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Önkormányzati hírcsokorÜlésezett
a testület
 

Miként legutóbb, ezúttal is a lapzár-
ta környékén tanácskozott önkor-
mányzatunk képviselõ-testülete, ezért
most is csak a napirendre tûzött fon-
tosabb témákat említjük meg azzal,
hogy a részletekre késõbb visszaté-
rünk.

Az intézmények közül most a Szociális
Ápolási-Gondozási Központ beszámolója
következett arról, hogyan végezték mun-
kájukat az elmúlt idõszakban. Többnyire
apróbb, technikai jellegû kiigazítások in-
dokolták, hogy valamennyi intézmény ala-
pító okiratát módosítani kellett. A  kép-
viselõkre hárults, hogy elfogadják az általá-
nos iskola pedagógiai programját.

Még mindig az intézményeknél marad-
va: el kellett bírálni a mûvelõdési ház és
könyvtár vezetõi posztjára kiírt pályáza-
tot. Miután más jelentkezõ nem volt, fel-
tehetõen Leskóné Tóth Judit maradt a
vezetõ.

Irtóhadjárat a parlagfû ellen

 Tekintettel arra, hogy tovább bonyo-
lódik a szennyvízberuházással összefüggõ
jogi procedúra, a gazdálkodás biztonsága ér-
dekében a képviselõ-testület felhatalmazta a
polgármestert, kérjen ajánlatokat a bankok-
tól egy 700 millió forintos, svájci frank ala-
pú kötvény kibocsátására. Egy kedvezõ
konstrukciónak az a hozadéka is lehet, hogy
az árfolyammozgásokat kihasználva a pénzt
,,megdolgoztatják”.

Szûcs Erika szociális és munkaügyi mi-
niszter július 18-án Út a munkához címmel
szakmapolitikai tanácskozáson tartott elõ-
adást Baktalórántházán. A rendezvény házi-
gazdája Gazda László, a választókerület or-
szággyûlési képviselõje volt, s önkormány-
zatunk vezetése is képviseltette magát az ese-
ményen. A polgármesteren kívül azok vet-
tek részt a programon, akik valamilyen mó-
don érintettek a témában: a hivatalból Albi
Istvánné, a családsegítõbõl Haklik Attiláné,
a szociális otthonból Szûcsné Mátyus Judit,
a kisebbség részérõl pedig Jóni Bertalan. A
miniszter elmondta, hogy a jövõ évtõl a kor-
mány szigorításokat tervez a szociális rend-
szerben.

 Július elsõ napja hagyományosan a köz-
tisztviselõké. Ezen a kedden zárva volt a pol-
gármesteri hivatal, mivel 27 dolgozója és
nyugdíjasa Petneházán, a Szigeti tanyán pihent.
Egyetlen feladatuk az volt, hogy érezzék jól ma-
gukat. Ennek érdekében ki-ki lovagolhatott,
kocsikázhatott, a bátrabbak quadra pattanhat-
tak, s természetesen a fõzés sem maradt el.

 Önkormányzatunk a jeles esemény nap-
ján, azaz augusztus 20-án emlékszik meg az
államalapításról. A szerény ünnepségen Kál-
mán Béla polgármester mond rövid köszön-
tõt, s a kis kultúrmûsort követõen a szóra-
kozásé, a pihenésé lesz a fõszerep. Idén is
sokan tekintenek varákozással az Alkotmány
Kupa labdarúgó torna elé, s keresik Nyírma-
da legerõsebb emberét is.

 Szeptember 26-án és 27-én hatodik al-
kalommal szervezik meg az önkormányzat
és intézményei, valamint a csatlakozó civil
szervezetek az agrárfórumot, a termékbemu-
tatót és a falunapot. Tekintettel arra, hogy
lapunk következõ száma már csak az esemény
után jelenik meg, ezúton is meghívunk min-
den nyírmadait, innen elszármazottat és más
érdeklõdõket a népszerû rendezvényre.

Az ANTSZ Észak-Alföldi Regionális Intézet
vásárosnaményi, baktalórántházi kistérségi
intézete és a nyírmadai nagyközségi önkor-
mányzat június 24-én Nyírmada bel- és kül-
területein parlagfû-mentesítési akciót szer-
vezett ,,Tarts velünk a parlagfû ellen!”
jelmondattal.

A szervezõk színes, változatos program-
mal várták a parlagfû gyûjtésében résztve-

võket. A megnyitóval egyidejûleg megkez-
dõdött a kiszedett, összegyûjtött gyökeres
parlagfüvek átvétele. Minden 50 tõ átadott
parlagfûért egy cserepes virágot kaptak a
gyûjtõk.

Az óvodás, iskolás gyerekek aszfaltrajz- és
plakátversenyen örökítették meg a parlag-
fûrõl az elképzelésüket, gondolataikat. A
program részeként 19 kézi és 2 motoros

kaszás vágta a rendet a par-
lagfûvel fertõzött külterü-
leten verseny keretében.

Nagyközségünk vezetése
meghirdette a parlagfû-
mentes utca, parlagfû-men-
tes ház akciót, s azt kérik,
kezdeményezik, hogy mi-
nél több nyírmadai lakos
csatlakozzon. A parlagfûtõl
megtisztítandó területre az
akcióban résztvevõket kis-
vonat szállította oda és
vissza.

A nap mérlege: 400-500

helybéli volt részese a parlagfû-mentesítési
akciónak, 135-en gyûjtöttek és hoztak a falu
központjában lévõ gyûjtõhelyre 26 ezer 450
darab gyökeres parlagfüvet, 450 cserepes
virág talált gazdára, 53-an állították ki a par-
lagfûvel kapcsolatos totót, a jutalmuk szin-
tén cserepes virág volt.

Örültünk annak, hogy ilyen sokan része-
sei voltak az akciónak, legyen ennek folyta-
tása, és minden ingatlan tulajdonosa, min-
den földet használó gazdálkodó az év min-
den napján gondoskodjon a gyommentesí-
tésrõl, köztük a parlagfû irtásról is.

Mudri Barnabás
alpolgármesterHatásos védekezés a parlagfû ellen a kaszálás

Sikert aratott a parlagfûért
nyári virágokat akció
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Pályázataink: nyertes, befogadott, beadott
Kölségvetési pengeélen táncoló önkor-
mányzatunk lankadatlan szorgalom-
mal pályázik, hogy az íly módon el-
nyert összegekke pótolja a hiányzó for-
rásokat. Az alábbiakban Szojma Pé-
ter képviselõ segítségével közreadjuk a
2008. év eddig beadott pályázatainak
eredményeirõl készült kimutatást.

 
Márciusban adtuk be a Környezetvédel-

mi és Vízügyi Minisztériumhoz az illegális
hulladéklerakók felszámolását célzó pályáza-
tot. A beruházás összköltsége megközelíti a
3 milliárd forintot, s a tárca - elismerve a
környezet- és temészetvédelem területén vég-
zett eddigi tevékenységet - 1 millió 877 ezer
888 forint támogatást ítélt meg. Ez keve-
sebb ugyan az igényelt 2 millió 347 ezer
forintnál, de a kitûzött cél a támogatási szer-
zõdés megkötését követõen elkezdõdõ mun-
kával megvalósítható lesz.

A hátrányos helyzetû családok élelmiszer-

segélyekkel való segítésére fejenként 1500 fo-
rintot nyertünk a Gyermekétkeztetési Alapít-
ványtól. Ebben az esetben saját forrásra sem
volt szükség.

Befogadta, de még nem bírálta el a meg-
hirdetõ a januárban benyújtott, a Patay Ist-
ván Általános Iskola teljes rekonstrukciójára
irányuló pályázatot. A beruházás teljes költ-
sége 490 millió forint, az igényelt támoga-
tás 466 millió forint, a többi saját erõ.

Ugyancsak befogadták azt a februárban
beadott pályázatot, amely több célt szolgál:
a rekreációs tó környezetének rendezését (ját-
szótér és park, burkolatok, növénytelepítés),
a természetközeli turizmus feltételeinek meg-
teremtése (tanösvény kialakítása, csoportok
fogadására alkalmas bemutató ház építése),
valamint eszközbeszerzés (táblák, a ház be-
rendezése). A projekt 93 millió forintba
kerül, a remélt támogatás 83 millió.

Másfél millió forintot hozott a konyhára
az a pályázat, amely húsz rászoruló gyerek

hétvégi, ingyenes étkeztetését teszi lehetõvé
egy éven át.

A beadott pályázatok között van, de még
nem született döntés az alábbi ügyekben:a
Honvéd utca burkolatának felújítására (költ-
sége 19 millió, az igényelt összeg 11 millió);
a piac és környéke fejlesztése (költsége 20
millió, a kért támogatás 15,7 millió forint);
a Rákóczi utca 3. szám alatti lakóház tájház-
zá alakítása (a 7 millióból 5,6 millió forint-
ra számítva); a szõlõlaposi tó rekreációs célú
kialakítása (a 23,4 milliós költségbõl 18,5
millióra pályázva); a sportegyesület mûkö-
dési kiegészítésére (saját erõ nélkül 6,4 mil-
lió forint).

Befogadott pályázat segítségével valósulhat
meg a Kálvin téri park felújítása, sétálóutca
kialakítása, a leendõ tájház homlokzatának fel-
újítása (a költség 45,4 millió, a várt támogatás
41 millió forint). Ugyancsak befogadták a száz
gyerek csillebérci táboroztatását lehetõvé tevõ,
7,6 millió forintos pályázatunkat.

Kitartó munkával, több lábon állva boldogul
Az alábbiakban ismét egy olyan nyír-
madai vállalkozást mutatunk be, amely
a törvényi szabályozást példásan betart-
va szívós, kitartó munkával szerzett el-
ismertséget.

 
Én egyéni vállalkozó vagyok – válaszolja

önérzetesen Kliebert Gusztáv arra az újság-
írói kérdésre, mi a neve cégének. Az elõz-
mények 1981-re nyúlnak vissza, amikor a
téesz építõ brigádjának vezetõje másodállás-
ban fa-, vas- és építõipari tevékenységbe kez-
dett. Négy évvel késõbb mindezt már fõál-
lásban tette, mivel már idõben ráérzett arra,
mi vár a szövetkezetekre...

Annak idején õ építette a Carbonblack
telephelyét, ha kellett, maga is megragadta a
szerszámokat, s fokozatosan bõvítette tevé-
kenységét. Közben tanulókat foglalkoztatott,
akik a képzõ központ támogatásával szak-
munkás bizonyítványt szereztek. Ezen kívül
soha, egyetlen fillér támogatást nem kaptam
– hangsúlyozza. Jelenleg 14 alkalmazottja
van, s további ketten alkalmi munkavállalói
könyvvel dolgoznak.

Több lábon áll, hiszen sima és hõkezelt
(gombától, kártevõktõl mentesített) raklapo-
kat gyártanak többek között a Dunaferrnek,
a Carbonblacknak, a görögszállási ISV Hús-
termelést Szervezõ rt-nek. Az építõbrigád
lakóházak építését, felújítását végzi, s mind-
ezek mellett gyümölcsösében meggyet, almát
termel (a jelenlegi felvásárlási mizéria miatt
nem sok lelkesedéssel...). Dolgozóit attól
függõen mozgatja, éppen hol szorít a cipõ.

Az alkalmazottakat öltözõ, zuhanyzó szol-
gálja, de – mert az ördög nem alszik – tér-
figyelõ kamerákat is felszereltetett.

Kliebert Gusztávot azért is sokan ismerik
Madán, mert 26 éven át (!) volt tanácstag,
illetve önkormányzati képviselõ. Sokat dol-
gozott az itt élõkért, a falu érdekében, de
néhány éve úgy döntött, visszavonul a köz-
életbõl. Teljesen persze nem, hiszen figye-
lemmel kíséri a történteket, a település fejlõ-
dését, kapcsolata az önkormányzattal jó, a

sportot pedig anyagilag is támogatja. Család-
járól szólva elmondta: felesége az óvodában
dolgozott, immár nyugdíjas. Fiuk mérnök-
nek tanul, egyik lányuk itt tanít, a másik fõ-
ápolónõ Naményban, jelenleg gyesen van. A
család életét négy unoka aranyozza be.

Vállalkozói hitvallását így összegzi: nálunk
rend van, jelenléti ívet vezetünk, névre szó-
ló füzetben tartjuk nyilván, ki mit dolgo-
zott, fizetjük az iparûzési adót. Mindenre
oda kell figyelni, különben tönkremegyünk.
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A figyelem középpontjában: a gyerekek
Elõzõ számunk lapzártakor, június 2-
án ülésezett településünk képviselõ-tes-
tülete, s most – ígéretünkhöz híven –
tájékoztatjuk olvasóinkat az akkor tör-
téntekrõl.

A lejárt határidejû határozatok végrehaj-
tásáról szóló beszámolót követõen Kovács
Tibor, a Patay István Általános Iskola igazga-
tója terjesztette elõ beszámolóját az intézmény
mûködési feltételeirõl, gazdálkodásáról.

 

aránya kis híján 80 százalék, közülük hal-
mozottan hátrányos helyzetû több mint
egyharmaduk. A tanulói létszám az elkövet-
kezõ években a várakozások szerint egy ki-
csivel nõni fog.

Az oktató-nevelõ munka itt most nem
részletezendõ szakmai kérdés, azt azonban
kiemeljük, hogy érdemes volt bevezetni az
iskolaotthonos rendszert, mert csökkent a
gyerekek túlterheltsége, nem hiányoznak a
felszerelések, mindennapos a testmozgás. A
tehetséggondozást, a felzárkóztatás sikerét bi-
zonyítják a szép versenyeredmények. A pá-
lyaválasztást elõkészítõ munkát dicséri, hogy
valamennyi nyolcadikos jelentkezett valami-
lyen általa választott középfokú intézménybe.
A sokoldalú személyiségformáláshoz a gazdag
kínálatú mûvészeti oktatás is hozzájárult.

Az intézmény gazdálkodása kiegyensúlyo-
zott, a normatívákat három nyertes pályá-
zat egészítette ki, s továbbiakat is benyúj-
tottak bízva azok pozitív elbírálásában.

tív korúak száma, jóllehet a munkanélküli-
ség óriási terhet ró az önkormányzatra. Az
összlakosság csaknem fele 0-18 év közötti,
azaz jelentõs az eltartott réteg.

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli
ellátások rendszere igen szerteágazó, az azon-
ban világosan látszik, hogy a szociális fe-
szültségek rendkívül súlyosak, s az is, hogy
az önkormányzat sokszor erõn felül is vállal
ezek enyhítéséért (gondoljunk csak a tovább-
tanulók támogatására, a tehetséggondozó
programra, az iskolatejre, az ingyen tanköny-
vekre és füzetcsomagokra, a nyári szociális
gyermekétkeztetésre).

A személyes gondoskodást nyújtó ellátá-
sokról szólva elsõsorban a gyermekjóléti szol-
gáltatásról esett szó. Az ezt ellátó intézmény
munkájáról eddig is olvashattak lapunkban,
azt azonban ezúttal is megállapíthatjuk, hogy
a rájuk háruló feladatokat színvonalasan,
magas fokú szakmai tudással, hivatástudat-
tal látják el. A gyerekek napközbeni ellátása
megoldott, gondot okoz viszont, hogy sok
tanköteles korú gyerek távol marad az óvo-
dából, s az iskolások közül is csaknem min-
den ötödik veszélyeztetett.

Az összegzés megállapítja, hogy a már meg-
lévõ szolgáltatásokra, ellátásokra nagy szükség
van, de nagyobb figyelmet kell fordítani a
megelõzésre, ami csak összefogással valósulhat
meg (ebben vállalhat feladatot például a ci-
gány kisebbségi önkormányzat, a rendõrség,
de például több civil szervezet is).

A képviselõ-testület mindkét napirendi
pontot vita és ellenvetés nélkül elfogadta.

 Nyírmada új társadalmi szervezettel
bõvült. A  Nyírmadai Szabadidõ és Sport
Egyesület (NYISZASE) alakuló ülése
2007. októberében volt, bejegyzése idén
február 20-án vált jogerõssé. A szerve-
zet általános célja, hogy erõsítse a helyi
fiatalság és az idõsebb korosztály össze-
tartását a hivatásos-, a hobbysport és
egyéb szabadidõs tevékenységek által.

Az egyesületben három szakosztály alakult:
asztalitenisz – vezetõje id. Rebák István –
labdarúgó – Katona Zoltánnal az élen –
valamint szabadidõ és fitness szakosztály Föl-
di Ferenc Norbert irányításával. Cél az egész-
ségesebb életmódra nevelés. Aki szeretne az
egyesületbe belépni annak el kell fogadnia
az alapszabályt és befizetnie az évi 1200 fo-
rintos tagdíjatt. A tagság a késõbbiekben kü-
lönbözõ kedvezményekre, sportolási lehe-
tõségekre jogosítja fel a tagot.

Idén az egyesület történetében elõször volt
egy Szlovák-Magyar, Nyírmada-Nagykapos

A Nyírmadai Szabadidõ és Sport Egyesület híreibõl

 

Gyermekvédelem:

Iskola jó kezekben
A tárgyi feltételek elemzését az egy évvel

ezelõtti, nyári felújítási munkákkal kezdte,
majd a taneszköz felszereltséget tekintette át.
Figyelemre méltó, hogy tankönyvekre csak-
nem 3,3 millió forintot költöttek, s azok-
hoz minden diák ingyen jutott hozzá. Az
elnyert pályázatok is hozzájárultak ahhoz,
hogy gazdagodott a számítástechnikai esz-
közpark, csökkent a halmozottan hátrányos
helyzetû gyerekek szocializációs lemaradása,
s új udvari játékokat tudtak vásárolni.

Ami a személyi feltételeket illeti, az isko-
lában ötven pedagógus dolgozik (õket segí-
tik a szabadidõ szervezõ, a gyermekvédelmi
felelõsök, az ügyviteli dolgozók, a karbantar-
tók, a hivatalsegédek, a fõzõnõk). Égetõen
szükséges egy gyógypedagógus alkalmazása.

Az elmúlt tanévben 588-an tanultak az is-
kolában, közülük 292-en tartoztak a cigány
kisebbséghez (49,6 százalék). Sokatmondó
adat, hogy a hátrányos helyzetû tanulók

 Némethné dr. Horváth Andrea jegy-
zõ volt az elõterjesztõje az önkormányzat
2007. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értéke-
lésnek. A demográfiai adatokból kiderül,
hogy településünk lakosságának kormegosz-
lása stabil, a létszám lassú emelkedést mutat.
Az idõsek korosztálya enyhén növekszik,
szembetûnõ értéket képvisel viszont az ak-

Tûzoltó bemutató is gazdagította a tiszake-
recsenyi tábor programját

közötti barátságos mérkõzés, ahová telepü-
lésünkrõl 12 gyereket vittünk el Rebák Isván
és Pacuk Péter szervezésében. Júliusban is-
mét sikerült megrendezni – már harmadik
alkalommal – a nyírmadai asztalitenisz tá-
bort Tiszakerecsenyben. A 35 tagú csapatot
július 22-tõl 26-áig gazdag program várta.
A napi 4 órás edzés mellett a gyerekek ellá-
togattak a vásárosnaményi Szilva fürdõbe,
rúgták a bõrt a mûfüves pályán, továbbá
napoztak, íjászkodtak, s volt többek közt

tûzoltó bemutató és oktatás, fõ-
zés, s  szabad program.

Mudri Barnabás, a NYISE, Nyírmada Sportjáért
Közalapítvány, Kádár Miklós, id. Krivács András,
a Tiszakerecsenyi Általános Iskola dolgozói, Pacuk
Viktória, Kézi András, Kukucska György, Szõke Ist-
ván, Kerecseny György, Rebák Tibor, Fejér József, a
Bereg Népe Alapítvány és elnöke Kósa Barnabás,
Kovács Tibor, a Megyei Vöröskereszt, Selejó Erzsé-
bet a Tiszakerecsenyi Általános Iskola igazgatója
valamint Csatári Endre a tiszakerecsenyi iskola igaz-
gatóhelyettese.

Rebák István elmondta, hogy az idei tábor igen
színvonalasra sikerült és minden gyerek jól érezte
magát. Reméli, hogy jövõre is meg tudják szervezni
a tábort, s így a hagyomány tovább folytatódhat.

Szojma Péter
egyesületi elnök

A táborozás nem jöhetett volna lét-
re a támogatók segítsége nélkül. Kü-
lön köszöne illeti Kálmán Béla nyírma-
dai és Pécsi László tiszakerecsenyi pol-
gármestert. A megyei katasztrófavédel-
mi igazgatóság sátrakat bocsátott ren-
delkezésre. Anyagilag és munkájával
is támogatta a tábor létrejöttét Katona
Zoltán, Legény Zsolt (országgyûlési
képviselõ), Gerõ Csaba, Szojma Péter,
Jeszenszki József, Szegedi László,
Bobecis János, Tóth István, Kézi Lász-
ló, Juha Bertalanné, Krivács Csaba,
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Gazdálkodók figyelmébe!

mezõgazdasági termkékbemutató és kiállítás

Egy jól induló tavaszkezdet minden gaz-
dálkodót bizakodással töltött el. Régen
volt ilyen szép a madai határ Péter-Pál
napjára, amikor a régi idõkben meg-
kezdõdött az aratás. A kukorica meg-
haladja az embermagasságot, a dohány
mellmagasságig ér s megkezdõdött az
aljazásuk. A kenyér- és takarmány ga-
bonák jó, közepes termést ígérnek. A
bõséges csapadéknak hála – a települé-
sünket eddig elkerülõ szórványos jég-
esõk ellenére – szép termés várható az
almáskertekben. A kisebb szépséghibá-
kat nem nézve jó, közepes termést hoz-
tak a meggyfák.

Az elsõ betakarított termés, a meggy –
amibõl árbevételt reméltek a gazdák – az
alacsony, az önköltség alatti felvásárlási ár –
szinte minden termelõnek csalódást okozott.

Szép, egészséges fürtökben
érett az idén a meggy

Köszönettel fogadjuk a segítéget!
A korábbi évek hagyományait követve szeptember utolsó hétvégéjén, 26-27-én immár
hatodik alkalommal rendezi meg önkormányzatunk  a mezõgazdasági termékbemutatót
és kiállítást, melyhez minden jó ötletet, segítséget, továbbá termékeket, zöldségeket, gyü-
mölcsöket, befõttet, s valamennyi saját nevelésû és készítésû terméket köszönettel foga-
dunk. Az eddigi rendezvényeinken – melyek nem jöhettek volna létre az önök önzetlen
segítsége nélkül – csak elismerõ szavakat kaptunk.

Bízunk benne, hogy az idei rendezvényen is számíthatunk a termelõk, gazdálkodók,
háziasszonyok, és minden jószándékú nyírmadai lakos együttmmûködésére.

Volt, aki bõven fõzött
meggylekvárt, míg mások a
fákon hagyták a termés egy
részét

Nem a felvásárláson, átvételen múlott a
meggy sorsa, mert akik a tavasz kezdetén a
jószándékú figyelemfelhívás alapján szerzõ-
dést kötöttek, azoktól általában átvették a
meggyet. Többen már a betakarításnál el-
döntötték meggyfáik sorsát. Volt aki leszed-
te a termést, más nagyobb mennyiségû lek-
várt fõzött belõle, de akadtak akik a termés
egy részét a fán hagyták, mert az alacsony
felvásárlási árból nem tudtak napszámot fi-
zetni. Sokan eldöntötték, hogy nyár végén,
õsszel kivágják termõ meggyfáikat.

Hogy mi kerül majd a kivágott fák helyé-
re sok gazda még nem tudja. Szomorú tény,
hogy míg 10-15 éve nem lehetett átlátni
például a Katona József utcáról az Arany
János utcára a kertekben sorakozó gyümölcs-
fáktól, ma már egyre kevesebb gyümölcsfa

magasodik a belterületi háziker-
tekben.

Bízunk abban, hogy a betakarí-
tásra váró terményeink (kenyér- és
takarmány gabona, olajos növények,
alma) felvásárlási ára a termelõk, a
gazdálkodók elvárásainak megfelelõ-
en vagy azt megközelítõen alakul a
továbbiakban.

A Medárd utáni tartós, nevelõ
esõbõl nem lenne baj, ha l-2 hétig
esõmentes napok következnének,
mert nem mindegy, hogy  lábon álló, vagy
már megdõlt , gyomok által átszõtt búzát,
rozsot, triticalét kell aratni. Mire ezek a so-
rok megjelennek közel az idõ, amikor elõ
kell készíteni a talajt s el kell kezdeni a rozs
vetését. Az idõ sürget, a feladatok elvégzésé-
hez kevés idõ áll rendelkezésre.

A kalászosok betakarítása után javaslom,
hogy minden gazdálkodó végezze el a tarló-
hántást, mert a kalászosok között a gyomok
sokasága csak arra vár, hogy nagyobb élette-
ret kapjon és magot neveljen.

A fenti gyomok között sok a parlagfû, a
muharféle, a tarackos stb., melyek nem kí-
vánatosak a növénytermesztõ számára.

Amennyiben jövõ tavaszi vetésû növényt
tervezünk akkor a tarlóhántás után a meg-
munkált talajba vessünk zöldtrágyázásra alkal-
mas növényt, mellyel növeljük a talaj tápanyag-
tartalmát, javítjuk a talaj szerkezetét, biológiai
életét. Javasolt növények: csillagfûrt, olajretek,
mustár stb. A betakarítás során képzõdõ szal-
mát takarítsuk be, és készítsünk istállótrá-
gyát. Aki  nem foglalkozik állattartással, an-
nak nagyközségünkben lehetõsége van arra,
hogy a szalmát istállótrágyára cserélje.  Aki
a  szalmát nem akarja betakarítani, az szecs-
kázza fel a táblán és nitrogén mûtrágyával
kiegészítve újra dolgozza be a talajba.  A
szalmát, tarlót a  „Helyes gazdálkodási gya-

korlat” elvárásai szerint égetni tilos!
Júliustól az õsz beköszöntéig úgy a bel-

mint a külterületeken fokozott ellenõrzés tör-
ténik a gyomos, parlagfûvel fertõzött terü-
letek felszámolása érdekében. Javaslom, hogy
minden tulajdonos, földet használó gazda
folyamatosan kaszálja le a gyomos, fõleg
parlagfûvel fertõzött területet, ha egy-kettõ
négyzetméterrõl van is szó. Ezzel óvjuk, kí-
méljük, az allergiában szenvedõ betegeket és
elkerüljük a szankciót, a bírságot.

Kérem, hogy a lehetõ legtöbb ingatlan,
lakóház tulajdonos csatlakozzon a „Parlag-
fûmentes ház 2008”  akcióhoz. Jó lenne, ha
minél több utca elnyerné a „Parlagfûmentes
utca” címet. Bíztassuk, figyelmeztessük, se-
gítsük egymást, hogy minél kevesebb par-
lagfû legyen Nyírmada bel- és külterületén!

Augusztus végén a negyedik évet zárják az
Agrárkörnyezet-gazdálkodási programban
résztvevõk. Felhívom a figyelmet, hogy a gaz-
dálkodási napló aláírt másolati példányát au-
gusztus 31-e és október 31-e között kell be-
küldeni a rendeletben meghatározott címre.

 Szeptember 1-jétõl kezdõdõen meg kell
kezdeni a talajminta vételt és 2009. május
31-éig azt át kell adni a talajvizsgálatra kije-
lölt akkreditált laboratóriumoknak. A talaj-
vizsgálat elvégzése kötelezõ, ennek elmulasz-
tása szankciót von maga után.
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Tájékoztató a Szociális Támogató, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról

A Nyírmadára vonatkozó nyári szociá-
lis gyermekétkeztetés iránti igénylést az
Észak-alföldi Regionális Közigazgatási
Hivatal Szociális és Gyámhivatalának
Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Ki-
rendeltségéhez nyújtottuk be.

A pályázat értelmében a 10. életévüket be
nem töltött halmozottan hátrányos helyze-
tû, valamint gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülõ gyermekek kaphatták meg a
nyári étkeztetést. Figyelembe kellett venni
például azt, hogy a településünkön gyermek-
védelmi kedvezményben részesülõ több,
mint ezer gyermek közül csak 233-an kap-
hatták meg a segítséget.

A nyári étkeztetésre 30 munkanap  áll ren-
delkezésre július 7-étõl  augusztus 15-éig. Ez

idõ alatt felmelegíthetõ konzerveket, tartós
élelmiszereket kapnak a jogosultak a szolgá-
lat irodájában a Kossuth út 49. szám alatt.

A szolgálat munkatársai valamennyi érin-
tett családot értesített a nyári szociális gyer-
mekétkeztetés körülményeirõl.

Szintén a szolgálat keretei között zajlik az
egész évben tartó GYEA-étkeztetés a „Min-

Nyári étkeztetés gyermekeknek

denki ebédel” programon keresz-
tül. Ennek keretében 20 család kap
gyermekei étkeztetéséhez száraz
élelmiszereket a nyári idõszakban.

Haklik Attiláné
mb. intézményvezetõ

Jól jön a segítség a rászorulóknak a
nyári hónapokban is

Nyugalomba vonultak – párhuzamos életrajzok
A híres ókori szerzõ, Plutarkhosz
mûvének címe jutott eszembe, amikor
az iskolai konyha két nyugdíjba vonult
dolgozójával beszélgettem. Életútjuk,
gondolkodásmódjuk meghökkentõen
hasonlít egymásra, tisztességet, szor-
galmat azonos mércével mérnek.

 

Nagy Bertalanné,
Magduska

,,Hõsünk” 1978-tól helyettesítõ, kisegítõ
volt az iskola konyháján, 1981-ben került
végleges állásba, hogy aztán egészen a közel-
múltig fõzzön a gyerekeknek. Akkoriban
naponta 370 adagot készítettek, ma ez a szám
az óvodásokkal együtt meghaladja a 600-at.
Régebben még fával tüzeltek, ma a 10-11 al-
kalmazott – a konyha felújításának, bõvíté-
sének köszönhetõen – sokkal korszerûbb
körülmények között végzi a munkáját.

– Elõkészítettem a nyersanyagokat, része-
se voltam az ebéd kiosztásának, a mosoga-
tásnak, a takarításnak, s mire végeztünk, már
jött is az uzsonna – érzékelteti Magduska,
hogyan teltek mindennapjai 27 éven át.

Munkatársairól, a közösségrõl csak jót tud
mondani, s az együtt töltött hosszú-hosszú
évek után hiányoznak is neki (a fárasztó
munka már nem annyira....) Immár rokkant-
nyugdíjasként besegít a család tagjainak, fõz,
gondozza a kertet, rendben tartja az udvart,
de azért a pihenésre is jut idõ.

– Néha érzem, hogy le kell ülni, mert
fáradt vagyok. Vigyázok magamra –
amennyire lehet – teszi hozzá végül.

 

Rutkovszki Istvánné,
Marika
Ugyanabban az évben született, mint

munka- és sorstársa, s lévén, hogy öten vol-
tak testvérek, a nyolc általános után gondol-
ni sem lehetett a továbbtanulásra. Õ is igen
fiatalon, 19 évesen ment férjhez, szobafestõ
társa 22 évvel ezelõtt elhunyt. Özvegyen sza-

kadt rá három fiuk sorsának egyengetése. A
legidõsebb (41 éves) Nyíregyházán, a rend-
õrségen dolgozik, feleségével egy kisfiút és

Nyírmadán
született 1948-
ban, és az álta-
lános iskola el-
végzését köve-
tõen a tovább-
tanulás helyett
dolgozni kez-
dett. Többnyi-
re szezonmun-
kákat vállalt hol
a naményi láda-

      Nagy Bertalanné

gyárban, hol a betakarításkor az állami gaz-
daságban. Alig húsz évesen férjhez ment,
párja a gazdaságban volt raktári munkás
(már 16 esztendõvel ezelõtt elhunyt).

Magduska háztartásbeli lett, egymás után
jöttek a gyerekek. Elõbb egy fiú, õ ma 39
éves, egyedülálló, gépkezelõ az Interspanban.
Rá két évre született egy újabb fiú, aki az
egykori hízlalda utódszervezeténél daruke-
zelõ. Nõs, két kisfiút nevelnek. Egy évvel
fiatalabb a húga, akinek két kislánya van.

egy kislányt ne-
velnek.

Öccse (39
éves) villanysze-
relõ lett, õk a
két gyerekkel
(itt is egy fiú
egy lány) Mari-
kával egy ház-
tartásban élnek.
A legfiatalabb
(36 éves) egy fiú
édesapja, a ha-
tárõrségnél szolgál, Márokpapiban laknak.

Amikor az elõzõ fõszakács 1981-ben nyug-
díjba ment, õt nevezték ki a helyére – ak-
kor még képesítés nélkül. A konyha min-
den bizonnyal jó kezekbe került az õ vissza-
vonulása után is, hiszen utódja nem más,
mint a menye (aki – ugyanúgy, mint a töb-
biek – már rendelkezik szakképesítéssel).
Visszatekintve az elmúlt csaknem három
évtizedre azt fájlalja, hogy a mai gyerekek
sokkal válogatósabbak, mint a régebbiek, pa-
zarlóak, sokszor pocsékba megy a zsemle, a
banán (pedig közülük sokan hátrányos hely-
zetûek...). A fõszakács szívét, lelkét beleadja,
hogy ízletes legyen a koszt, de hálát ezért
inkább csak a felnõttektõl kap, akik az újítá-
sokat is nyitottabban fogadják.

A nyugdíjas éveket leginkább a pihenésre
szánja, bár olykor türelmetlenné teszi az,
hogy a tenniakarás ott van a vérében.

Rutkovszki Istvánné
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Interaktív táblák
A tanév utolsó elõtti napján a

tantestület valamennyi tagja részt
vett  egy szakmai fórumon Nyíregy-

házán. A fórum témája az interaktív
táblák használata és szerepe  az

oktatásban volt.
Mivel iskolánk az önkormányzattal

közös „Intelligens iskola” pályázaton
22 millió forintot nyert, így szeptem-
bertõl várhatóan több új számítógép,
interaktív tábla szolgálja a  tanulók

tanítását. A fórumon a pedagógusok
megismerkedtek ezen eszközök

használatával, kinyílt elõttük egy
újabb lehetõség, amellyel a község

gyermekeit a modern tudás felé
vezetõ úton elindíthatják.

tanévkezdés

A tanév zökkenõmentes kezdésére ké-
szen állunk. A nyári felújítások rend-
ben haladnak. A konyha és a mellék-
helyiségek kötelezõ frissítõ festése
mellett a rajz tantermet és a pszicho-
lógusi fejlesztõ szobát festették ki a kht.
dolgozói. Ez a két  terem ugyanis a
nyár folyamán új bútorzatot is kapott.

Bár tudjuk hogy a fõépület is teljes fes-
tésre szorul, de várunk vele, ugyanis pá-
lyázat útján szeretnénk valamennyi épüle-
tünket felújítani. A megrendelt új búto-
rok, berendezések, játékok rendben meg-
érkeztek. Folyamatban van a Honvéd út
24. szám alatt játékudvar kialakítása és új
kerítés építése.

A tantestület tagjai is felkészülten, mód-
szertanilag megújulva várják az új tanévet.
Az elõzõ évek során több új, gyermek-
központú módszer  alkalmazásában lettek
jártasak. Így:  a differenciált oktatásban, a
projektmódszerben, a kooperatív techni-
kák alkalmazásában. Rendszeres használa-
tuk a tanórai munkában a következõ évek
feladata lesz.

2008. szeptemberétõl indul az 5. évfo-
lyamon az új NAT, valamint szintén az 5.
évfolyamon a nem szakrendszerû oktatás.
Tanáraink (9-en) a szükséges 120 órás to-
vábbképzést elvégezték, szakmailag készek
a bevezetésre.

Ezek a módosítások lehetõvé teszik,
hogy az 5-6. évfolyamon több idõ ma-
radjon a készségfejlesztésre, az önálló ta-
nulás elsajátítására. Reméljük hatásos lesz.

Hamarosan
becsengetnek...

A tanév végén a tantes-
 tület 34 tagja önkölt-

séges, kétnapos kirándulá-
son vett részt Bogácson és
környékén. A gyógyvízben
megpihenve, új erõre kapva
ismerkedtünk meg a környék
látnivalóival. Noszvajon a de
la Motte kastély, Síkfõkúton
a csodálatos táj varázsolt el
bennünket. Cserépfalun a
múzeumot és a subalyuki
õsember barlangot néztük
meg. Lenyûgözõ volt a bo-
gácsi Lepkemúzeum  (ké-
pünkön) és a polgári Archeopark. A
bogá-csi borospincesor meglátogatása is

a program része volt. Jólesett együtt ki-
kapcsolódni, vidáman zárni a tanévet.

Tanévnyitó
Tájékoztatjuk a kedves szülõket, gyerekeket,
hogy a 2008/2009-es tanév elsõ tanítási nap-
ja 2008. szeptember 1-jén, hétfõn lesz. A tan-
évnyitó ünnepséget ugyanezen a napon 8
órától tartjuk. Szeretettel hívunk, várunk
mindenkit!

Álláshelyek
Nyugdíjazás miatt 2 tanítói, 1 tanári és 1
szakácsnõi álláshely üresedett meg intézmé-
nyünkben. A meghirdetett pályázatokra a
jelentkezési határidõ augusztus l-je. Igen
nagy az érdeklõdés, döntés augusztus elsõ
felében várható.

Pályázatok
Az elmúlt tanévben a következõ nyertes pá-
lyázatok valósultak meg az intézményben.:

– Teljesítménymotivációs pályázat  (3,5
millió forint);

– Sport (250 ezer forint);
– Integrációs pályázat ( 14 millió forint);
– Út a középiskolába (21 résztvevõ).
Az önkormányzattal közösen a követke-

zõ pályázatokat nyújtottuk be:
– Intelligens iskola (22 millió forint) –

nyert.
Az integrációs pályázat (14 millió forint),

az iskolarekonstrukció (500 millió forint),

a minõségfejlesztés, a sport, a csillebérci tá-
boroztatás és az informatikai pályázat jelen-
leg elbírálás alatt áll.

Köszönet
A tanév során szoros együttmûködést sike-
rült kialakítanunk partnereinkkel. Közös volt
a cél: gyerekeink jövõje. Ezért szeretnénk
megköszönni az együttes munkát elsõsor-
ban a szülõknek,  az önkormányzatnak, a
kisebbségi önkormányzatnak, az óvodának,
a gyermekjóléti szolgálatnak, a mûvelõdési
háznak, a rendõrségnek, az iskolaorvosok-
nak és mindenkinek, aki jó szóval, tettel se-
gített.
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Vese = õsenergia
A természetgyógyászati sorozat kereté-
ben a továbbiakban egy-egy szervünk-
rõl – most, elsõ alkalommal a vesérõl –
lesz szó.

Közvetlenül a gerinc két oldalán a XII.
háti és a II. ágyéki csigolya magasságában a
hashártya mögött helyezkedik el. Bab alakú
páros szerv. A vesék feladata a vizeletképzés.
A vérbõl a vizeletbe küldi mindazt az anyag-
csere termékekbõl ami hasznosítatlan és víz-
ben oldható. A vesék feladata a belsõ egyen-
súly fenntartása ( só-víz háztartás, sav-bázis
egyensúly), a vérkeringés, a vérkép szabá-
lyozása, a kalcium szint beállítása.

Életösztön, libidó
A vese tárolja az ,,õsenergiát”, az öröklött

tulajdonságokat, a tehetséget, ügyességünket.
Tárolja az életösztönt, az akaraterõt, a libi-
dót (nemi vágy). Az õsenergia az a velünk
született energia amit a szülõk ivarsejtjeinek
összeolvadásakor, a fogantatáskor kaptunk. Ez
az õsenergia egész életünkre jellemzõ mennyi-
ségû és minõségû. Nem gyarapítható, csak
fogy az életünk folyamán, ám helyes életvitel-
lel ezt a folyamatot le tudjuk lassítani.

Aki két végérõl égeti a gyertyát az hama-
rabb meghal, elpazarolja az õsenergiáját. A vese
a teremtõ erõ felelõse. Ellenõrzi a nemi szer-
vek mûködését, hiszen mi ugyanúgy adjuk
tovább gyermekeinknek az õsenergiát. A vese
vigyázza a csontok, a gerincoszlop és a fogak
fejlõdését és állapotát, ura az agy-, a gerinc-
és csontvelõnek. Miként az õsenergia nem
pótolható, úgy a fogaink sem nõnek ki újra,
és idegsejtjeink száma is csak fogy. Petesejt-
jeink mennyisége sem növekszik, és a vesék-
ben lévõ nefronok száma is csökken az évek
során.

A velõk ura...
A vese irányítja  az ízületi és gerincvelõ

folyadékokat, és mivel a velõk ura ezáltal a
vérképzésben is részt vesz. Ez a páros szerv
felügyel a hajra is, szabályozza mennyiségét
és minõségét. Ha gyengül a vese  energia –
például gyermekvárás alkalmával – elõfor-
dulhat hajhullás, fogromlás, és a csontok
gyengülése.

Idõs korral az õsenergia apadni kezd, a
nemi funkciók csökkennek, a haj õszül, rit-
kul, a fogak hullanak, a csontok ritkulnak,
a vizelettartás gondot okozhat. Minden belsõ
szervünknek van egy külsõ szerve, amivel a
külvilággal kommunikál. A szívnek a száj, a
májnak a szem, a vesének a fül  a hallás ré-
vén. A vese  ellenõrzi a vizet, szabályozza a

Lapunk legutóbbi számának megjelené-
se óta a következõ bejegyzések kerültek
az anyakönyvbe:

Születtek:
   Balogh Felicita,
   Horváth Szilvia,
   Zámbó Zoltán,
   Balogh Angelika Viola,
   Lukács Dénes,
   Feka Marcell,
   Szûcs Hanna Amira,
   Berki Bence Dániel,
   Papp Kitti,
   Ponczók Boglárka.

Házasságot kötöttek:
   Kocsis Tibor és Jakab Marianna
   Ponczók László és Rózsa Mariann.

Elhunytak:
   Kun Sándorné
   Kiss Sándor
   Kovács Sándorné
  Szesztai Gyula
  Földi Józsefné
  Jónás Gyula,
  Horváth Béla,
  Boros József,
  Tóth Nándor Ottóné,
  Mozga Bertalanné.

test vízmennyiségét. Felügyeli a húgyhólyag
munkáját.

Hal, alga, só...
A víz elemhez a sós íz kapcsolódik. A föl-

dön az élet a sós tengervízben keletkezett.
Ennek emlékét õrizzük szervezetünkben, hi-
szen a vér és a szöveti folyadékok só koncent-
rációja azonos a tengervízével.

A só mennyisége szabályozza a test víztartal-
mának mennyiségét. Ha több a só, úgy vizet
tart vissza a vese, hogy a só koncentráció azo-
nos maradjon. A túl sok só kifárasztja a csonto-
kat, lefékezi a szívet, befagyasztja az ereket, és
elváltoztatja az arcszínt. A vese energiáját sóssal
csökkenjük és a kemény keserûvel erõsítjük.
Vízenergiát  hordozó élelmiszerek a halfélék, a
tenger gyümölcsei, a szardínia, a lencse, a bor-
sófélék, a retek, az alga, a szójaszósz, a só, az
ásványvíz. Más forrásokban a víz ,,gabonája” a
bab, gyümölcse a borszõlõ.

A vese betegségeirõl  és védelmérõl is a kö-
vetkezõ lapszámban lesz szó.

 Ábelné Tóth Éva
 természetgyógyász

anyakönyv

Egy szép nyári emlék: pedagó-
gusaink Cserépfalun, a subalyu-
ki õsember barlangjánál

Bár még javában tart a vakáció, az iskola
már felkészült a következõ tanévre. A ma-
tematika teremben például új bútorok vár-
ják a szeptemberi iskolakezdést
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A bajnoki hajrában a dobogós helye-
zés a tét – írtuk lapunk legutóbbi szá-
mában. Nos, akkor két bajnoki meccs
eredményével maradtunk adósak: a
29. fordulóban itthon 2–0-ra vertük
a hajdúnánásiakat, s mivel ugyanek-
kor a Várda SE vereséget szenvedett
Ibrányban, reális esély nyílt a bronz-
érem megszervezésére (a két ligacsa-
pat, azaz a DVSC és a Diósgyõr mö-
gött).

Az utolsó összecsapáson a Berettyóújfa-
lu otthonában ikszeltünk (1–1), így vé-
gül az utcahosszal bajnok DVSC II-DEAC
és a második Várda SE mögött egy pont-
tal lemaradva a rendkívül értékes harma-
dik helyen zártunk. A mindvégig kiegyen-
súlyozott, jó játékot nyújtó, egységes gár-
da ezért minden elismerést megérdemel!

A szokásos nyár közepi jövés-menés kö-
zepette kiderült, távozik csapatunktól a ve-
terán Vadicska Zsolt, továbbá Nagy Szabolcs,
Papp Zoltán és Ponczók Tibor. Az érkezõk
között július derekán még csak Haburcsák
Bertalan (Volán–Sényõ) neve szerepelt. A
tudatos csapatépítés jegyében az ifik közül
a felnõtt keretbe került Pál Péter, Járomcsák
Gergõ, és Savrnoh Norbert.

A mester, Szilágyi Bertalan akkori nyi-
latkozata szerint szinte valamennyi csapat-
részben indokolt az erõsítés. Az új formá-
lódó gárda a felkészülés jegyében Cigán-
don egy nagyszabású tornán az elsõ he-
lyen végzett, pedig olyan együttesek is az
ellenfelek között voltak, mint az Ibrány, a
Tiszakanyár vagy az Ózd. Ráadásul a gól-
király és a legjobb játékos címét a frissen
igazolt Haburcsák kapta meg.

A szelektív hulladékgyûjtésrõl
Az egyre növekvõ szükségletekkel ren-
delkezõ modern, fogyasztói társada-
lom mind több és több hulladékot ter-
mel az egész világon.

A szemetet fõként deponálják vagy elége-
tik, de sajnos egyik hulladékkezelési forma
sem jelent biztos megoldást hosszú távon,
mert mindenképpen nyersanyagvesztéshez
vezet, illetve mindkettõnél magas a környe-
zetszennyezés kockázata. Ezt figyelembe véve
kiemelkedõ jelentõségû a szelektív hulladék-
gyûjtés elterjedése.

Ez azt jelenti, hogy a keletkezett hulladé-
kot szétválogatva gyûjtjük, hogy azután az
újrahasznosító telepekre kerülve másod-
nyersanyagként ismét bekerüljenek a terme-
lési folyamatokba. Természetesen nem min-
den hulladék újrahasznosítható, de az lehet
például a papír, a hõre lágyuló mûanyag, az
üveg, a fa vagy a fémhulladék.

A háztartásokban is igen nagy mennyiségû
és változatos összetételû hulladékok keletkez-
nek. Ezeknek a nagy része csomagolási hulla-
dék, amely vásárlás útján kerül be a háztartá-
sokba. Ilyenek például a papír csomagolóanya-
gok, a tejes és üdítõs dobozok, a mûanyagpa-
lackok, a befõttes üvegek, a tisztító és tisztál-
kodó szeres flakonok.

Az újrahasznosítási tevékenység több
szempontból is kiemelkedõen fontos. Egy-
részt az így kiválogatott hulladékok formá-
jukban, anyagukban újrahasznosulnak. Más-
részt nincs szükség a gyártáshoz újabb nyers-
anyagokra, az elõállítás is kevesebb energiát
igényel, így a hulladékot újra a termelésbe
forgatva csökkentjük a környezetszennyezés,
a természetkárosítás kockázatát.

A Nyír-Flop Hulladékgazdálkodási Kft. a
lakossági szelektív hulladékgyûjtési módszerek
közül a házhoz menõ, zsákos gyûjtést, illetve
a szigetes gyûjtést folytatja a megye több mint
80 településén. A zsákos gyûjtés különbözõ
színû, emblémás zsákok segítségével történik.
Két fõ hulladékfrakciót lehet így gyûjteni:

vegyes papírt és
mûanyagot.

A papírhulla-
dékok közé tar-
toznak a karton-
dobozok, élelmi-
szerdobozok, új-
ságpapírok, folyóiratok, papírzacskók és a
különbözõ minõségû hullámpapírok. Ezek
a kék zsákba kerülnek, de nem vegyülhet-
nek fémmel, indigóval, vagy mûanyag bo-
rítóval. A mûanyagok – köztük a mûanyag-
palackok, bevásárlótáskák, italos kartondo-
bozok mûanyagzsákok –, a sárga zsákban
helyezhetõek el. A mûanyag hulladék nem
keveredhet háztartási szeméttel, veszélyes
hulladékkal, vagy ételmaradékkal. Külön se-
gítség, ha az ásványvizes, üdítõs flakonok
kiöblítve, összenyomva kerülnek a zsákok-
ba. Így a zsákba is több fér el.

Az elszállított zsákokért cserébe a begyûj-
tõ személyzet üres cserezsákot hagy az adott
ingatlannál. Ügyelni kell azonban arra, hogy
a hulladékok csak szennyezésmentes állapot-
ban (ételmaradék, olaj- és zsírfoltok nélkül,
stb.) kerüljenek a gyûjtõzsákokba, különben
nem hasznosíthatóak újra, és a járatnak sem
kötelessége emiatt elvinnie ezeket.

Az év hátralévõ részében a speciális autó
a következõ napokon szállítja el a zsákokat:
augusztus 21., szeptember 25., októ-
ber 16., november 20., december 18.

Az autó reggel 7 óra és délután 17 óra
közötti idõszakban gyûjti be a szelektív
hulladékot. Azért, hogy a szedés rugalma-
san és pontosan menjen végbe, érdemes a
zsákokat legkésõbb reggel 7 óráig, vagy akár
elõzõ nap este kihelyezni az ingatlanok elé,
jól látható helyre.

Miért jó mindez nekünk?
Egyrészt Nyírmada lakóinak környezettu-

datos viselkedését tükrözi, ez pedig nemcsak
a fiatalabb generációnak szolgál jó például,
hanem így a település nagyobb eséllyel juthat
országos szintû támogatásokhoz, illetve való-

színûbbek a külföldi beru-
házások, ingatlanvásárlások
is a térségben.

Másrészrõl Nyírmada a
Nyír-Flop Kft-n keresztül
ingyenesen kaphat szóró-
anyagot, ismeretterjesztõ
füzeteket, újságokat, ame-
lyek eljutnak az iskolába,
óvodába.

A Nyír-Flop Kft. a jö-
võben is minden szelek-
tív hulladékgyûjtéssel kap-
csolatos információt, se-
gítséget megad Nyírmada
lakosságának és bízik a
további sikeres együttmû-
ködésben.

Ez is egy lehetõség az újrahasznosításra: hulla-
dékokból készült ruhák egy, a szelektív hulladék-
gyûjtést népszerûsítõ rendezvényen


