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 Módosította a képviselõ-testület a víz- és
csatornadíjról szóló rendeletet. Ennek értel-
mében az ivóvíz díja 142 forint köbméte-
renként, a csatornadíj 136 forint (az össze-
gek áfával értendõk). A vízszolgáltatás alap-
díja fogyasztóként és havonta 360 forint, a
csapadékvíz elvezetésének átalánydíja 60 fo-
rint (ugyancsak áfával). A rendelet augusz-
tus 1-jén lépett hatályba.

 

Alma a fa alatt...?
Augusztus végén, szeptember ele-
jén az alma felvásárlása ügyében
kialakult helyzet a termelõk, illet-
ve a Rauch Hungária Kft. révén
Nyírmadát is érintette.

A feldolgozó cég álláspontja az volt,
hogy amíg nincs megállapodás az almater-
mesztõk és a feldolgozók között, nem
vásárolnak fel ipari almát. Ezt figyelembe
véve a gazdákat képviselõ Magosz szep-
tember 1-jén úgy döntött, a tervezett út-
lezáró demonstrációt felfüggeszti.

Ezt követõen Gráf József agrárminisz-
ter tárgyalásai nyomán megszületett az
áralku, s ezért a termelõk a blokádot
Vásárosnaményban és Anarcson felfüggesz-
tették. A Rauch viszont szeptember elsõ
hetének végén közölte: nem fizet 9
eurocentet az ipari alma kilójáért, legfel-
jebb 7-et hajlandó adni a termelõknek.
Kardos Gábor, a cég ügyvezetõ igazgató-
ja azzal érvelt, hogy az almasûrít-mény
iránt alacsony a kereslet, nem gazdaságos
a termelés. A társaság egyébként évente
mintegy 60-70 ezer tonnát vásárol fel.
Lapzártakor az átvétel megkezdõdött.

lyezzék a maximális létszámot. Eszerint egy-
egy csoportba 25 helyett 30 gyerek járhat.

 
 A Közép-Nyírségi Önkormányzati

Többcélú Kistérségi Társulás 19 települési
önkormányzata úgy döntött, Nyírmada
gesztorságával hozza létre a Szociális Támo-
gató, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgá-
latot. A társulás jóváhagyta az intézmény
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, Szak-
mai Programját, a fõállásban foglalkoztatot-
tak létszámát 19-ben állapította meg.

Ugyancsak a társulás híre, hogy a Közok-
tatási Intézkedési és Esélyegyenlõségi Tervet
önkormányzatunk is elfogadta.

 
 Új Magyarország Pont elnevezéssel iro-

dát nyitott Baktalórántházán az Észak-alföl-
di Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. A
szeptember 3-ai avatáson – amelyen részt
vett Kálmán Béla polgármester is – az alapí-
tó okmányt Simon József elnök vette át Sza-
bó Lajostól, az ÉARFÜ Kht. munkatársától.

 A jelentkezõk számának növekedése
miatt önkormányzatunk kérelemmel fordult
a debreceni székhelyû Oktatási Hivatalhoz,
hogy a kilenc óvodai csoportban engedé-

Teltház van az oviban

Testületi ülés
Ezúttal nem annyira a lapzárta, ha-
nem inkább a helyhiány az oka an-
nak, hogy a szeptember közepén tar-
tott testületi ülésrõl csak tõmondatok-
ban számolunk be (hogy aztán késõbb
visszatérjünk egy-két témára).

Elfogadták a képviselõk az idei költség-
vetés elsõ félévi teljesítésérõl szóló elõter-
jesztést, majd beszámolt mûködési felté-
teleirõl, gazdálkodásáról a Napsugár óvo-
da, a Mada-Komm Kht., valamint a Mada-
víz Kft.

Határozatot hozott a testület az ivóvíz-
minõség javítását célzó önkormányzati tár-
sulás létrehozásáról. A képviselõ-testület
ezúttal is bizonyította, hogy szívügyének
tekinti a fiatalok továbbtanulását. Ezt pél-
dázza, hogy nagyközségünk idén is csatla-
kozik a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

Az új kenyér ünnepe

lapzárta

Augusztus 20-án a hagyományoknak megfelelõen emlékezett meg
nagyközségünk az államalapítás, az új kenyér ünnepérõl. Képünkön
Kálmány Béla polgármester köszönti az egybegyûlteket.
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Új barázdát szántott az eke
Augusztus 23-án, a nyírmadai Cövekes dû-
lõben rendezték meg a VII. Észak-Alföldi
Regionális Szántóversenyt. A vetélkedõn 12
versenyzõ mérte össze tudását, közülük hár-
man géperejû szántómasina helyett ló von-
tatta ekével hasították a barázdát a hat kü-
lönbözõ kategóriában.

A programot íjászbemutató, ekevas hají-
tása, traktoros ügyességi verseny gazdagította.
A versenyt megtekintette Kálmán Béla, nagy-
községünk polgármestere, a jutalmazottak
között pedig ott volt lófogatával a madai
Kiss György is.

Fejlesztések
pályázati pénzbõl

Jóni Bertalan, a Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat (CKÖ) elnöke arról tájékoztatta
lapunkat, hogy szervezésüknek köszönhe-
tõen július 19-én 47 roma gyermek láto-
gathatott el Nyíregyháza–Sóstóra. Óriási
élményt nyújtott számukra az országos hírû
Állatpark, ahol ebédet, gyümölcsöt, jégkré-

met, ajándék nyakláncot kaptak. Hazafelé
jövet felkeresték a vajai várkastélyt is.

A gyerekeket a jóléti szolgálat és az iskola
javaslata alapján a legjobban tanulók, leg-
jobb magaviseletûek közül választották ki.
Az utazást a kisebbségi busszal oldották
meg, a költségeket a CKÖ állta.

Évtizedekre megoldhatja a Patay István Ál-
talános Iskola gondjait az a csaknem félmil-
liárd forint, amelyet elsõ körben elnyert
önkormányzatunk a sikeres pályázatnak
köszönhetõen. A komplex felújítás érinti az
összes épületet (beleértve a sportpálya mel-
letti tornaszobát), a tetõ és a nyílászárók
cseréjét, az udvar rendezését, játszótér kiala-
kítását, az akadálymentesítést, a bútorzatot.

Itt mondjuk el azt is, hogy sikeresnek bi-
zonyult a piac és környéke fejlesztését, vala-
mint a tájház kialakítását célzó pályázat is.

Munkahelyteremtõ beruházásZöldmezõs beruházásban, csaknem
300 millió forintos költséggel gumiipa-
ri keverõüzemet épít a Carbonblack te-
lephelye mellett (a Gárdonyi utca 41-es
felé esõ részén) a Gumplast Kft.

Izing András ügyvezetõ lapunknak el-
mondta: a Carbonblack területére érkezõ
alapanyagokat keverik össze, együttmûkö-
désük a kölcsönös elõnyökön alapul. Az elsõ
ütemben 18-20 embert foglalkoztatnak, a
munkaügyi központtal együttmûködve
olyan munkatársakat keresnek, akik alkalma-
sak és képesek a komoly gépek kezelésére
(ennek feltétele a szakmunkás végzettség).

A projekt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
által kiírt GOP 2.1.2./D jelû pályázattal in-
dult, ezen nyertek 89,3 millió forint vissza
nem térítendõ támogatást. A termelés várha-
tóan októberben indul, a kapacitást pedig a
jövõben háromszorosára szeretnék növelni.

Hangsúlyozta még, hogy az önkormány-
zat részérõl együttmûködést, segítõkészséget
tapasztaltak, ami megnyilvánult például az
építési engedély gyors kiadásában. Az ipar-
ûzési adó elsõ kisebb összegét már be is fi-
zették az önkormányzat kasszájába.

A gumiipari keverõüzemben terv szerint októberben kezdõdik a ter-
melés

nagy élmény a kisebbségtõl
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Napirenden: szociálpolitika,
intézmények, pénzügyek

Szokásunkhoz és ígéretünkhöz híven
ezúttal is részletesebben beszámolunk
a legutóbbi lapzártakor csak beharan-
gozott képviselõ-testületi ülésrõl, az ott
született fontosabb döntésekrõl.

Az elsõ napirendi pont augusztus 4-én is
a lejárt határidejû határozatok végrehajtásá-
ról szólt, majd Némethné dr. Horváth And-
rea jegyzõ kapott szót, hogy beszámoljon a
szociálpolitikai feladatokról.

Szociálpolitika:
ügyek ezerszám

(errõl a bizottság dönt) tavaly 277 esetben
ítéltek meg 1,8 millió forintot felhasználva,
idén eddig 187 kérelem érkezett, s közülük
101 személy kapott támogatást.

A jegyzõ hatásköre a közgyógyellátás oda-
ítélése alanyi jogon, normatív jogcímen vagy
méltányosságból. Az elmúlt év végén 136-an
rendelkeztek igazolvánnyal.

A támogatási formák közé tartozik a la-
kásszerzés segítése (17), a továbbtanulók
anyagi terheinek enyhítése (200), illetve ösz-
töndíj (33). Lakásfenntartási támogatást 674
rászoruló kapott A rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülõk száma 478
családból 1051 gyermek. Halmozottan hát-
rányos helyzetû 353 tanuló.

Ide tartozik még, hogy a polgármester
hatáskörében 37 temetési segély, 5 közteme-
tés ügyében született döntés, s az is, hogy a
Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság
Juha Bertalanné elnökletével 9 ülésen 1275
határozatot hozott – nem mindenki teljes
megelégedésére, ám a törvényesség betartá-
sával.

be véve a szakértõi véleményt) és a közokta-
tási esélyegyenlõségi intézkedési tervet.

A polgármesteri hivatal – ahol
a legfontosabb helyi döntések
születnek

Mindjárt az elején szögezzük le – ezt teszi
az elõterjesztés is –, hogy a szociális ellátás
feltételeinek megteremtése nem csupán a
központi szervek és az önkormányzatok fel-
adata, meghatározó az egyének önmaguk és
családjuk iránti felelõssége; az egyes segély-
fajták nem ,,járnak” automatikusan; a meg-
élhetésrõl való gondoskodás nem csak az ön-
kormányzat kötelessége és feladata. A leg-
fõbb cél a rászorultak, az idõskorúak, a
munkaképes, illetve munkaképtelen szemé-
lyek pénzbeli és természetbeni ellátása. Tény
az is, hogy településünk 5039 lakosából igen
sokan érintettek, napi megélhetési gondja-
ikkal egyre többen és egyre gyakrabban for-
dulnak a polgármesterhez, a jegyzõhöz, az
ügyintézõhöz, a szakbizottsághoz, tõlük
várva problémáik megoldását.

Bizonyítja ezt az is, hogy tavaly a hivatal-
ban keletkezett 7723 ügyiratból 4175 volt
szociális tárgyú, s idén eddig 1710 szociális
ügyirat született.

Az elõterjesztés a következõkben a pénz-
beli és a természetbeni ellátások különbözõ
formáit taglalja, ebbõl csak néhány jellemzõ
adatot emelünk ki. A nem foglalkoztatott
szociális segélyezettek száma 2007 végén 512
fõ volt, közülük került ki a 215 közcélú fog-
lalkoztatott. Itt is hangsúlyozzuk, hogy egy
családban csak egy személy részesülhet rend-
szeres szociális segélyben. Átmeneti segélyt

A Szociális Ápolási–Gondozási Központ
(képünkön) mûködésérõl Szûcsné Mátyus
Judit mb. intézményvezetõ számolt be. Az
immár több mint egy éve kibõvített intéz-
mény alapszolgáltatásai közé tartozik a házi
segítségnyújtás (az igénylõk száma átlag 17),
az étkeztetés (39), a nappali ellátás-idõsek
klubja (40). A jelzõrendszeres házi segítség-
nyújtás keretében községünkben öt készü-
lék mûködik.

A szakosított ellátás része az Idõsek Ottho-
na, amely 43 rászorulót tud befogadni. Bár a
bõvítés után 21 idõs embert vettek fel, az el-
halálozások és a kiköltözések miatt a lakók
száma tavaly év végén 34 volt. Hátráltatja az
intézmény teljes kihasználtságát, hogy a beke-
rülés feltételeit új jogszabály határozza meg.

A képviselõ-testület határozatot hozott az
iskola, az óvoda, a szociális otthon, a családse-
gítõ és a mûvelõdési ház alapító okiratának
apróbb módosításáról.

Jóváhagyta a testület a Patay István Általá-
nos Iskola pedagógiai programját (figyelem-

A Mûvelõdési Ház és Könyvtár Közmû-
velõdési Intézmény vezetõi álláshelyére egye-
dül Leskóné Tóth Judit nyújtott be pályá-
zatot. Miután rajta kívül más aspiráns nem
volt, s a feltételeknek megfelelt, újabb öt évre
kapott megbízást az intézmény vezetésére.

Ugyanekkor arról is döntés született, hogy
önkormányzatunk pályázatot ír ki a Szociá-
lis Ápolási–Gondozási Központ, illetve a
Szociális Támogató Családsegítõ és Gyermek-
jóléti Szolgálat intézményvezetõi álláshelyé-
nek betöltésére. A megbízás mindkét eset-
ben 2009. január 1-jétõl 2013. december 31-
éig, azaz ötéves idõtartamra szól.

Kötvénykibocsátás

Elõzõ számunkban hírt adtunk arról,
hogy önkormányzatunk kötvény kibocsá-
tására készül (a június 26-ai határozat 20 éves
lejárattal, 5 éves türelmi idõvel 600 millió
forintról szólt). Ajánlatot három pénzinté-
zettõl (Raiffeisen Bank Nyrt., CIB Bank Zrt.,
Volksbank Zrt.) kértek, a megadott határ-
idõre utóbbi kettõ nyújtott be érvényes és
értékelhetõ ajánlatot. Ezeket elemezve, érté-
kelve, a számított hozamokat figyelembe véve
a CIB Bank Zrt. ajánlatát találták kedvezõbb-
nek, és fogadták el.

A pénzügyi konstrukció célja saját erõ
biztosítása a 2008-2013. évi beruházásokhoz,
pénzneme svájci frank, összege 600 millió
forintnak megfelelõ deviza. A futamidõ húsz
év, a tõkefizetés 5 év türelmi idõ után ne-
gyedévente egyenlõ részletekben történik,
lehetséges a lejárat elõtti visszavásárlás

Csonka András, a pénzügyi bizottság el-
nöke javaslatára a testület több feltételt fo-
gadott el: így például azt, hogy vizsgálják
felül a nem kötelezõ önkormányzati felada-
tokat, s készüljön javaslat a költségcsökken-
tõ intézkedésekre (a bizottság megalakult);
a folyószámlahitelt ne vegyük fel; a keletke-
zett hozadék külön számlára kerüljön, s csak
fejlesztési célokra használható fel.

Régi új vezetõ a mûvelõdési
ház élén

Intézményeink életébõl
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Agrárfórum, termékbemutató, falunap
A már megszokott, s immár hatodik
alkalommal megrendezett Agrárfórum
a Falunap rendezvénysorozata szep-
tember 26-án délután 5 órakor tárta
ki kapuit.

Kálmán Béla polgármester megnyitó sza-
vai után Timándi Zoltán Robin, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Agrárkamara titkára
tartott tájékoztatót. Az agrárkamara ügyfél-
szolgálati munkájáról nyújtott átfogó képet.
Többek közt beszélt arról is, hogy hetente
két napon fogadja a gazdákat Czirják Erzsé-
bet ügyfélszolgálati tanácsadó a Mûvelõdési
Ház földszinti irodájában. Az iroda kialakí-
tása a Nyírmadai Önkormányzattal kötött
együttmûködési megállapodás eredménye.

A fórum következõ felszólalója Máté Já-
nos, a megyei agrárkamara vezetõ tanácsadója
az aktuális kamarai feladatokról beszélt.

(folytatás az 5. oldalon) Az agrárfórumon sok hasznos információ hangzott el

Népviseletbe
öltözött fiatalok
vezették
a falunapi
megnyitó
menetet,
ahol
a kikiáltó
élõ szóval
adta tudtul
Nyírmada
lakosságnak
mi minden
vár rájuk
ezen
a vidám
és immár
hagyományos
rendezvényen

Ezúttal sem hiányzott a programból a mazsorettek
látványos bemutatója

V a l a h o g y
így alkudhat-
tak egykor a
gazdák  a ló-
vá sárban . . .
Igaz, ez a paci
nem eladó, s a
legénykék sem
alkudnak, csu-
pán a kezes jó-
szág simogatá-
sával igyeksze-
nek elütni az
idõt
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(folytatás az 4. oldalról)
Ezután Czirják Erzsébet ügyfélszolgálati tanács-

adó a helyes mezõgazdasági környezeti állapotról
és a történelmi bázisjogosultságról adott felvilágo-
sítást a hallgatóságnak. A helyes mezõgazdasági kör-
nyezeti állapotot, így a gyommentességet, a vetés-
váltást minden támogatást igénylõgazdának be kell
tartania. A történelmi bázisjogosultság, mint va-
gyonértékû jog a gazdák támogatásának alapja több
kultúra, így a kukorica, a gabonafélék, a dohány
termesztése esetén.

A gazdák kérdéseire az elõadók részletes választ
adtak azzal együtt, hogy a 2009. évi támogatási
rendszer jogszabálytervezetét most tárgyalja a par-
lament.

Az Agrárfórumon az FVM-et Bondor István, az
Agrár és Vidékfejlesztési Fõosztály fõosztályvezetõ-
je képviselte. Elõadásában az aktuális vidékfejleszté-
si kérdésekrõl szólt. Ezt követõen nyílt meg a szí-
nes és figyelemfelkeltõ termékbemutató.

Rendezvényünket  idén is megtisztelte jelenlété-
vel dr. Vojnik Mária államtitkár és Czomba Sán-
dor, választókerületünk országgyûlési képviselõje.

             Mudri Barnabás

Nemzetközi
üzleti kapcsolatok
építése

A magyarországi cégek külföldi üz-
leti, gazdasági kapcsolatainak fellen-
dítése céljából  létrejött egy nemzet-
közi méretû internetes portál a

www.cegprofit.com.
webcímen.

A portálon keresztül lehetõség nyílik az
üzleti kapcsolatok kialakításán kívül a cé-
gek arculatának és tevékenységének széles-
körû bemutatására a nemzetközi piacon.
A vállalkozások az idegen nyelvû kommu-
nikációban is segítséget kapnak. Emellett
naprakész világgazdasági híreket, pályáza-
ti lehetõségeket, valamint számos hasznos
szolgáltatást  tartalmaz az oldal.

A www.cegprofit.com  lehetõséget kí-
nál térségünk kisebb–nagyobb vállalkozó-
inak, hogy bekapcsolódjanak a nemzetkö-
zi üzleti életbe.

Szívügyünknek tekintjük, hogy segítsé-
get nyújtsunk az idegen nyelvû kommu-
nikációban is. Hiszünk abban, hogy ezzel
olyan lehetõséget nyújtunk a magyar és
külföldi cégek számára, amely jelentõs pro-
fitot hozhat az üzleti vállalkozásoknak. En-
nek érdekében fejlesztettük ki a következõ
szolgáltatásokat:

– aktuális gazdasági információk
– pályázati lehetõségek
– belsõ levelezõ rendszer
– saját adatlap a cégek számára
– termékbemutatás, képfeltöltés, akciók

feltüntetése
– keres–kínál rovat
– állásajánlat feladása
– céges hír elhelyezése
– banner (reklám) feltöltés
– többnyelvû megjelenés
– online fordítás.

Kántor Anita
a portál üzemeltetõje

segít a net

(Szárnyas) oroszlánok egy-
más közt...

A falunapi  forgatagban lelkesen ropták az aprócska táncosok

A Mi kis falunk Egyesület sátránál finom falatokkal is kínálták a
látogatókat

Arcfestés aprókáknak
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Becsengettek
Szeptember 1-jén 589 tanulónak csengettek
be a Patay István Általános Iskolában, kö-
zöttük 77 elsõ osztályosnak. A hagyományok
szerint a 8. osztályos tanulók az iskola jelvé-
nyének feltûzésével  köszöntötték, fogadták
iskolássá a 77 elsõst.

Nyolcadikosok
Ebben a tanévben 67 nyolcadikos tanuló
kezdte meg a munkát, akiktõl folyamatos
tanulást, fegyelmet, rendet vár el az iskola.

Új pedagógusok
A nyugdíjazások, illetve gyes miatt õsztõl
négy új pedagógus dolgozik az iskolában.
Feketéné Papp Enikõ, Csonka Beáta és
Szabóné Szõke Anikó tanítók, illetve dr.
Nyéki Tamás Boldizsárné magyar–történe-
lem szakos tanár.

Tankönyvek,  füzetek
– ingyen

A megszokottak szerint minden tanuló in-
gyen tankönyvbõl tanulhat ebben a tanév-
ben is, valamint füzetcsomagot is kapott aján-
dékba az önkormányzat jóvoltából.

Elõtérben
a készségfejlesztés
– Szeptembertõl megindult az 5. évfolya-

mon a nem szakrendszerû oktatás, melynek
keretében a készségfejlesztés kerül elõtérbe.

Megkezdõdött az új tanév

Ritka pillanat becsengetés elõtt – együtt a tantestület

A kis elsõsök megilletõdötten sorakoztak fel a tanévnyitón az iskolá-
ban

Dr. Nyéky Tamás  háziorvosunk közvetíté-
sével alig használt bútorokat kapott Luxem-
burgból az óvoda és az iskola. Az óvoda a
régebbi asztalait, székeit, szekrényeit tudja
felújítani, illetve bábozáshoz, játékhoz pa-
ravánokat, eszközöket kaptak. Az iskola 5
tantermet tudott berendezni az egyszemé-
lyes padokkal és a hozzájuk tartozó környe-
zetbarát székekkel. Így mostmár minden osz-
tálytermünkben kulturált, tanulóbarát kö-
rülmények között tanulhatnak gyermekeink.

Ezúton is megköszönjük a Magyarorszá-
gi Gyerekekért Alapítvány, Gránitz Lajos és
dr. Nyéky Tamás segítségét.

A tanévnyitó kedves pillana-
ta: egy leendõ elsõs verssel kö-
szöntötte az egybegyûlteket

Köszönet

Diákönkormányzat
Lezajlott a diákönkormányzati választás. Eb-
ben a tanévben a diákönkormányzat elnö-
ke Cser Anita 8. a. osztályos tanuló, helyet-
tese a 7. b-s Csonka Fruzsina. Megújultak a
kistanácsok. Megerõsödött az ügyeleti rend-
szer, az igény a rendre, a fegyelemre, a tisz-
taságra. Ezért felnõttek és gyerekek össze-
fogtak a renitens tanulók „megfékezésére.”
Szeptember 1-jétõl két munkaerõ-piaci me-
nedzser segédkezik az iskolai rend fenntar-
tásában Balogh Pál és Ponczók Borbála.
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Vese = õsenergia
Testünkben az energia 24 órás ciklusban
kering, kétóránként más-más szervünk-
ben telítõdik az energia. A vese és húgyúti
szervekbe a délutáni órákban jut el – a
húgyhólyagban délután 3-tól 5-ig,  a ve-
sében 5-tõl este 7 óráig kering.

A természetgyógyászok ezért javasolják,
hogy a vízhajtó tablettákat ebéd után célsze-
rû bevenni a jobb hatás érdekében. Sajnos
sokféle vesebetegség létezik, de csak a gyako-
ribbakra térek ki.

Ödéma: több fomája van, s nem csak vese
eredetû lehet. A vese eredetû ödémánál a
sóvisszatartás növeli a szövetek vízmegkötõ
képességét, ezért jön létre az arcon, a szem
körül és a csuklón. Tünetei: sápadt bõrfelü-
let, hideg tészta tapintatú, az ujjbenyomatot
hosszú ideig megtartja. Az egészséges ember
vizeletének napi mennyisége változó, de át-
lagosan 1,5–2 liter, színe szalmasárga. Ha a
színe sötétbarna az azt jelenti, hogy meg-
nõtt a vérben a billirubin tartalom, például
sárgaság állapotában. Ha piros, akkor vér

van benne, ez utalhat vesetraumára, hólyag-
daganatra.

Vesebetegség esetén megjelenhet a vizelet-
ben fehérje, genny, vér. Vese-tbc alakult ki,
ha a vizelet negatív, de gennyes. Nem vese-
betegségre utaló tünet, ha cukor illetve ace-
ton jelenik meg a vizeletben (cukorbeteg-
ség), ha nagy mennyiségû billirubint tartal-
maz (sárgaság). A vesebetegek bõre fakósárga,
sápadt, a fakószürke már súlyos állapotra
utal.

Vesegyulladás: kétoldali gyulladásos, bak-
teriális fertõzés, például mandulagyulladás
szövõdményeként kialakuló utóbetegség.
Tünetei: gyengeség, fejfájás, étvágytalanság,
tompa deréktáji fájdalom. Hármas tünet:
vízenyõ, magas vérnyomás (a diastoles ér-
ték emelkedett), kóros vizelet. Gyógyítás:
ágynyugalom, sószegény étrend.

Vesekõ: a vese üregrendszerében külön-
bözõ oldott sók kõ formájában kicsapód-
nak, innen a húgyvezetékbe, illetve a húgy-
hólyagba jutva akadályozhatják, vagy telje-
sen elzárhatják a vizelet útját. Hajlamosító

tényezõk: vizeletpangás, a vizelet fertõzõdé-
se, kõképzõ anyagok felszaporodnak. Tüne-
tei: éles fájdalom a deréktájon, mely kisu-
gárzik a comb belsõ oldalára, a herékbe, a
nagyajkakba. Gyakori vizelési ingerrel, fáj-
dalmas, kevés vizelettel. Ha a kõ távozik ana-
lizálhatják, hogy milyen fajtájú.

1. Húgysavkõ – a sok fehérje fogyasztásá-
nak következménye. Ilyenkor lúgosítani kell
a szervezetet, sok folyadékot inni és bõsége-
sen fogyasztani C–vitamint. Tilos a marha-
hús, a kakaó.

2. Oxalát kõ – tilos a spenót, a csokolá-
dé, a mogyoró, az eper, a kávé, a paradicsom,
a retek, a karfiol.

3. Foszfát kõ – mindig kalciummal mo-
zog.

Leggyakoribb az oxalát kõ. Vesekõ oldásá-
ra ajánlható az apróbojtorján, a sóskaborbo-
lya, a boróka, a csipkebogyó, az iglice  azo-
nos mennyiségben. A fõzetbõl napi 3–4 li-
tert kell inni,  míg el nem távozik a szervezet-
bõl a vesekõ. Ezt követõen további 1–2 hétig
fél liter fõzet javasolt.

Életmód: napi 2,5 l víz, ami öblíti a vesét.
Kerüljük az állati fehérjét, az egyszerû cukro-
kat, a finomított szénhidrátot, az alkoholt.
Akinek gyenge a veséje, tartsa mindig mele-
gen a derekát, és óvja a huzattól.

Lelki oldalról nézve fel kell tárni, oldani a
rejtett félelmeket, a korábbi életszakaszban
történt tragédiák és traumák lelki következ-
ményeit.

Vesebetegekre jellemzõ, hogy szervezetük-
ben hiányállapot keletkezik ásványi anyagok-
ból, ezért szükség lehet multivitami-  nos ké-
szítményre. Javasolt a kálium szedése, ami ja-
vítja a vese mûködést. B–komplex vitamin
szintén ajánlott fõleg gyulladásos állapotban,
magnézium oxalát eredetû kõnél különösen
fontos.

 Ábelné Tóth Éva

anyakönyv

Születtek:
Zócsák Bianka, Dobos Boglárka Anita,

Illés Vivien, Zámbó Dorina Ivett, Bod-
nár Brigitta Jázmin, Ponczók Ilona, Ja-
kab Szintia, Jónás Rikárdó László,
Ruszkovics Vanda,  Zámbó Ivett, Zsigó
Virág, Horváth Milán Zsolt, Rózsa Van-
da Eleonóra, Erdei Roland.

Házasságot kötöttek:
Erdei György  és  Szücs Judit
Nagy Ernõ Ernesztovics

és Koszta Szabina Jozefivna
Zékány András és Kézi Orsolya

Meghaltak:
Illés István, Zámbó Józsefné, Vékony

Miklós, Kátai Istvánné, Õsz Dezsõ, Ta-
kács Ferencné.

Felújítás
A nyár során új, kerámia bevonatú táblát
kapott 17 tanterem, 5 tanterem új bútorza-
tot, és mind a hat 1-2. osztályos tantermünk
új szekrényeket, illetve a rajz tanterembe is
megérkeztek a billenthetõ lappal ellátott rajz-
asztalok..

Az udvarokon játékudvarok alakultak ki.

iskolai hírek

Játékudvar – biztonságos,
fából készült játékokkal

Érdekes élmény volt a látoga-
tás a tó partján

Erdei iskola
Szeptember második hetében Erdei iskolá-
ba jártak a 4. és 6. évfolyam tanulói. Az erdei
iskola helyszíne az idén is a Csokaj tó és kör-
nyéke volt Fekete Jánosnak köszönhetõen.

A gyerekek az erdõ, a vízpart, a tó élõvi-
lágával ismerkedtek meg az itt töltött  hét
során. Kovácsné Szesztai Anikó és Jánvári
Rita vezetésével, s az osztályfõnökök segítsé-
gével valósult meg a program. Kiss György,
Bertók Csaba és Vladár József  fogatosok
szállították ki és be a tanulókat.

A programok keretében játékra is jutott idõ

Itt senki nem ült tétle-
nül: elkészült egy termé-
sekbõl készült kép
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Szerkesztõség: Polgármesteri Hivatal
Nyírmada, Ady Endre u. 16.

Tel/fax: (45) 492-100

M A D A I  H Í R E K

rendõrségi hírek

Elfogták az iskolai  betörõket
A Nyírmada Rendõrõrs körzeti megbí-

zottainak eredményes adatgyüjtõ munkája
nyomán szeptember 9-én házkutatások so-
rán lefoglalták a február 23-a és 25-e kö-
zött a nyírmadai Patay István Általános
Iskola stúdiójából ellopott két nagyértékû
hangszórót, valamint egy mikrofont. A tet-
tesek ezzel csaknem 90 ezer forint kárt
okoztak az iskolának.

A szakszerû rendõri intézkedésnek kö-
szönhetõen az iskola három volt növen-
déke, Sz. Gábor, M. István és Norbert a
bûncselekmény elkövetését elismerte. Emel-
lett több korábban elkövetett hasonló
bûncselekmény is az õ számlájukra írható.
Ezek a helybeli fiatalok bûnelkövetõként
ezidáig nem voltak a hatóság látókörében.

A kihallgatások közben kiderült, hogy a
három fiatalembert augusztus 23-a óta zsa-

rolta Z. Ignác, L. József, B. István
és P. Tibor  – õk szintén helyi
lakosok. Ennek hatására, az iskolai betö-
rõk átadtak részükre 80 ezer forint kész-
pénzt, valamint ruhanemûket, hangfalakat.
A házkutatások során ezeket a tárgyakat
lefoglalták a pénz kivételével, mert azt már
elköltötték.

Ezúton szeretném felhívni a lakosság fi-
gyelmét a közlekedési szabályok betartásá-
ra, mivel az iskolai tanév megkezdése óta
többször is sebesség–ellenõrzést tartottunk
a település több pontján, és azt tapasztal-
tuk, hogy a lakosság nem tartja be a sebes-
ség korlátozásokat. Az ellenõrzések tovább
folytatódnak a következõ idõszakban is.

                    Koncz László r.alezr.
                             õrsparancsnok

A biztonságos közlekedésért

Megkezdõdött a pontvadászat
Részben megváltozott összetételû játé-
kosállománnyal, többnyire sikeres elõ-
készületi mérkõzésekkel vágott neki csa-
patunk az NB III-as bajnokság 2008/
2009-es õszi szezonjának.

Az augusztus 10-ei elsõ fordulóban a
Hajdúböszörmény csapatához látogattunk,
s a nyáron megerõsített házigazdák 2–1
arányban nyertek. Egy héttel késõbb itthon
a Tiszalök ellen kiküszöböltük a csorbát,
némi szerencsével ugyan, de 1–0-ra gyõz-
tünk. Ugyancsak értékes sikert aratott csa-
patunk augusztus 24-én a Volán–Sényõ ott-
honában, hiszen 0–1-rõl fordítva 3–1-gyel
hoztuk a három pontot. Az ellenfél edzõje

Régóta esedékes munkát végzett el a nyáron egy erre a célra alakult bizottság:
utcáról utcára haladva megvizsgálták a nagyközségünk területén lévõ közle-
kedési táblákat, s megállapításaikat, javaslataikat (ezek száma megközelíti a
negyvenet) jegyzõkönyvben rögzítették.

Az ,,Iskola rendõre”

Nyírmadán is elindult az ,,Iskola rendõre”
program. Ennek keretében Koncz László
õrsparancsnok tartott tájékoztatást a gye-
rekeknek.

Szót ejtett az iskolán belüli, gyermekek
közötti erõszakról, a garázda magatartás-
ról, a lopásról, valamint az iskolán belüli
és a köztéri szemetelésrõl. Különösen fi-
gyelmébe ajánlotta a tanulóinak az is kolába
járás fontosságát, s az odafigyelést a közle-
kedési szabályokra. A  tanulók hallottak az
iskola sérelmére elkövetett bûnesetekrõl,
bûncselekményekrõl is.

is elismerte, hogy reális az eredmény, jobb
csapattól kaptak ki.

A gyõzelmi sorozat következõ állomása
volt augusztus utolsó napján a Tiszakanyár
elleni 5–1-es diadal, hiszen az újonc ellen jó
játékkal, magabiztosan nyert csapatunk. Rá
egy hétre a Diósgyõr II. jó erõkbõl álló csa-
pata ellen idegenben arattunk 0–2 arányú,
megérdemelt sikert.

Az 5. forduló után 12 ponttal immár a 3.
helyre jöttünk fel.

A jó széria itthon a Berettyóújfalu elleni
2–1-es gyõzelemmel folytatódott (a vendé-
gek nehezen viselték a játékvezetõi döntése-
ket...), s feljöttünk a második helyre!

A 7. fordulóban remek meccsen – némi
balszerencsével – 2–1-re kikaptunk Keme-
csén, de így is a tabella 3. helyén álltunk.

Szeptember 28-án azonban egy fordula-
tos, zaklatott mérkõzésen (öngól, 11-es, ki-
állítás) ugyancsak 2–1-re gyõztünk a jó erõk-
bõl álló Ibrány ellen, s ezzel – egy ponttal
lemaradva – a listavezetõ Nagyecsed mögé
zárkóztunk fel.

Felelõs szerkesztõ: dr. Fekete Antal

Nyírmada Nagyközség
Önkormányzatának

és lakosságának közéleti lapja

Nyomtatás: Fuzyon Nyomda, Nyíregyháza
Felelõs vezetõ: Kéri József

elõadás gyermekeknek A szemle során észlelt hiányosságok, in-
dokolt felújítások költségeire kalkuláció ké-
szült. Ez annak függvényében változhat, hogy
mit végez el külsõ kivitelezõ, mi oldható
meg saját szakemberek bevonásával, miként
dönt a képviselõ-testület a megvalósításról,
illetve az elnapolásáról.

A vizsgálat igen fontos tanulsága, hogy a
közlekedést veszélyeztetõkkel szemben na-

Ez a
girbegurba,
,,házilag”
felerõsített
közlekedési
tábla is
cserére
szorul...

gyobb szigorra van szükség. A továbbiak-
ban határozottabban kell fellépni a rongá-
lókkal szemben, az okozott kárt meg kell
téríttetni. A rendõrség pedig szerezzen ér-
vényt a közlekedési szabályoknak, azok meg-
szegõit következetesen büntesse meg.

labdarúgás


