiségérõl, a kijuttatott trá-
gya mennyiségérõl táblánkénti bontásban.
Az adatszolgáltatáshoz a nyomtatvány a
mezõgazdászi irodába rendelkezésre áll.

Többen érdeklõdtek a 2007. évi terület-
alapú támogatás mértékérõl. A Mezõgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hivatal közleménye
alapján ennek mértéke az alábbi:

– 2007. évi egységes területalapú támoga-
tás SAPS /uniós/ 25.582,50 forint/ha.

– Bizonyos , a 2007. évi termeléshez kö-
tött növénytermesztési kiegészítõ nemzeti
/top-up/ támogatás végleges összege
11.541,60  forint/ha.

Nagyközségünkben minden évben ismét-
lõdõ gond, hogy sok a gazdátlan, kóborló
kutya az utcákon. Naponta szembesülünk
vele, hogy reggel, az iskolába, óvodába menõ
gyerekeket elkísérik a kutyák is. Napközben
az állatok falkába verõdnek, kóborolnak az
utcán, esetenként támadóan lépnek fel az arra
közlekedõ kerékpárosokkal, gyalogosokkal
szemben. Sok az éhezõ, elhanyagolt állat.

Tisztelt kutyatartók! Aki kutyát tart, an-
nak gondoskodnia kell kedvence rendszeres
etetésérõl. A jószágokat zárt helyen, keríté-
sen belül vagy megkötve kell tartani. Aki meg-
unta a házõrzõjét, adja örökbe olyan gazdá-
nak, aki vállalja, hogy rendszeresen gondos-
kodik a jószágról. Ha nincs más megoldás, a
kutyatartó személyesen kérheti az állatorvos-
tól, hogy altassa el az ebet.

A Nyírmadai Gazdálkodók, Kertbarátok
Közhasznú Egyesülete (Nyírmada Ady E. út
16.) köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk egy százalékának
felajánlásával segítették az egyesületi munkát.
A felajánlott összeg 10 ezer 185 forint volt,
amit az egyesület fenntartási költségeinek fe-
dezésére használtuk fel.

A 2008. évi adóbevalláskor tiszteljék meg
egyesületünket személyi jövedelemadójuk egy
százalékával, amit elõre is köszönünk.

Adószáma: 18812899-1-15
                               Mudri Barnabás

nagyközségi mezõgazdász,
a kertbarát egyesület elnöke

***

***

Megünnepeltük a Magyar Kultúra Napját a
Nyugdíjas klubban. Január 22-én este tar-
tottuk a megemlékezést, s egyúttal köszön-
töttük azokat a tagjainkat is, akik a téli hó-
napokban tartják névnapjukat. Tisza Sándor
alelnök az elnökség és a tagság nevében egy
szál virágot nyújtott át az ünnepelteknek, a
tagság pedig pezsgõs koccintással fejezte ki
jókívánságait.

A magyar kultúráról dr. Szöllõsy Tibor
klubtagtárs beszélt. Szóvá tette, hogy az utób-
bi években kezdik leszûkíteni a kultúra fo-
galmát. Mi magyarok büszkék lehetünk arra,
hogy nemzeti létünk, kultúránk nívója a leg-
magasabbak közé tartozik a világon. Nincs
még egy nemzet, mely lélekszámához viszo-
nyítva például ennyi Nobel-díjast adott vol-
na a világnak mint a magyarság.

Nagy Sándorné klubtag saját versével kö-
szöntötte az ünnepelteket, a klub elnöke pe-
dig egy Csokonai költeményt adott elõ.
Mindenki jól érezte magát a terített asztal
mellett, s csak úgy zengett a nóta!

Tamási Sándor
a klub elnöke

***
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Hogyan beszél a  nyírmadai ember?
Mivel az anyanyelvünk a sajátunk, ter-
mészetesen hozzánk tartozó jelenség
életünkben, ezért hajlamosak vagyunk
arra, hogy ne kívülrõl szemléljük, ha-
nem úgy, mintha saját bensõnk, lel-
künk, szívünk volna. Tudomásul
vesszük, hogy van, létezik és szolgál
bennünket.

A nyelv azonban rendkívüli értékes kincs
is. Azzal, hogy képessé tesz bennünket gon-
dolataink, élményeink megfogalmazására és
embertársainkhoz való továbbításában, ha-
talmas ajándékot kapunk a sorstól. Ha a tár-
sadalomban jobban akarunk boldogulni,
akkor célszerû arra is gondot fordítani,
hogyan tehetjük még pontosabbá, érdeke-
sebbé és hajlékonyabbá, szebbé. S ez a saját
tájszólásunkra, nyelvjárásunkra, azaz ebben
az esetben a nyírmadai nyelvre is vonatko-
zik, mely éppolyan gazdag, éppolyan jól
használható, mint bármelyik település nyel-
ve. Sõt a nyelvjárás, a tájszólás tekinthetõ
eredeti nyelvváltozatnak, a köznyelv, az iro-
dalmi nyelv ehhez képest másodlagos.

Éppen ezért az egyetemek, fõiskolák nagy
súlyt helyeznek arra, hogy a tájilag, regio-
nálisan tagolt, nem városi vagy fõvárosi
emberek – például a nyírmadaiak – nyelvét
is megismerjék a hallgatók. Ezért tettünk mi
is, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvi
Nyelvtudományi Intézetének hallgatói és
tanárai gyûjtõ utat erre a vidékre.

A nyírmadai beszéd megismerésében nagy
segítséget nyújtottak nekünk az idõsebb korú

rag –bul/bül formában szerepel, az ú,û,í
magánhangzók rövid alakjukban fordulnak
elõ: pl.: buza, bünös, kesztü stb.

Sok régi tájszó él még a nagyközségben:
motóla, pászma, kubik, puja, gyeplü stb.
Összefoglalva elmondjhatuk, hogy a nyír-
madai beszélõk még mindég jól ismerik a
tájszólásukat, a nyelvjárásukat. Ezek megõr-
zése egyben régi, õsi magyar nyelvi jelensé-
gek megõrzése is. Használatuk tehát koránt-
sem szégyellni való, sõt megõrzésük büszke-
ségre adhat okot, hogy sok más hagyomány
megõrzése mellett a nyelvi hagyományokat
is õrzik még a településen, hiszen ez csak
gazdagítja, színezi nyelvünket.

Hálával és szép emlékeket õrizve gondo-
lunk vissza az ott eltöltött októberi napok-
ra, az önkormányzat segítségére és minde-
nekelõtt a minket segítõ adatközlõkre: Ba-
log Lászlónéra, id. Kézi Miklósra, id. Rebák
Istvánra.

A gyûjtésen részt vett hallgatóink, jöven-
dõ tanáraink az ilyen és hasonló élmények-
kel, ismeretekkel gazdagodva bizonyára ér-
dekesebben és színesebben fogják tanítani
jövendõ tanítványaikat az anyanyelvüket,
illetve anyanyelvjárásukat, tulajdonképpen
õseik, szüleik tájszólásának megismerésére és
megbecsülésére. De az is hasznát veheti, aki
kutatói, tudományos pályára készül, mert
sokoldalúbban és elmélyültebben ismerhet-
te meg a magyar nyelv világát.

Köszönjük ezt a lehetõséget.
Prof. Dr. Nyírkos István

egyetemi tanár (prof. Em.)

Figyelembõl, együttérzésbõl jeles
Nagyon szép, tiszteletre méltó hagyo-
mányt teremtett a Mi kis falunk egye-
sület azzal, hogy karácsonykor vendé-
gül látja településünk fogyatékkal élõ
gyermekeit, fiataljait.

Juha Bertalanné  védõnõ, önkormányza-
ti képviselõ vezetésével most 65 érintett ré-
szére készítettek ajándékcsomagot, örömet
szerezve ezzel és a mûsorral. Utóbbiban édes-
anyjával együtt énekelt Medve Adrienn, el-
hangzott Éles Csaba verse, elõadást tartott
Jeszenszki József, táncolt Fecsku Csaba, éne-
keltek a kicsik, báboztak az óvónõk, azaz
részesei voltak a programnak mind a ven-
dégek, mind a vendéglátók. A délutánt tánc-
ház és kötetlen beszélgetés zárta, s keletje volt
a házigazdák készítette szendvicsnek, süte-
ménynek.

Medve Szilveszterné Klárika, a mozgássé-

rült Adrienn édesanyja lapunk-
nak elmondta: rendkívül jólesik
nekik, hogy figyelnek rájuk,
emberszámba veszik a fogyatéko-
sokat, s jó szót kapnak. A szü-
lõknek ez azért is nagy dolog,
mert sok-sok áldozatot kell hoz-
niuk gyermekeikért. Külön is
megemlítette az egyesületen kí-
vül a családsegítõt, akik havonta
egy alkalommal meghívják a sé-
rült fiatalokat, akikkel nagyon
kedvesen foglalkoznak.

A 33 éves Adrienn megerõsí-
tette, hogy a karácsonyi összejö-
vetelen verselt, énekelt, de azt is
fontosnak tartotta megjegyezni,
hogy rendszeresen kirándulnak, Nyíregyhá-
zán felkeresik az Állatparkot. Azt pedig már
az újságíró fûzi hozzá a fentiekhez, hogy meg-

ható, ha egy közösség odafigyel valamennyi
tagjára, példaértékû módon erõsíti az egymás
iránt érzett felelõsség, az összetartozás érzését.

embe r ek ,
akik még is-
merik és az
e g y k o r i
nyelvi sza-
b á l y o k a t
ösztönösen
ismerve is
használják
nyelvüket.
Megtudhat-
tuk, hogy a
vidékre jel-
lemzõ éi
h a n g o t
megõrizték
(éig”menny-
bolt”, kéiz),

Prof. Dr.
Nyírkos István

Megható látni az örömteli arcokat

bár olykor már kissé í-be hajló é-t is mon-
danak pl.: az ég, kéz szóban.

Hasonlóképpen más sajátosságok is szem-
betûnnek: û=õ, ût=õt, kû, szû, tû, lû, bû=kõ,
szõ, tõ, lõ, bõ jelentésben; a zárt (mással-
hangzóra végzõdõ) szótagban, az l,r,j elõtt
kissé megnyúlik a rövid magánhangzó (órba
vá=orrba vág), a hosszú ó,õ, é hangok he-
lyén itt úgynevezett kettõs hangzókat mon-
danak (vaut=volt, kõüt=(pénzt) költ), az –
ie vagy ie), az ul/ül képzõkben igen sok eset-
ben mondanak hosszú magánhangzót (tanúl,
fordúl, keresztûl), az –e birtokos személyjel
igen sûrûn szerepel i alakban olyan szavak-
ban, mint veji=veje, bõüri=bõre; az –éknál
toldalék jelentése: -ékhoz: elmegyek
Sándoréknál…=Sándorékhoz…, a –ból/bõl
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Lezárult az elsõ félév
Az elsõ félévet január 18-án zártuk. A
féléves értesítõt 583 kisdiák vette át az
iskolában.

Szeptember óta tantestületünk jelentõs része
bekapcsolódott a Beregi Iskolaszövetség által
szervezett szakmai továbbképzésekbe.

Tanuló tanárok

Október 24-én és november 28-án 41-en a
kompetencia alapú oktatással ismerkedtünk.
Dr. Ranschburg Jenõ elõadásán 20-an vettünk
részt, október 17-én pedig iskolánk vala-
mennyi pedagógusa ott volt a HEFOP-pályá-
zat zárásaként megtartott szakmai délutánon.
A nem szakrendszerû tanítás az 5.-6. évfolya-
mon címû továbbképzésen 9 kollégánk kezd-
te meg tanulmányait (matematika, magyar sza-
kosok) távoktatás keretében.

Az elmúlt napokban küldtük el a HEFOP-
projektünk záró jelentését. Az intézményünk-
ben futó HEFOP-pályázat az Egyiskolás tele-
pülések többségében halmozottan hátrányos
helyzetû tanulókat oktató iskoláinak fejleszté-
se címet viselte.

Január 29-én kedves meghívásnak tettünk
eleget testvériskolánkban, a Patay Sámuel Ál-
talános Iskola és Óvodában Taktabájon.

Versenyek

dék képviselte iskolánkat. A Nyelvész versenyre
8 tanulóval neveztünk be. A Bendegúz anya-
nyelvi levelezõs versenyen 4 madai iskolás
indul.  Két 7. osztályos csoportunk a Kelet –
Magyarország Ladik – Média vetélkedõjébe
kapcsolódott be.

Berecz László testnevelõ tanár baráti meccset
szervezett Pusztadobos csapatával. Papp Zol-
tán NB III-as futballistaként is vezeti a Bozsik–
program U 7-es, U 9-es ésU 11-es csapatát.
Négy tehetséges focistát gondoz: Kiss Balázst,
Nagy Mátét (2. o.), Simon Bencét (3.o.) és
Barkasz Gyulát (4. o.).

Paczuk Péter amellett, hogy községünk asz-
talitenisz csapatát erõsíti (megyei egyéni I.
helyezést ért el) sikeresen edzette és szerepel-
tette a megyei versenyeken tanulóinkat. Se-
lyem Dávid (6. b.) III., István Viktória (7. a.)
II., Csonka Fruzsina (6. b.) III. lett. A megyei
diákolimpiai döntõn Cser Zoltán (6. a.) III.,
Gajdos Edina (7. a.) II., Poór Tamara (7. a.)
III. helyen végzett. Cser Zoltán (6. a.) részt
vett országos csapatbajnokságon, s Csobolya
Szabolccsal  (7. b.) szerepelnek a megyei fel-
nõtt csapatbajnokságon.

Szabó Magda mûveihez 18 kis képzõmû-
vész készített illusztrációt. Egy tanulónk be-
nevezett a „Nyújtsd a kezed” országos rajzpá-
lyázatra. Kukuts Csilla felkészítésével az Egyet-
len Földünk van megyei versenybe 4-en, az
Ember–Föld–Világegyetem komplex  termé-
szettudományi versenybe szintén 4-en kapcso-
lódnak be iskolánkból.  A rigó énekeljen kör-
nyezetvédelmi versenyre 3 csapatunk nevezett
be. Az Apáczai kistérségi versenyen 5. helye-
zést ért el iskolánk csapata. A megyei forduló
februárban lesz. Idegennyelvi levelezõs verse-
nyekre is sok diákunk jelentkezett. Eredmé-
nyeikrõl tanév végén tudunk beszámolni.

A Ladik – Média vetélkedõn
indult két csapatunk

Ebben a tanévben a Diákönkormányzat
többféle gyûjtési akciót szervezett. Az elsõ
félévben papírt és szárazelemet gyûjtöt-
tünk. Összesen 1940 kg papírt hoztak fel
a gyerekek. A legtöbbet gyûjtõ osztályo-
kat tortával jutalmaztuk.

Elsõ a 6.b (627 kg), második az 5.b
(365 kg), harmadik a 6.c (328 kg).

Második félévben kibõvítettük az ak-
ciónkat. Mûanyagkupakokat is várunk,
hogy az árával beteg gyerekeken segít-
hessünk és Delikátos vonalkódokat, mely-
nek segítségével új játszóteret szeretnénk
nyerni.

A papírgyûjtõ verseny legjobb-
jait tortával jutalmaztuk

gyûjtés

Az alsós munkaközösség lebonyolította a
szokásos versenyeket. Jól sikerült a mesemon-
dóverseny, ahol a körzeti vetélkedõre jutott
tanulóink  dicséretben részesültek, közülük
Bacsó Bianka (2. a. – Fojtovicsné Gyetkó
Anett) a megyei Kazinczy mesemondóverse-
nyen képviseli a Beregi Iskolaszövetség isko-
láit. A helyi helyesírási verseny után 6-an in-
dultak a megyei Apáczais helyesírási versenyen,
ahol Balogh Alexandra (4. c. –Szenesné Ma-
gyar Judit) 4. helyezést, Leskó Regina (3. a. –
Kliebert Anita) 3. helyezést helyezést ért el.

Nagyon sok alsós indult levelezõs versenye-
ken: az 1.-2. osztályból 25-en, a 3.-4. évfolyam-
ról 16-an. Az 1.-2. évfolyamon további 27
gyerek más versenyekre is benevezett. A feb-
ruári Zrínyi, illetve Buksitörõ matematika
versenyre 30, illetve 7 tanulónk jelenkezett.

A versenyek nagy része a II. félévben lesz.
Az Apáczai honlapkészítõ megyei versenyen
Balázs László két tanítványa vett részt.

Az Ambrózy Géza matematika verseny
megyei döntõjébe 8 gyerek jutott be (össze-
sen 203 vesz részt a versenyen eddigi eredmé-
nye alapján). Közülük az 5. legjobb eredményt
Cser Zoltán (6. a. – Fazekas Béla) érte el.

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
február 13-án volt, évfolyamonként 1 növen-

sorokban

Színházlátogatás – November 15-én 50
tanulónk nézte meg Nyíregyházán a Vala-
hol Európában címû musicalt.

Február 7-én 99 diák látogathatott el
Vásárosnaményba, ahol a Mandala Dalszín-
ház elõadásában az István a király címû rock-
operát nézhették meg.

Terveink között több hasonló rendezvény
szervezése szerepel, ahová fõként hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetû gyereke-
ket kívánunk eljuttatni.

Farsang – Február 15-én farsangi- és Va-
lentin-napi bált szervezett a felsõ tagozat.
Hagyomány szerint a 7.  évfolyam kedves-
kedett meglepetéssel a végzõsöknek.

Az alsósok farsangi jelmezbemutatója feb-
ruár 23-án délután 2 órakor kezdõdik.

Jótékonysági bál – A Patay István Általá-
nos Iskola, a Napsugár Óvoda nevelõtestü-
lete, szülõi munkaközössége valamint a Nyel-
vi- és Zeneoktatási Közalapítvány március
1-jén (szombaton) este 7-tõl tartja hagyo-
mányos jótékonysági bálját az iskola aulájá-
ban. Fellép a Napsugár Óvoda néptánc és
mazsorett csoportja, a nyírmadai Százszor-
szép néptánccsoport, az Andrássy Katinka
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
mazsorett és moderntánc csoportja, bemu-
tatkozik a Kick-Box csapat, énekel Szirota
Jenifer. A bál bevételébõl képességfejlesztõ
eszközöket vásárolnak.
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A tél, a pihenés idõszaka
Február van, ez még téli hónap. Ek-
kor még semmi estre ne kezdjünk bele
fogyókúrába és méregtelenítésbe, erre
még kicsit várni kell. Februárban a test
pihen, mi európaiak így szoktuk meg,
e szerint élünk, függünk az éghajlati
viszonyoktól.

Télen disznót vágunk, kolbászt eszünk,
ülünk a meleg szobában és bámuljuk a té-
vét. Mindez még jellemzõbb a falusi életre,
pihen a föld, pihen az ember. Azért nem
kell tétlenkednünk, étkezhetünk egészsége-
sen is és a kolbász mellé beiktathatjuk a tél
kedvenceit, a savanyú káposztát, a  fekete
retket, a sütõtököt.  Ha úgy érezzük, hogy
sok volt a húsfogyasztás, tartsunk húsmen-
tes napokat. Együnk sok zöldséget, gyümöl-
csöt, részesítsük elõnyben az almát , körtét,

Születtek:
Horváth Kinga, Zámbó Ramóna Ivett,

Ponczók Anasztázia Ilona, Kocsis Bence
Adrián, Ménesi Levente, Bartha Mátyás,
Cseszlai Nóra, Jóni Dávid, Lõrincz Kevin,
Zámbó Mihály István, Agócs Alex, Ponczók
Milán, Aranyos Anna, Jónás Lilla, Balogh
Borbála Petra, Dancsi Tünde Barbara, Ara-
nyos György, Lõrincz Natasa.

Házasságot kötöttek:
Murguly Sándor és Molnár Julianna
(2008. január  25-én)

Hatvan együtt töltött évét ünnepelte december 20-
án Zékány János és Bíró Erzsébet

Tóth István és Iklódi Sára

2007. december 24:
Bíró Pál és Monik Mária

2008.január 18.:
Bodnár István és Sugta Erzsébet

60 éves házassági évfordulóját
tartotta:

2007. december 20:
Zékány János és Biró Erzsébet.

Elhunytak:
Csonka Lajos, Var-

ga József, Dorka Imre
Smajda Sándor, Ki-
rály László, Harcsa Ist-
ván, Mártha József,
Szesztai Gyuláné,
Miczi Miklós, Lõrincz
József.

50 éves házassá-
gi évfordulóját ün-
nepelte:

2007. december 14-én:

Zsigmond Ferenc
és Varga Irén

Kézi József és Dor-
ka Julianna

Nagyközségünk önkormányzata és a
mûvelõdési ház a már kialakult ha-
gyományok szerint rendezte meg is-
mét a mindenki karácsonyát.

December 20-án délután sokan jöttek
el, hogy megcsodálják a feldíszített fenyõ-
fát és a Mi kis falunk egyesület jóvoltából
felállított betlehemest az egészségház elõt-
ti kis parkban. Az egybegyülteket Kálmán
Béla polgármester, valamint az egyházak
képviselõi köszöntötték, a mûsorban pe-
dig fellépett a Bokréta, a Nyugdíjas klub
kórusa, s bemutatkoztak az általános isko-
lás gyerekek is. A vendégeket tepertõs po-
gácsával, forralt borral, teával kínálták.

December 29-én jóféle rockzenétõl volt
hangos a ház. Köszönhetõ ez Szirota Já-
nosnak, hiszen a találkozó megszervezése
az õ ötlete volt. A három fellépõ együttes
(köztük hazai pályán a Rockzone) egymást
váltotta, s szándékaik szerint a program-
mal egy hagyomány vette kezdetét.

Szilveszterkor egy jól összeszokott, mint-
egy félszáz fõnyi társaságnak adott helyet a
mûvelõdési ház jelképes bérleti díj fejében.

Január utolsó napján Tóth Judit igaz-
gató arról számolt be lapunknak, hogy
február 11-én bábelõadás szórakoztatja a
kisiskolásokat a tornateremben, a fiatalok
kedvében igyekeznek járni a Valentin-napi
bállal (mûsorral, élõzenével), február 21-
én pedig mozieladást tartanak az óvodá-
soknak.

A könyvtár folyamatosan várja a beírat-
kozókat, a ,,csábítás trükkje” pedig az, hogy
ha egy négy tagú család jelentkezik megle-
petést (könyvajándékot) kapnak.

anyakönyv

Jók a déli gyümölcsök is, de ami itt terem
az jobban hasznosul szervezetünkben.

Akik tudják, érzik, hogy nincs minden
rendben az egészségükkel, fordítsanak na-
gyobb figyelmet az étkezésükre. A dagana-
tos betegek ne fogyasszanak disznóhúst, se-
gítsük immunrendszerünket, támogassuk a
harcban, igyekezzünk minél hamarabb
visszaállítani a rendet testünkben.

A televízió elõtt sem kell több órát tölteni,
mozogjunk napi rendszerességgel életkorunk-
nak, egészségi állapotunknak megfelelõen. A
séta is segít, ha nem vagyunk aktívak. Igyunk
kellõ mennyiségû folyadékot, fõleg vizet,
nem kell feltétlenül a cukros üdítõkre szo-
rítkoznunk, és ami nagyon fontos: fo-
gyasszunk zöld teát.

Zöld tea:
A teacserje évelõ, szabadföldi növény, csa-

padékos napos helyen érzi jól magát. Három
éves korától termõ. A teák közül a zöld teá-
nak szánt levéltermés megy át a legegyszerûbb
feldolgozási eljáráson. A lecsippentett levele-
ket gyorsan feldolgozzák, hogy az oxidációs

folyamatok ne induljanak be. Ha hosszú idõ
telik el a feldolgozásig, fekete tea lesz.

A zöld teában polifenolok vannak, ezek
antioxidánsok, melyekre szervezetünknek
nagy szüksége van. A fekete teában már nem
található meg ez a hatóanyag csak minimális
mennyiségben (zöld tea 97 százalék, fekete
tea 3 százalék). A mértéktartás a teára is érvé-
nyes! Akik nem szoktak hozzá napi 2-3 csé-
szével fogyasszanak, akik nagy teázók bátran
megihatják ennek a dupláját is!

Ha mégis megbetegednénk, tartsuk be az
alapvetõ szabályokat! Figyeljünk a bõséges
folyadékbevitelre, a pihenésre! Nem árt ki-
csit koplalni, hiszen a vírusoknak, baktériu-
moknak nincs saját anyagcseréjük, belõlünk
táplálkoznak. Ne adjunk nekik, ezzel is segí-
tünk, de legfõképp legyünk bölcsek és gon-
dolkozzunk mindig ,,józan paraszti ésszel”.

Áprilisban méregtelenítünk, kiûzzük a
felesleget testünkbõl.

Kívánok, egészséges szép napokat.
Ábelné Tóth Éva

   természetgyógyász

a közmûvelõdés híreibõl

Karácsonytól

a Valentin bálig
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Bizakodó tavaszváró
Az elmúlt évek egyik leghálásabb új-
ságírói feladata labdarúgóink sze-
replésérõl tájékoztatni lapunk olva-
sóit. Igaz ez akkor is, ha éppen
(hosszúra nyúló) holtszezon van, hi-
szen mind a felkészülés során elért
eredmények, mind a csapat háza tá-
járól érkezõ egyéb hírek rendet, fe-
gyelmet sugallnak.

Az együttesnél negyedik szezonját töl-

Brrr!

Eljárás indult P.József
nyírmadai lakos bejelentése
alapján ismeretlen tettes ellen,
aki  január 8-án az éjszakai órák-
ban eltulajdonította a sértett la-

P. Ferenc kerületvezetõ erdész jelentette
január 28-án, hogy az erdõbõl 7 köbméter
kitermelt akácfát vittek el. Ezzel százezer fo-
rint kárt okoztak a Nyírerdõ Zrt-nek.

Egy mozgáskorlátozottak által használt ke-
rekesszéket vittek magukkal ismeretlen tet-
tesek a K.-né M. Katalin portáján lévõ zárat-
lan garázsából – jelentette január 31-én a
sértett. A kár 150 ezer forint.

Ugyanezen a napon K. Béla arról értesí-
tette a rendõrséget, hogy   éjszaka betörték
az általa üzemeltetett használt cikk üzlet ajta-
ját és egy CD-s magnót valamint 5 ezer fo-
rint készpénzt loptak el.

Mint a rendõrségi hírekbõl is kiderül: a
téli idõjárás miatt megszaporodtak a falo-
pások Nyírmadán.  E cselekmények megelõ-
zésérhez, felderítéséhez szükség van a tulaj-
donosok segítségére is. Csak így érhetõ el,
hogy akkor termeljék ki maguk a tulajdo-
nosok az erdõket, fasorokat amikor azok-
nak eljön az idejük.

 Koncz László r.alezr.
                          õrsparancsnok

jegyzet

Nyírmada Nagyközség Önkormányzatának
és lakosságának közéleti lapja

Terjesztés a nagyközség valamennyi háztartásába
Szerkesztõség: Polgármesteri Hivatal

Nyírmada, Ady Endre u. 16.
Tel/fax: (45) 492-049

Felelõs szerkesztõ: dr. Fekete Antal
Tel.: (06-30) 968-6603.

M A D A I  H Í R E K

Nyomtatás: Fuzyon Nyomda, Nyíregyháza
Felelõs vezetõ: Kéri József

Mindig, amikor szép fõvárosunkba utazom,
szakítok idõt, hogy részese legyek a felkínált
szellemi feltöltõdésnek: múzeumokat, kiállí-
tásokat látogatok, színházba megyek stb.
Adott alkalommal élve a felkínált lehetõség-
gel, szerettem volna megnézni a Tatárjárás
címû idõszaki kiállítást a Magyar Nemzeti
Múzeumban. Délután fél hatra érkeztem.
Nem fogadtak, mert a kiállítás hatkor zárt.

Egy hét elteltével újra odavezetett utam.
A fõbejárat felett hívogatott a hatalmas
hirdetés, de a Tatárjárás mellett egy új szó
is szerepelt: folytatódik. Megörültem, hogy
mégiscsak kirándulást tehetek történel-
münk e sötét lidõszakába, ugyanakkor
belém hasított: még viccnek is rossz, rette-
netes: folytatódik! Elszabadult csapongó
fantáziám: az a történelmi léptékkel mért
rövid szörnyûség folytatódik?! A kutyafe-
jû horda halálos sebet ejtett hazánkon és
most még folytatódik is?!

S ha majdan megrendezik a török ura-
lom Magyarországon, vagy/és a Habsbur-
gok hazánkban, a Monarchia, a Tanácsköz-
társaság Magyarországon címû kiállításo-
kat és a hirdetésre odabiggyesztik: ,,a nagy
érdeklõdésre való tekintettel folytatódik”?!

Kirázott a hideg, meghûlt bennem a vér,
amikor tovább csõrlõztem (kényszerített)
gondolataimat: az lenne a legszörnyûbb,
ha azt a kiállítást rendeznék, amely bemu-
tatná a hazánkban ideiglenesen tartózko-
dó szovjet csapatokat a hirdetéshez ragasz-
tott borzalommal: Folytatódik.

Annyira hatalmába kényszerített a rám
nehezedõ szójáték, hogy mérhetetlen ide-
ig ácsorogtam nemzeti kincstárunk már-
ványlépcsõin.

Mire felocsúdtam, újra bezárt a kiállí-
tás.

Ma sem bánom, hogy nem láttam a foly-
tatódó tatárjárást.

Szõllõsy Tibor

Sláger a láncfûrész és az akácfa

tõ mester, Szilágyi Be talan az õszi szezon-
ról szólva megállapította, hogy a csapat ki-
egyensúlyozott, erõn felüli teljesítményt
nyújtott, s az ,,ezüstkorszakban” is megõrizve
realitásérzékét a bajnokság végére az 1-6. hely
valamelyikének megszerzését tûzte ki célul.

A foci iránt elkötelezett Kálmán Béla pol-
gármester hangsúlyozta: a vezetés elvárja,
hogy a napi munkában mindenki fegyel-
mezetten vegyen részt, csak annak van helye
a csapatban, aki felmutatja az elvárható tel-
jesítményt. Ennek hiánya miatt köszöntek
el az egy éve Tuzsérról érkezett Bagin Sán-
do tól, aki gyakran ,,mellõzte” az edzéseket.
A helybõl építkezés jegyében került a fel-
nõtt keretbe az ifibõl Já omcsák Ge gõ és
Sav noh No be t, s nagy reményeket fúznek
a 24 éves, gólerõs csatár Nagy Miklóshoz,
aki korábban Karcagon és Nagyecseden bi-

zonyította nem csupán tehetségét, hanem
példamutató hozzáállását is.

Ami a felkészülést illeti, január 8-án meg-
kezdõdött a kemény munka. A hónap köze-
pén a 10. Tyl-Sped Kupa baktalórántházi
teremtornán a csoportelsõség után végül a
második helyet szereztük meg. Kisvárdán egy
másik tornán a Tiszalök és a Volán-Sényõ
elleni gyõzelem után 3-1-es vezetésrõl 5-3-ra
kikaptunk a házigazdáktól, a helyosztón
végül a 4. helyen végeztünk. Ezután kezdõ-
dött Nyíregyházán a hat héten át tartó Sta-
dion Kupa, melynek nyitányán a balkányiak-
tól 2-1-re kikaptunk.

Természetesen ebben az idõszakban az
eredményeknek még nem szabad túlzott je-
lentõséget tulajdonítani, de a csapat körül
tapasztaltak azt ígérik, örömteli tavasz elé
nézünk.

Minden fontos ünnep része a foci –
így  volt ez tavaly augusztus 20-án is

Rendõrségi hírek

kásának udvarán lévõ szerszámos kamrájában
tárolt Husqvarna típusú motoros láncfûrészt.
Értéke  60 ezer forint.

Január 21-én I. Miklós is bejelentette, hogy
reggelre a lakásása udvarán lévõ melléképü-
letbõl valaki elvitt 2  db. Husqvarna moto-
ros láncfûrészt, egy fúrógépet és benzint,
mellyel kb. 440 ezer forint kárt okozott.

M. Árpádné január 23-án azt jelentette,
hogy valaki ellopta Nokia tipusú, Vodafone
rendszerû mobiltelefonját. A kár eléri a 30
ezer forintot. Ba tha r.tzls. és Balogh r.õrm.
rövid idõn belül elfogta a tettest. A telefon-
készüléket lefoglalták, ezáltal a sértett kára
megtérült.

Ötvenezer forint veszteséget okoztak is-
meretlen tettesek Sz. József nyírmadai lakos-
nak azzal, hogy a Patay-erdõbõl eltulajdoní-
tottak kb. 20 szál akácfát.


