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   Dóra
Mama, Mamu, Nagymama
Téged hány néven szólít az unoka?
Mamácska, Mamuci, Nagyanyó,
Unoka szájából csupa csengõ szó.
 
Csakhogy elértem én is e nagy csodát,
Nem fáraszt, ha sütöm a sok palacsintát.
Tudod mama?... én csak figyelek,
Boldogan hallgatom, ..s õ csak csicsereg.
 
Megszeppen, ha rosszat tesz, szája áll sírásra,
Ránézek, – s már nem gondolok másra,
Ki tud haragudni ily drága kislányra,
Erõt ad két szeme huncut ragyogása.
 
Várj mama, segítek! A dolgos kis keze
mossa a cseresznyét, hogy együtt fõzzük be.
Viccet mondok, hogy könnyes szemem

        ne lássa,
Mert eszembe jutott életem folyása.
 
Nekem nem sütött fánkot a nagyanyó,
nem játszott velem, az idõ sem volt jó.
Kemény asszony volt sok gonddal bajjal,
Nem oldódott szeretõ unokákkal.
 
Tudod mama? – visszahív a jelenbe,
Én nem szeretlek tégedet, mondja nevetve.
Nem szeretsz? Hogy-hogy, kérdezem,
Mert imádlak – s csókot nyom kezemre.

                           Nagy Sándorné

Testületi ülés
Lapunk már csaknem nyomdakész ál-
lapotban volt, amikor június 2-án dél-
utánra Kálmán Béla polgármester
összehívta a képviselõ-testület ülését.

A meghívóban két érdemi napirendi
pont megtárgyalása szerepelt. Ezek egyike
Beszámoló a Patay István Általános Iskola
mûködési feltételeirõl, gazdálkodásáról
Kovács Tibor igazgató elõterjesztésében.

A másik: Átfogó értékelés településünk
önkormányzatának 2007. évi gyermekjó-
léti és gyermekvédelmi feladatainak ellátá-
sáról. Ennek elõterjesztõje Némethné dr.
Horváth Andrea jegyzõ volt.

A részletekrõl, a testületi vitáról és a meg-
hozott döntésekrõl lapunk következõ szá-
mában tudunk beszámolni.

Májusi jeles napok

A TÁMOP-2.1.3/07/1 program keretében
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásával

és az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társa-
dalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közremûködésével

az Eviker Kft. szakképzetlen dolgozói számára

OKJ-s pék képzés Nyírmadán

Pék (OKJ: 31 5212 10) képzést szervez

az eredményesség és a versenyképesség javítása érdekében, valamint a résztvevõk
munkaerõpiaci helyzetének javítása céljából.

A képzés helyszíne: Nyírmada
Idõpontja: 2007. 06. 11.
A résztvevõk száma: 13.

A képzés megvalósítása a Rosava Bt. akkreditált felnõttképzõ intézmény (AL-0224)
közremûködésével történik, szakképzett oktatók résztvételével.

Májusfát is állítottak

 Az

A szép tavaszi idõjárás idén is sokakat csalogatott ki a
május elsejei községi rendezvényre, ahol mindenki meg-
találhatta a kedvére való szórakozás lehetõségét. A gyere-
kek nagy tapsot arattak kedves mûsorukkal, a felnõttek
csapatokba szervezõdve rúgták a labdát, a bográcsok fe-
lõl ínycsiklandó illatok szálltak, s amikor a nap leszállt,
kezdetét vette a hatalmas tömeget megmozgató utcabál.

Május utolsó vasárnapja a jövõrõl, legdrágább kincse-
inkrõl, azaz a gyermekekrõl szólt.

Rá egy hétre a tanítók, tanárok, óvónõk, vagyis a pe-
dagógusok munkáját köszöntük meg.

ünnepek
kedvelt
játéka
volt
egykor
és az
ma is
a
körhinta
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Önkormányzati hírcsokor
Nyírmada közlekedésének komplex áttekin-
tésére készül a képviselõ-testület. Addig is
fekvõrendõr(ök) elhelyezését, parkoló felfes-
tését tervezik az óvoda, iskola elõtti úton,
ahol gyakori a ,,randalírozás” Az árajánla-
tot már megkérték, tehát a megvalósítás el-
érhetõ közelségbe került.

Körjegyzõség létrehozása tárgyában keres-
te meg önkormányzatunkat Gemzse elõljá-
rósága (korábban az oktatási társulást is szor-
galmazták). Képviselõ-testületünk – mérle-
gelve az elõnyöket és hátrányokat – az el-
utasítás mellett döntött.

Új, tetszetõs nyírmadai zsebkalauz jelent
meg az önkormányzat megrendelésére a
Forrás Kiadó gondozásában. A kiadvány
(képünkön) magyar, angol és német nyel-
ven ismerteti településünk történetét, fotók
és térkép (a látnivalókkal, a közintézmények
elérhetõségével, a szolgáltatásokkal, a közle-
kedéssel, utcajegyzékkel) segíti az ide látoga-
tókat.

A március 17-én tartott rendkívüli testü-
leti ülés úgy határozott, nagyközségünk csat-
lakozik az ivóvíz minõségét javító program-
hoz. A szándéknyilatkozat és az elkészült
elõtanulmány a második ütemben a madai
vízmûtelep fejlesztését célozza.

Módosították a képviselõk a Patay István
Általános Iskola alapító okiratát. A változás
az érzékszervi fogyatékos (nagyothalló) gye-
rekek oktatása-nevelése érdekében vált
szükségessé.

Dr. Sebõk Adrienn ügyvéd hétfõnként
15 és 17 óra között várja az ügyfeleket a
polgármesteri hivatalban. Telefonon is el-
érhetõ a (42) 352-250-es vagy a (30) 6362111-
es számon.

Szojma Péter önkormányzati képviselõ
elnökletével az év elején új civil szervezet
alakult, a Nyírmadai Szabadidõ és Sport
Egyesület. Az alapszabály elfogadását köve-
tõen február 20-án megtörtént a cégbírósá-
gi bejegyzés is, és a költségvetésbõl százezer
forint támogatást kaptak.

Az április 28-án tartott testületi ülés pá-
lyázatot írt ki a Mûvelõdési Ház és Könyv-
tár Közmûvelõdési Intézmény vezetõi állás-
helyének betöltésére. A megbízás 2008. júli-
us 8-ától 2013. június 30-áig szól, a benyúj-
tás határideje a Kulturális Közlönyben való
megjelenéstõl számított 30 nap, az elbírálás
határideje pedig további 30 nap.

Egy példaértékû vállalkozás
hatók. A munkahelyi szervezet inkább csa-
ládias, vagy ahogy az ügyvezetõ fogalma-
zott: együtt sírunk, együtt nevetünk... A
nyári kirándulások (Egerbe, Szlovákiába)
összekovácsolják a közösséget, megmutatják,
ki való a kollektívába, ki nem. Ha futja a
kasszából, év végén szerény mértékû juta-
lommal is elismerik az elvégzett munkát.

Kapcsolatuk mind a kistérséggel, mind
az önkormányzattal kiváló, azon kívül,
hogy itt fizetik az iparûzési adót, támogat-
ják az óvodát, a sport egyesületeket, a kü-
lönbözõ rendezvényeket.

Ami a jövõt illeti, a minden tekintetben
szabályos, törvényes mûködés mellett sze-
retnének bõvíteni, utat, kerítést építeni, új
gépeket beszerezni. A modernizációhoz pá-
lyázatok révén igyekeznek pénzt szerezni.
Addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk
ér, nem szeretnénk pucér lábszárral aludni
– teszi hozzá az ügyvezetõ.

A sikeres, népszerûsítésre érdemes
nyírmadai vállalkozások egyike a
Hotisz-fa Kft. A cég 1994-ben alakult,
nevét a tulajdonos családok (Horváth,
Tisza, Szûcs) ,,adták össze”. Az üzlet-
részek értékesítése után egy hónapja
már csak a Szûcs család maradt tulaj-
donos (de a bejáratott elnevezést meg-
tartották). Az ügyvezetõ Szûcs Attila
ezúton is megköszöni a harmonikus
együttmûködést a volt tulajdonostár-
saknak.

 A társaság fa feldolgozásával foglalkozik
(fõ alapanyaguk a nyárfa), rekeszeket készíte-
nek a hazai piacra (almának, szilvának, meggy-
nek, körtének, gombának...), ezen kívül láda-
elemeket exportálnak Hollandiába, Németor-
szágba. Május eleje óta profiljuk egyedi bú-
torok készítésével bõvült.

  

  

  

  

  

  

Egyelõre nem született rendelet a közte-
rületek használatáról. A szabályozásra váró
témára azután térnek vissza, miután lezárult
a közigazgatási hivatal uniós jogharmoni-
zációt szolgáló törvényességi felülvizsgálati
eljárása.

Napirendre tûzte a képviselõ-testület a dr.
Szalontai György fogorvossal kötött megál-
lapodást A változás annyi, hogy a területi
alapellátási kötelezettségrõl szóló megállapo-
dást határozatlan idõre kötik.

A testület ugyanakkor elvárja, hogy a
helyettesítés minden alkalommal szigorúan
a rendelési idõ betartásával, a helyi rendelõ-
ben történjék.

 Jelenleg 36 dolgozót foglal-
koztatnak, zömmel nyírmadai-
akat, s ez ugyanennyi család-
nak nyújt megélhetést. Mun-
katársaik kb. fele a kezdetek-
tõl itt dolgozik, a régiek szok-
ták betanítani az újakat. Ter-
veik között szerepel azonban,
hogy az év második felében
famegmunkáló tanfolyamot
indítanak, gondoskodnak dol-
gozóik képzésérõl.

A keresetek a teljesítmény
függvényében alakulnak (a
munka dandárja õsztõl tava-
szig tart), nyírmadai viszony-
latban elfogadhatónak mond-

A családi vállalkozás jelenleg 36 embernek
ad kenyeret

õsszel famegmunkáló tanfolyam indítását tervezik
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Sikeres pénzügyi kötéltánc
Elvileg az önkormányzat 2007. évi költ-
ségvetési beszámolójának elfogadása, az
errõl szóló rendelet megalkotása lett
volna az április 28-ai testületi ülés leg-
fontosabb napirendi pontja, ám a kép-
viselõk az elõterjesztést kérdések és vita
nélkül, pillanatok alatt elfogadták.

Pedig a zárszámadás már csak azért is na-
gyobb figyelmet érdemelt volna, mert –
miként Kálmán Béla polgármester fogalma-
zott – ,,az évet hitel nélkül megcsináltuk”, s
ez, ismerve a körülményeket, mindenkép-
pen elismerésre méltó.

Zárszámadás
Az  elõirányzatokat természetesen tavaly

is többször kellett menet közben módosíta-
ni, mivel több ízben változtak a pénzbeni
támogatások, elõirányzatok, megérkeztek a
sikeres pályázatokon elnyert összegek, új fel-
adatokhoz kellett pénzt elõteremteni.

A beszámoló így fogalmazott: ,,Összegez-
ve az önkormányzat 2007. évi gazdálkodá-
sát úgy ítéljük meg, hogy a rendelkezésünk-
re álló bevételek biztosították a feladatellá-
tást. A szállítókkal szembeni fizetési kötele-
zettségünket határidõben teljesíteni tudtuk.
Mûködési célú hitel felvételére nem került
sor, bár erre a képviselõ-testület döntésével
lehetõséget, illetve felhatalmazást adott.”

Az eredményes gazdálkodást bizonyítja,
hogy mind a polgármesteri hivatal, mind
pedig a részben önállóan gazdálkodó intéz-
mények gazdálkodása a tervezett keretek kö-
zött alakult. A fizetõképesség fenntartásához,
költségvetésünk egyensúlyi helyzetének meg-
teremtéséhez hozzájárult az önkormányzat
és intézményeinek takarékos mûködése, a
szûkös források célszerû felhasználása, a ha-
lasztható feladatok elhagyása.

A bevételek növeléséhez, a kiadások csök-
kentéséhez néhány önkormányzati döntés
is hozzájárult. Ilyen volt például az iparûzé-
si és a kommunális adó mértékének növelé-
se, a közalkalmazottak étkezési hozzájárulá-
sának visszafogása, a területi pótlék megszün-
tetése, a megüresedett álláshelyek betöltésé-
nek megtiltása. Ezeknek is köszönhetõen
folyamatosan és zavartalanul mûködött a
meglévõ intézményhálózat, sikerült kifizet-
ni a költségvetést jelentõs mértékben terhe-
lõ szociális kiadásokat.

Kedvezõ fordulat?
Továbbra is sok fejtörést okoz és önkor-

mányzatunk idei fizetõképességét negatívan
befolyásolja az ÖKO-TÁM Alapítvány által
támogatott konstrukcióban megvalósult
szennyvízcsatorna-hálózat és tisztítótelep, il-

letve az ehhez kapcsolódó APEH
és számvevõszéki vizsgálat. Az ügy
friss fejleményeirõl Juha Bertalan,
pénzügyi csoportvezetõ tájékoztat-
ta lapunkat. Mint elmondta, az
Állami Számvevõszék arra való hi-
vatkozással, hogy 2002-ben idõ
elõtt igényeltünk vissza 176 millió
forintot, megbüntette önkormány-
zatunkat. Korábban az ÁSZ meg-
állapításaival kapcsolatban nem volt
jogorvoslati lehetõség, késõbb
azonban a mintegy 60 önkormány-
zat az Alkotmánybírósághoz for-
dult. A visszafizetési kötelezettséget
elrendelõ törvény érintett szaka-
szát, illetve az ennek alapján hozott

A tanulságok
A fentiekbõl legalább két következtetés,

tanulság adódik. Az egyik, hogy a szigorú
költségvetési fegyelem, az egyébként akár
jogosnak is mondható igények hozzáigazí-
tása a lehetõségekhez, a realitásokkal számo-
ló tervezés meghozza gyümölcsét: a legfon-
tosabb feladatok ellátására jut pénz, s okos
pályázatok segítségével, kistérségi összefogás-
sal fejlesztésekre is futja. A másik: egy örö-
költ, súlyos pénzügyi teher kivédése érde-
kében érdemes vállalni a kitartó harcot, s
legalább egy jó hírrel nyugtathatjuk az ag-
gódókat: nem szakad ránk egy plusz teher.

Gyermekeinkrõl van szó
Lapunkban korábban olvashattak arról,
hogy önkormányzatunk pályázaton el-
nyert pénz segítségével tervezi megva-
lósítani az általános iskola régi épüle-
tének teljes rekonstrukcióját. A siker
érdekében készült februárban egy ta-
nulmány Közoktatási esélyegyenlõségi
helyzetelemzés címmel.

Az alábbiakban Nagy Anna Magdolna, az
Oktatási Minisztérium szakértõje munkájá-
ból emelünk ki néhány gondolatot.

Az általános iskolában a gyerekek 56,8 szá-
zaléka (334) számít hátrányos helyzetûnek,
34,18 százalék (201) halmozottan hátrányos
helyzetû. Ugyanezek a számok az óvodában:
84,95 százalék (209), illetve 50,8 százalék (125).
Az adatokhoz aligha szükséges kommentárt
fûzni... Azt azért tegyük még hozzá, hogy a
munkanélküliek száma a tanulmány szerint
1625 (44,3 százalék).

A fentiekbõl adódnak a fõbb célok, fel-
adatok: a diszkrimináció (hátrányos különb-
ségtétel), a szegregáció (elkülönítés) megszün-

tetése, az oktatási és társadalmi integráció
(beilleszkedés) támogatása, az esélyegyenlõ-
ség elõsegítése.

Figyelemre méltó megállapítás az is, hogy
iskolánk eredményei (szövegértés, matema-
tika) némileg elmaradnak az országos átlag-
tól (alighanem a hátrányos helyzetûek ma-
gas aránya miatt). Ami ezután következik: a
fent említett feladatok végrehajtása, amit el-
lenõrizni fognak.

kormányhatározatot az AB megsemmisítet-
te, de nem foglalkozott az ÁSZ megállapítá-
sainak megalapozott vagy megalapozatlan
voltával, jogszerûségével vagy jogszerûtlen-
ségével. Megteremtette viszont annak lehe-
tõségét, hogy bíróságon támadjuk meg a
korábbi döntést, de ehhez módosítani kell
az önkormányzati törvényt. A bíróság a vég-
sõ szót várhatóan csak évek múlva tudja ki-
mondani...

Mindezektõl függetlenül a lakáskassza szer-
zõdések lejártát követõen az önkormányzat
visszaigényelte a közmûfejlesztési támogatást.
Ebbõl a tõketartozást rendezi tudja, s per-
sze a korai visszaigénylés miatt marad a ka-
matfizetési kötelezettség.  Az utolsó pontot
a bíróság fogja kitenni.

Bár a takarékosság meghatározó elem in-
tézményeink  gazdálkodásában,  a virágosítás
nem maradhat el

A Beregi Alapítványi  Gimnázium, Szak-
középiskola és Szakiskola

4800 Vásárosnamény, Kossuth út 35.
– Esti Gimnáziumi Osztály  és
– Felzárkóztató osztály 7-8.osztály el-

végzésére irányul,  ahol a hallgató 150 órán-
ként egyhavi minimálbérnek megfelelõ jut-
tatásban részesül  (4 hó)

   indítását szervezi.
Érdeklõdni: Szegediné Tisza Judit

tanárnõnél ( 06-45-492-237;  vagy 06-
30-591 – 4677;



MADAI  HÍREK4 .

Gazdálkodók figyelmébe!
A program Nyírmadán a legsikeresebb

A 2008. évi területalapú támogatás iránti
kérelmet immár nem papíron, hanem
elektronikusan, az ügyfélkapun keresztül
nyújthatták be a gazdálkodók. Az új fel-
adat nagyon sok idegeskedéssel járt,  mi-
közben új ismeretek megszerzésére volt
szükség. Ez az idõszak számos tanulság-
gal szolgált a gazdálkodók részére,  de a
végrehajtók számára különösen.

Örömteli hír, hogy minden nyírmadai támo-
gatást igénylõ „átjutott az ügyfélkapun”, azaz
befogadták a kérelmét. A beadás határideje le-
járt, de június 2-áig jogkövetkezmények nélkül
lehet az esetleges hiányt pótolni. Új szabály, hogy
sem a fõlap, sem a betétlapok nem pótolhatók.
Szintén idei újdonság, hogy  ha változik a ter-
melõ személye, és az új termelõ ezt nem jelenti
be az MVH-hoz tíz munkanapon belül, akkor
mulasztási bírsággal sújtható.

Történelmi
bázisjogosultság
Jövõ év január 1-jétõl Magyarországon tervek

szerint bevezetik az SPS rendszer egy sajátos for-
máját, az úgynevezett hibrid modellt. Ennek
lényege, hogy keretei között részben történel-
mi, részben regionális alapon fizetik ki  a támo-
gatást (területalapú, állati termékek és állatok
utáni támogatást).

Az elmúlt hetekben többen jelezték, hogy az
MVH-tól határozatot kaptak a történelmi bá-
zisjogosultságról. Az érintettek azonban nem

tudják, hogy ez mit is jelent, miért tér el a tény-
leges támogatást igénylõ területtõl a határozat-
ban leír terület?

A történelmi bázisjogosultság éve a 2006-os
esztendõ. A  2006. évre igényelt és helyt adó
vagy részben helyt adó MVH-s támogatási határo-
zattal bíró, a nemzeti kiegészítõ (Top – Up) támo-
gatásokhoz tartozó növényi kultúrák (GOFR nö-
vények, rizs, dohány) és állatok, állati termékek
történelmi bázisjogosultságot szereztek.

Az új szabályozás életbe lépésével (2007. ok-
tóber 31-éig lehetet bejelenteni) egyidejûleg fon-
tos, hogy a területek mozgására vonatkozó adás-
vételi szerzõdésekben minden esetben rögzíte-
ni kell az eddig megszokott helyrajzi számon
kívül az érintett terület blokkszámát, valamint
azt,  hogy történelmi bázisjogosult-e a terület
vagy sem. A változások bejelentésénél  a doku-
mentumot mindkét félnek alá kell írnia, és csa-
tolni szükséges a terület mozgását alátámasztó
iratok eredeti vagy hitelesített (közjegyzõi) má-
solatát.

Vagyonértékû jog
A történelmi bázisjogosultság vagyonértékû

jognak minõsül, ezért az átadó (eladó, vagy bér-
lõ) nem köteles a megszerzett jogról ingyen le-
mondani, hanem egyezkedhet. A megjelent ren-
delet részletesebb ismeretében a késõbbi lapszám-
okban igény szerint visszatérünk.

A növények egészségét is
védeni kell!

Nyírmada utcáit, a külterületeket járva
nagyon sok olyan kerttel találkozunk,
ahol hiányosan vagy nincsenek elvégez-
ve a növények betegségei elleni védeke-
zések. Nagyon jól példa erre, hogy a
meggyfák a moniliás fertõzés miatt mint-
ha le lennének forrázva.

Tisztelt kertulajdonosok!
Azt, hogy ki, mikor és hogyan véde-

kezik a gomba és állati betegségek ellen,
az magánügye. Azt viszont nem lehet
megállni szó nélkül, hogy ezek a fertõ-
zött fák a betegségek továbbterjedésének
forrásai, amivel kárt okoznak a gondo-
san védekezõ kertszomszédnak is. El kell
dönteni, hogy tud-e , akar-e védekezni
a kerttulajdonos, vagy a kivágást választ-
ja. A hiányos vagy elmaradt növényvé-
delem miatt a fák 1-2 éven belül meg-
öregednek, elpusztulnak.

Nagy károkat okoz a monilia
fertõzés

Megjelent a parlagfû!

közös felelõsségünk

Az elmúlt napok, hetek nem sok csapa-
dékkal kényeztették el a kertészkedõket, gaz-
dálkodókat. Ennek ellenére a gyomok na-
ponta több tíz centiméter magasra nõt-
tek és fokozatosan elvonják a kultúrnövé-
nyektõl a talajban található kevés nedves-
ség egy részét is.

A tavaszi kelésû gyomok mellett megje-
lentek a parlagfû magról kelt kicsi növé-
nyei, melyek ütemesen nõnek, hamarosan
szárbaszökkennek, egy-másfél hónap múl-
va virágzanak, több millió virágpollent
szórnak a levegõbe, ezzel több embertár-
sunknak napi életét keserítik meg, allergi-
át okoznak. Ne várjuk meg, hogy megnõ-
jenek , kaszálással vagy vegyszeres úton sem-
misítsük meg õket! Ez közös feladatunk
és érdekünk is.

Mudri Barnabás
nagyközségi mezõgazdász

Anyakönyv
Születtek:
Nagy Dávid, Horváth Roland Márkó,

Samu Valentin Dávid,  Tóth Armand, Ko-
csis József Flórián, Doka József, Kiss Gá-
bor, Rózsa Kevin, Balogh Vanessza.

Házasságot kötöttek:
Ponczók Tibor  és  Kállai Julianna
Ponczók Tibor  és  Erdei Marianna

25 éves házassági évfordulójuk nap-
ján,  2008. május 17-én megerõsítõ  házas-
sági esküt tett

Jóni Bertalan és  Rózsa Erzsébet.

Elhunytak:
Horváth György, Gazdag Miklósné,

Zékány Pálné, Gyöngyösi Sándorné, Föl-
di József, Varga Jenõ, Molnár László, Ko-
vács András.

Május 17-én, halálá-
nak 90. évfordulóján
emléktáblát avattak a
,,született pilóta”, Grä-
ser Ferenc hadnagy
emlékére a polgármes-
teri hivatal bejárata
mellett. Az eseményen
Kálmán Béla polgár-
mester köszöntötte a
résztvevõket, s Tóth
Sándor nyugállomá-
nyú ezredes mondott
beszédet.
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Nyugalomba vonult közszolgák
Idei elsõ számunkban megígértük,
hogy idõrõl idõre megköszönjük azon
frissen nyugdíjba vonultak munkáját,
akik hosszú idõn át szolgálták a köz
javát, s ezzel elismerést, megbecsülést
szereztek településünk lakói körében.
Ezúttal mindjárt hárman szólalnak
meg, hiszen a Patay István Általános
Iskola tantestületébõl szinte egyidõben
távozik három pedagógus, hogy meg-
kezdje a nyugdíjas éveket.

Bakti Béláné

Nyírmadán született, itt járt általános is-
kolába, majd Baktalórántházán érettségizett.
A nyíregyházi tanárképzõ fõiskolán az õ év-
folyama volt az elsõ, amely tanító szakos dip-
lomát szerzett. Már középiskolai évei alatt is
kézilabdázott, s a sport révén ismerkedett meg
késõbbi férjével, aki 1989-ben balesetben el-
hunyt. Két gyermekük született. Tamás épí-
tõ, Kornél mezõgazdasági mérnök lett, elõb-
bi Pesten, a kisebbik itthon dolgozik.

Pedagógusi pályája fontos momentuma-
ként emeli ki, milyen nagy megtiszteltetés-
ként élte meg, hogy egykori tanítói, taná-
rai a kollégái lettek. Szívesen emlékszik vissza
az iskolai kirándulásokra szerte az országban,
külföldön, az összetartó, jó munkahelyi kö-
zösségre, a szülõk ragaszkodására, szeretetére,
tiszteletére. Szomorúan látja, hogy mára meg-
csappant a pedagógus pálya presztizse, meg-
gyengült az egymáshoz való ragaszkodás.

Mindezek ellenére nincs benne keserûség,
s a jól végzett munka fölötti elégedettség
érzésével készülõdik a nyugdíjas évekre.

– Nem fogok unatkozni – mondja –,
hiszen vár rám a nagy kert, itt vannak fia-
im, akikre büszke vagyok.

Tevékeny tagja lesz a Bokréta népdalkör-
nek, s töretlen lelkesedéssel folytatja munká-
ját a közösségért, a faluért.

Tõsgyökeres madainak vallja magát, s az ál-
talános iskola elvégzése után õ is Baktán járt
gimnáziumba. Az érettségit követõen  a nyír-
egyházi tanárképzõn szerzett magyar-orosz
szakos tanári oklevelet 1973-ban. Az utolsó
évben már levelezõs volt, s egy tanévet
Ófehértón tanított.

Azóta – immár 35 éve – Nyírmadán dol-
gozott. 1975-ben férjhez ment, párja mezõ-
gazdasági gépészmérnök, már nyugdíjas. Fiuk
Pesten,  lányuk a rendõrségnél dolgozik, uno-
kák sajnos még nem születtek.

Három és fél vétizedes pályájának különö-
sen az elsõ idõszakát idézi fel szívesen, hiszen
fiatal volt, tele lelkesedéssel, energiával. Szeret-
te a színjátszó csoportot, ahová a szereplési
vágyukon keresztül csalogatta be a gyereke-
ket. Sok sikerélményt nyújtott számára a tan-
órák keretein belül megvalósult tánc- és drá-
mapedagógia oktatás, a népi játékok tanítása.

Õ is úgy látja, mára sok minden megválto-
zott: átalakultak a mikroközösségek, csökkent
a tanulás iránti vágy, lazult a szülõkkel való
kapcsolat. Azért hiányozni fog a napi iskolai
elfoglaltság. Immár több ideje jut majd a négy-
száz öles kert mûvelésére, kirándulásra, a gye-
rekek meglátogatására.

– A szórakoztató olvasmányok mellett elõ-
veszem  az egykori kötelezõket is – teszi hoz-
zá, hiszen immár nyugalmasabb évek követ-
keznek, lesz türelme, energiája a nehezebb
mûvekre is.

Szegedi Józsefné

Nyugdíjas munkatársaitól eltérõen õ még
csak felmentési idejét tölti, de az új tanév már
õt sem az iskolában, hanem otthon találja.

Olcsván született, ott végezte el az általános
iskolát, majd a vásárosnaményi gimnázium-
ban szerzett érettségi bizonyítványt. Õ is a
nyíregyházi tanárképzõ fõiskolán tanult, s ott
szerzett 1973-ban matematika–kémia szakos
diplomát. Azóta folyamatosan a nyírmadai
iskolában tanít, férjét – aki a baktai Mezõ-
gépnél volt mûvezetõ, s 1992 óta nyugdíjas –
itt ismerte meg. Lányuk 1977-ben született,
közgazdász, pénzügyi elemzõ képzettséget szer-
zett.

A tanárnõ hosszú évekig a szaktárgyait ta-
nította, majd 1980-tól napközis nevelõ lett.
Jelenleg az iskolaotthonos rendszerben mate-
matikát, környezetismeretet, technikát, rajzot
oktat, matematika szakkört vezet.

– Jól éreztem itt magam az elmúlt  évtize-
dek alatt – tekint vissza a maga mögött ha-
gyott idõre. – Szeretem a gyermekeket, a tan-
testületet. Igaz, mára szerintem is megválto-
zott a világ: ridegebb lett a légkör körülöt-
tünk.

Mint fogalmaz õ is egyke (akár a lánya), s
mivel idõs szülei velük laknak, ez sok felada-
tot jelent számára Az õ gondozásuk mellett
bõven akad majd tennivalót neki és férjének
is a kert, a porta rendbentartása. Tevékeny
egyéniségét ismerve bizonyos, hogy mindig
talál majd magának hasznos elfoglaltságot.

Bakti Béláné, Margó néni

     File Gáborné, Ibolya néni    Szegedi Józsefné, Inci néni

File Gáborné

Az iskola három alsó tagozatos tanítói és egy magyar-angol szakos
tanári álláshelyet hirdetett meg. Ha valaki érdeklõdne a részletek
iránt, választ kaphat kérdéseire az intézmény vezetésétõl.

Álláshelyek az iskolában
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,,Kakasviadal” Nyíregyházán

                8.A
Osztályfõnök:

 Kresznószki Mária

Elballagtak a nyolcadikosok

xandra, Ponczók Károly, Rutkovszki Bernadett, Sebõk Edit Ilona, Simon Dávid, István, Szabó
Edina, Szirota Dzsenifer, Tóth Dávid, Treszkai Dóra, Zolcsák József.

8.B
Osztályfõnök:

           Pusztafia Györgyné

mon Alexandra, Stefán Anita, Szikora Zsolt, Szõke Ákos, Szûcs Cintia, Tóth Ákos, Tóth
István, Vass Renáta.

8.C
Osztályfõnök:

 Kohonóczki Andrásné
Jenei Mária

Rácz József, Sárközi Gábor, Simon Tamás, Varga Krisztina Zsanett, Varga Zsolt, Zsigó
Alexandra

Együtt – egymásért

Május 14-én második alkalommal rendezték
meg az Andrássy Katinka Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény néptánc tanszakán
tanuló gyerekek részvételével a tanévet záró
jótékonysági néptánc gálát. Együtt örült
mindenki az alsó tagozatos Kakóca kiscso-
port, s a felsõ tagozatosokból álló Százszor-
szép tánccsoport bemutatkozásának. A ven-
dégszereplõ bashalmi Pipirke  és Kispipirke
táncegyüttesek is nagy sikert arattak. Záró
mûsorszámként az öt táncegyüttes minden
tagja, közel 70 gyermek együtt ropta a sár-
közi lassú és friss csárdást.

 A gálára felajánlott támogatásokat a nép-
tánc tanszakon tanuló gyerekek segítésére,
valamint a Kakóca  tánccsoport regionális
döntõn való részvételére fordítjuk. Itt mon-
dunk köszönetet azoknak, akik nagylelkû
adományaikkal gyermekeinket támogatták:

Vargáné Piros Ildikó, Mi Kis Falunk Egyesület,
Juha Bertalanné, Suktáné Kósa Erzsébet, Hatala
Miklósné, Sebõk Miklósné, Magocsa Sándorné,
Buza Katalin, Papp Sándorné, Kiss Éva, Miczi Ka-
talin, Kolozsiné Papp Gyöngyi, Benkõné Kom-panek
Erzsébet, Erdélyiné Dara Szilvia, Bacsó Imre, Gyetkó
András, Haklik Miklósné, Kertész Ferenc,  Smajda
Istvánné, Kolozsi Gábor, id. Sebõk Mik-lósné, Pacuk
Péter, Péter György, Kunné Barkóczi Marianna,
Poórné Fodor Erzsébet, Béres Eszter, Kedves
Istvánné, Szegedi Józsefné, Czentnár Mihály és
Mihályné, Lõrincz Valéria, Cseszlai Fe-rencné,
Barkóczi Sándorné, Kovács Jánosné, id. Smajda
Jánosné, Szenesné Magyar Judit, Sukta Gyuláné,
Kukucska Györgyné, Smajdáné Antal Anikó, Haklik
Attiláné, Poór Miklósné,  Földi Miklósné, Sukta
Zoltán, Tóth Józsefné, Erdélyi Sándorné, Fülöpné
Szûcs Anikó, Balogh Tiborné, Fojtovicsné Gyetkó
Anett, Fejér József és Fejér Józsefné, Fodor Lászlóné,
Roskó Jánosné, Nagy Zoltán Istvánné, Kovács Ti-
bor, Simon Istvánné, Tótok Krisztina, Vezse
Sándorné, Hódi Andrásné, Dégenhart Anna Már-
ta, Ábelné Tóth Éva, Balogh Pál, Kompanek
Sándorné, a Patay István Általános Iskola Szülõi
Munkaközössége, Rebák Ti-borné, Csonkáné
Szilvási Enikõ, Kézi Lászlóné, Kálmánné Balogh
Ildikó, Kálmán Béla, Biró Sán-dorné Tóth Julianna,
Balogh Béláné, Szõke Bianka, Kiss Alexandra, Polyák
Enikõ, Ferenczi István, Molnár Lászlóné, Deák
Györgyné, Szegedi László, Szegediné Tisza Judit,
Tóthné Szûcs Éva, Lõrinczné Balogh Ágota, Soós
Árpádné, Leskóné Tóth Judit, Cser Zoltán, dr. Nyéky
Tamás, Antek Józsefné, Dorka György.Vezse Sándor,
az EVIKER Kft. dolgozói: Szirotáné Sándor Katalin,
Tolnai Józsefné, Gajdos Anita, Borbélyné Velicskó
Tünde, Szûcs Jánosné, Varga Anita, Varga Katalin,
Szilágyi Istvánné, Nagyné Nagy Enikõ, Balla
Mihályné. A Pusztadobosi Önkormányzat- és Álta-
lános Iskola részérõl: Kádár Marianna, Fekete Mik-
lós, Daniné Groholy Gabriella, Dani Attila, Nemes
Tamás, Kádár Tiborné, Vaskó Mihályné, Vágáczki
Györgyné, Bíró Györgyné, Poór Andrásné, Fodor
Józsefné, Tóth Józsefné, Tatár Ferencné, Kresznócz-
kiné Halajkó Ágnes, Feketéné Hatala Erzsébet, Ba-
logh Istvánné, Smajda Jánosné.

Algács Karolina, Aranyos Alexand-
ra, Balogh Evelin, Balogh Szilvia,
Bertók István, Csobolya Bettina, Er-
délyi Edit, Erdélyi Ferenc, Jónás Szil-
via, Kovács Adrián, Lakatos József,
Lõrincz Máté Csaba, Márton Ale-

Algács Alexandra, Balogh Noémi,
Balogh Roland, Hanyu István, Hor-
váth Henrietta, Jónás Csaba, Kiss
Bernadett, Kiss Csaba, Kiss Márk,
Kolveg József, Kónya Arnold, La-
katos Katalin, Lõrincz József, Mé-
száros Krisztina, Samu Károly, Si-

Algács Erzsébet, Aranyos József,
Balogh Béla, Barkóczi Péter, Deák
Dávid Miklós, Deák Rita, Dobre Éva,
Jóni Gyõzõ, Káté Lívia, Kolveg Dá-
vid, Kósa Beatrix, Krusinszki Csa-
ba, Makai István, Miczi Arnold,

Április19-én a nyíregyházi a Váci Mihály
mûvelõdési központban  rendezték meg Pu-
lyabál címmel a megyei gyermek néptánc ta-
lálkozót. Az idén 17 néptánccsoport mutat-
kozott be a megyébõl, köztük a nyírmadai
Kakóca néptáncegyüttes. A 23 táncos isko-
lánk alsós tanulói, alig 8 hónapja táncolnak
együtt. Nagy sikerû mûsorukat, mely a „Ka-
kasviadal” címet viselte, nemcsak a közön-
ség díjazta vastapssal, hanem a zsûri 2. helye-
zéssel jutalmazta. Így biztos továbbjutóként

Pünkösdölés  Bashalmon

Gabriella és Kerepesi Attila táncpedagógusok
készítették fel.

Immár második alkalommal vett részt a
nyírmadai néptáncos gyerekek apraja-nagyja a
pünkösdi királyválasztással egybekötött bashalmi
mulatságon. Egész napos kirakodóvásár, fõzõ-
verseny, ügyességi verseny, pünkösdi körmenet
gazdag forgatagát kínálták a szervezõk.  Gyerek
és szülõ, kicsi és nagy egyaránt egy kellemes

napot tölthetett együtt. Természetesen ezen a
napon is a táncé volt a fõszerep. A szabadban
felállított színpadon egymás után mutathatták
meg tudásukat a bashalmi és nyírmadai néptán-
cos gyerekek. Valamennyiünk számára szemet
gyönyörködtetõ látvány volt a nyíregyházi Igri-
ce Néptáncegyüttes bemutatkozása.

gyermekeink is képviselték  megyénket a regio-
nális fordulón Nyíregyházán.

A csoport gyönyörû viselete Fodorné Szilágyi
Ibolya varrónõnek, s a szülõk lelkes összefogá-
sának köszönhetõ.  A kis táncosokat Keresztury

A nyírmadai  Kakóca néptánce-
gyüttes
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Szénanátha, allergiaA kórokozó, baktériumok, vírusok,
gombák a szennyezett levegõbõl, víz-
bõl és táplálékból  bekerülõ méreganya-
gok ellen csak jól mûködõ immunrend-
szer segítségével védhetjük meg ma-
gunkat.

Ha viszont a szervezet védekezõ rendsze-
re nem tökéletes, akkor megbetegszünk,
bõrkiütések, allergiás reakciók jelentkeznek.

Az immunrendszer részei: a mandulák, a
lép, a csecsemõmirigy, a vastagbél, a féreg-
nyúlvány (vakbél) a nyirokrendszer, vala-
mint a fehérvérsejtek, a speciális T-sejtek és
kémiai faktorok. Az allergia megelõzése, il-
letve az allergiás reakciók mérséklése szem-
pontjából igen fontos az említett szervek
egyensúlyban tartása, védekezõ erejük fo-
kozása.

Allergia esetén szervezetünk immunrend-
szere nem a megfelelõ választ adja egy olyan
anyagra, ami egyébként  ártalmatlan lenne
számára. Ha az immunrendszer idegenként,
betolakodónként azonosít egy különben ve-
szélytelen anyagot, akkor a fehérvérsejtek
– a túlzott reakció következtében – magát
a szervezetet károsítják, és a fokozott im-
munválasz önmagában véve betegséggé vá-
lik. Az allergiás asztma, az ekcéma, és a szé-

Az elsõ lépés a gyógyuláshoz, illetve a tü-
netek csökkentéséhez a szervezet méregtele-
nítése – amit remélem sokan meg is tettünk
tavasszal. Szénanátha  esetén igyunk meg napi
3-4 csésze csalánteát. Egy másik recept dr.
Oláh Andortól: pitypanggyökér, csalánlevél,
bodzavirág, kutyabengekéreg, kömény – eze-
ket egyenlõ mennyiségben összekeverjük, s
reggel és este 1 tetézett evõkanálnyi  keveré-
ket leforrázunk 2 dl vízzel. A forrázatot 4
hetes kúra keretében fogyasztva megtisztít-
hatjuk szervezetünket.

Mi mire jó?
Borsmenta tea: köhögés, orrdugulás (al-

lergiás eredetû). Gyömbér: gyulladás és fáj-
dalom csökkentõ. Echinacea (bíbor kasvi-
rág): immunerõsítõ. Papsajt tea  langyosan:
az arcon viszketõ és égõ érzést okozó aller-
giára. Hatásos orrdugulásra a sós vizes oldat
(tengeri sóval), felszippantva az orrlyukakba.
Étredkiegészítõk közül a kelát formájú
kálcium és magnézium, B-komlex vitamin,
C-, E-vitamin, cink, de elõfordul vas- és sze-
lénhiány is  az immunzavar hátterében.

Ábelné Tóth Éva  természetgyógyász

Patay-hét az iskolában

nanátha egyaránt ebbe az allergiás betegség-
csoportba tartozik.

Az allergiás reakció lehet egészen enyhe:
könnyezés, szemviszketés, orrfolyás, tüsszö-
gés- de ha súlyos, akkor életveszélyt okozhat
(anafilaxiás sokk). Tünetei: hirtelen légzési
nehézség, szívmûködés zavar és jelentõs vér-
nyomás esés. Ez akár  bizonyos ételek elfo-
gyasztásától, akár egyes gyógyszerektõl, da-
rázscsípéstõl stb. is kialakulhat. A legfonto-
sabb, hogy azonosítsuk, kerüljük el és lehe-
tõleg iktassuk ki  mindennapi életünkbõl
az allergiás reakciót kiváltó anyagokat, az
úgynevezett allergéneket.

A leggyakoribb allergének: a fû, a por,
egyes fémek (különösen a nikkel), némely
kozmetikum, a lanolin, egyes állatok szõre
(kutya, macska stb.) rovarcsípés, bizonyos
gyógyszerek (mint például a penicillin, asz-
pirin, lidokain), egyes ételek (tej és tejter-
mékek, fehérliszt, eper, tojás, a tenger gyü-
mölcsei stb.) élelmiszer-adalékanyagok (így
a benzoesav, a kén-dioxid),  vegyianyagok a
szappanban, mosóporban és még sorolhat-
nánk.

A Patay-hét megnyitójának emlékezetes, ünnepi pillanatai

A Patay-próba díjkiosztója

Csoportkép a taktabáji látogatásról

Iskolánk névadójára május 5-én emlékeztünk,
amikor ünnepélyes keretek között megkoszo-
rúztuk Patay István szobrát, majd Kovács Ti-

bor igazgató úr a május 5-9-ig tartó Patay-hét
rendezvénysorozatát a kiállítás megnyitásával
útjára indította.

A Patay-napok alatt számos program vár-
ta a gyerekeket. A felsõsök Patay-próbán vet-
tek rész, május 6-án rendhagyó történelem-
óra keretében az 5- 6. osztályosok Patay Ti-
borral találkoztak, a 7-8. osztályosoknak pe-
dig dr. Kedves Gyula, a Hadtörténeti Mú-
zeum fõigazgató-helyettese tartott elõadást
Batthyány Lajosról, a hadseregszervezõ mi-
niszterelnökrõl. Volt szellemi vetélkedõ, színi
elõadás Lipuszné Mucsonyi Szidónia szín-
játszó csoportja elõadásában, az alsósok ré-
szére pedig Patay-próba.  Egy csoport gyer-
mek pedig kiránduláson vett részt.

Vendégünk volt Patay Tibor és  dr.
Kedves Gyula, a Hadtörténeti Múze-
um fõigazgató-helyettese
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rendõrségi hírek

továbbra is:

Élbolyban focistáink
Április 20-án egy méretes zakóval folyta-
tódott labdarúgóink tavaszi szereplése: 1–
0-ás vezetésünk után a szünetig kiegyenlí-
tett az erõs DVSC II., s a vége 5–1 lett
oda. A vendégek gyõzelme vitán felül meg-
érdemelt volt, az aránya azonban túlzott.

Rá egy hétre aztán sikerült javítanunk,
hiszen a beugrók helytállásának is köszön-
hetõen nagy küzdelemben 2–1-re gyõztünk
Ibrányban.

Május elsõ vasárnapján nagyszerû, 2–0-
ás arányú sikert értünk el a másik ligacsa-
pat, a DVTK II. ellen, s ezzel megszilárdí-
tottuk harmadik helyünket a tabellán. A
következõ fordulóban a sereghajtó Nyíra-
dony otthonában léptünk pályára. A há-
zigazdák ,,felszívták” magukat, s örülhet-
tünk az 1–1-es döntetlennek, pedig az elõt-
tünk álló Várda SE ugyanekkor vereséget
szenvedett Balkányban.

A 26. fordulóban következett itthon a
Nyíregyházi Spartacus II., s a vendégek
megérdemelt, 3–0 arányú gyõzelme. Egy
héttel késõbb – bár sokat támadtunk –,
hazai pályán meg kellett elégedni a Volán-
Sényõ elleni 1–1-es döntetlennel. Június
elsején viszont a harmatos Mátészalka ott-
honában gólzáporos,10–2-es (!) gyõzelmet
arattunk. A bajnoki hajrában a dobogós
helyezés a tét.

Környezetünk védelméért 

Eljárás indult É. János nyírmadai lakos be-
jelentése alapján, mely szerint ismeretlen
tettes április 9-ére virradóra a feljelentõ la-
kásának udvarán lévõ fodrászmûhelybõl 60
ezer forintnyi készpénzt tulajdonított el.

Bartha Géza r. törzszászlós elõállította a
bûntetett elõéletû L. József helyi lakost, aki
a kihallgatás során Szûcs Zsolt r.alezres elõtt
elismerte a bûncselekmény elkövetését. El-
mondta, hogy elõzõ este, amikor a fod-
rásznál volt, az ablak kilincsét belülrõl ki-
nyitotta, így az utca felõl különösebb aka-
dály nélkül mászott be az épületbe azért,
hogy elemelje a fiókban tárolt pénzt.

Az elkövetõtõl 15 ezer 300 forintot si-
került lefoglalni,  továbbá 40 napi köz-
munkavégzésre ítélték.

Május 9-én K. Béla nyírmadai lakos ar-
ról tett bejelentést, hogy éjszaka eltulajdo-
nították a lakásának udvarán lévõ záratlan

Pénzt, láncfûrészt, kályhát loptak
pincében tárolt Husqvarna J-2137

Mûanyag hulladékgyûjtõ edények (kukák)
megvásárlására nyílt lehetõség kedvezõ, da-
rabonként 5.610  forintos áron (áfával)! A
kukákat a Polgármesteri Hivatalban lehet
megvásárolni Szászi Ildikó környezetvédel-
mi ügyintézõnél szerdai napokon. 

Válogatott
szemét

A Nyír-Flop Kft. tájékoztatója szerint a
zsákos szelektív hulladékgyûjtés továbbra is
térítésmentesen zajlik Nyírmadán. A meg-
telt zsákokért a szállítási napokon ingyen
cserezsákokat adnak.

Ha valaki nem rendelkezik elegendõ emb-
lémás gyûjtõzsákkal, úgy bármilyen más, át-
látszó zsákba elhelyezheti a hulladékokat, eze-
ket is elszállítják. A papírszemetet a kék szí-
nû-, a mûanyag hulladékokat  a sárga színû
zsákokba kell  pakolni.

Elszállítás:
havonta egyszer

A szelektív hulladékgyûjtés idõpontjai:
június 26, július 24, augusztus 2, szeptember
25, október 16, november 20, december 18.

Ezeken a napokon reggel 7 óráig kell kihe-
lyezni  jól látható helyre az ingatlanok elé a
zsákokat, melyeket legkésõbb délután 5-ig szál-
lítanak el a Nyír-Flop Kft. dolgozói.

A technika fejlõdésével olyan sokféle ké-
szülék, eszköz, berendezés tartozik a veszé-
lyes hulladékok közé, hogy lehetetlen mindet

felsorolni. A háztartási készülékektõl  a ház-
tartási kisgépeken, az író- és távközlési
készülékeken át a szórakoztató elektroniká-
ig terjed a sor. 

Veszélyes hulladék 

A lista közel sem teljes, hiszen az elektro-
mos barkácsgépektõl a szerszámgépekig szám-
talan más termék tartozik még ebbe a kate-

típusú motoros láncfûrészt. A tettesek elvit-
tek egy nagyméretû sarokcsiszolót, valamint
a pincében lévõ csávázott vetõkukoricát is.
A kár értéke eléri a  180 ezer forintot.

Lopás miatt tett feljelentést május 21-én
M. Árpádné, akinek nyírmadai lakásából
– távolléte alatt –  egy Siesta kályhát és egy
11,5 kg-os PB-gázpalackot vittek el. A kár
csaknem 20 ezer forint. A rendõri intézke-
dés során Csüllög Gábor r.törzsõrmester
és Sebestyén Árpád r. fõtörzsõrmester meg-
állapította, hogy a bejelentõvel együtt lakó
fia, B. János  adta el a fenti tárgyakat az
egyik utcabelinek.

M. Árpádné élt törvény adta jogával és
nem terjesztett elõ magánindítványt  fia el-
len.

 Koncz László r.alezr.
    õrsparancsnok

A tavaszi szemétgyûjtésben
Szászi Ildikó környezetvédelmi
ügyintézõ vezetésével többek
közt 80 óvodás is részt vett

góriába beleértbe a kerti kisgépeket is. Ha
ezek elromlanak nem dobhatjuk egyszerûen
a szemétbe, hiszen a veszélyes hulladékok
különleges kezelést igényelnek. Az elektro-
mos hulladékot a volt tejcsarnoknál
(Rákóczi u.) veszik át.

Nyírmada Nagyközség
Önkormányzatának

és lakosságának közéleti lapja

Szerkesztõség: Polgármesteri Hivatal
Nyírmada, Ady Endre u. 16.

Tel/fax: (45) 492-100


