
Testületi menetrend

Kész a pénzügyi terv
A február 16-án tartott testületi ülésen
megszületett a 2009. évi költségvetés. Az
egyetlen igazi vita akörül folyt, marad-
jon-e meg a közalkalmazottak részére
adható 6000 forintos étkezési hozzájá-
rulás, a képviselõk bruttó 44 ezer fo-
rintos tiszteletdíja és a szervezetek ta-
valyival azonos támogatása, illetve hogy
ezek az elõzõ évi felére csökkennének.

Ennek megfelelõen az elõterjesztésben is
három változat szerepelt. Végül kiderült, az
étkezési hozzájárulást senki nem akarja meg-
vonni, s az egyházak, civil szervezetek vál-
tozatlan összegû támogatását is egy ellensza-
vazattal fogadták el.

A képviselõi tiszteletdíj tekintetében min-
den marad a régiben, hiszen a rendelet mó-
dosítása nem kapott elegendõ szavazatot.

Fontos megállapításokat fogalmazott meg
Ferenczi István képviselõ:

,,Nem kell beszélnünk tûzoltásról, a hely-
zet szerencsére nem rosszabb, mint tavaly. Ez
természetesen nem jelenti azt, hogy felhõtle-
nül tekinthetünk erre az évre, hiszen költ-

ségvetésünk
feszített. Jó,
hogy el-
kezdtünk
azon gon-
dolkodni,
hol lehet ta-
karékoskod-
ni, viszont
nem célszerû
kikényszerí-
teni azt, ami
nem érett
arra.”

Hozzátette még, hogy már az is megszo-
rítást jelent, ha a tavalyi szinten tudunk ma-
radni. Összefogásra, s nem személyeskedés-
re van szükség!

Ami a számokat illeti, az elfogadott bü-
dzsé mintegy 55 milliós forráshiánnyal szá-
mol. (Ugyanez tavaly 70 millió forint fölött
volt.)

A kiadási fõösszeg 1 milliárd 680 millió
440 ezer, a bevételi 1 milliárd 625 millió 225
ezer forint. A mûködési kiadás meghaladja az

1 milliárd forintot. A legfontosabb teendõk
közé tartozik a már elnyert pályázatok megfe-
lelõ elõkészítése és megvalósítása.

A három legfontosabb projekt az általá-
nos iskola felújítása (csaknem félmilliárd fo-
rintból, a saját forrás nem éri el a 25 milli-
ót!), a piac fejlesztése (kis híján 20 millió-
ból), és a településközpont rehabilitációja
(a beruházás költsége 45,5 millió forint.)
Tekintettel a lapzártára és a helyhiányra most
eltekintünk a további részletektõl, ezekre a
késõbbiekben még visszatérünk.

Az elfogadott munkaterv szerint legközelebb
áprilisban ül össze a képviselõ-testület. Juha
Bertalan pénzügy csoportvezetõ elõterjesz-
tésében megvitatják az elmúlt évi költségve-
tési beszámolót, azaz a zárszámadást.

Ugyanakkor a község közbiztonsági hely-
zetérõl nyújt tájékoztatást Koncz László õrs-
parancsnok, s Tóth András  kuratóriumi
elnök beszámol a Nyírmada Közrend-köz-
biztonságáért Közalapítvány tevékenységé-
rõl. Napirendre kerül a Mada-Komm Kht.
és a Madavíz Kft. beszámolója is.

Májusban Kovács Tibor  igazgató számol
be az iskola mûködési feltételeirõl, gazdál-
kodásáról, Némethné dr. Horváth Andrea
jegyzõ pedig a gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatok ellátását értékeli.

Júniusban ugyancsak a jegyzõ lesz az elõ-
adója a szociálpolitikai feladatokról szóló
beszámolónak, Juha Bertalanné bizottsági
elnök az átruházott hatáskörben hozott

téli ünnepeink

döntésekrõl, Szûcsné Mátyus Judit intéz-
ményvezetõ pedig a Szociális Ápolási-gon-
dozási Központ mûködésérõl számol be.

A nyári szünetet követõen szeptemberben
a költségvetés elsõ félévi teljesítése, és az óvo-
da mûködése, gazdálkodása, kerül napirend-
re. Ugyanakkor hangzik el tájékoztató a sport-
testület és a kapcsolódó közalapítvány mun-
kájáról.

Közmeghallgatás is kapcsolódik a novem-
beri tanácskozáshoz, amikor már a 2010. évi
költségvetés koncepcióját vitatják meg az idei
gazdálkodás elsõ háromnegyed évének teljesí-
tésével együtt. Ekkor számol be a Mûvelõdési
Ház és Könyvtár Közmûvelõdési Intézmény,
s ad tájékoztatót a Nyírmadai Nyelv- és Zene-
oktatási Közalapítvány a mûködésérõl.

Természetesen most is igaz az, hogy a ter-
vezett napirendi pontokat felülírja az élet,
elõkerülhetnek nem várt ügyek, s szükség
esetén rendkívüli testületi ülések megtartá-
sára is sor kerülhet.

Az idei év fontos beruházása a már épülõ piac

Farsang az óvodában

Karácsonyi hangulatban
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Önkormányzati hírcsokor

Kálmán Béla polgármester a szülõk megkeresésére az iskolás gyere-
ket zavartalan utaztatása érdekében levélben fordult a Szabolcs Vo-
lán Zrt. illetékeseihez. Az alábbiakban olvashatják a cég válaszát.

Önuralomból nem fûzünk hozzá kommentárt...

a Volán válasza

Bizonyára sokan hallottak már arról,
hogy júniusban az urnák elé járulunk, hogy
megválasszuk az Európai Parlament magyar
képviselõit. Némethné dr. Horváth Andrea
jegyzõ már most felhívja a figyelmet arra,
hogy a Honvéd utcai központi iskola fel-
újítása miatt az ottani két szavazókör a négy
tantermes iskolába, illetve a mûvelõdési ház-
ba kerül. Természetesen a további részletek-
rõl, tudnivalókról is idõben tájékoztatjuk a
választópolgárokat.

 A Mada-Komm Kht. a téli hónapok-
ban is tette a dolgát. Miután az áramszolgál-
tató végigvágta a vezetékek alatti fákat, a tár-
saság elszállította a gallyakat. Hulladékokból
gondos munkával madáretetõt készítettek,
ezeket az óvodánál helyezték el. Bizonyta-
lanságot okoz a cégnél a közfoglalkoztatás
új szabályozása, de Tóth Tibor ügyvezetõ
bízik abban, hogy március végére, április
elejére tisztul majd a kép.

 Szívszorító hír, hogy a közelmúlt zord
idõjárásának sok idõs, egyedül élõ ember
esett áldozatául, lapzártáig csak a mi megyénk-
ben 16-an fagytak meg (egyikük sem hajlék-
talan volt...). Kíváncsiak voltunk arra, hogy
önkormányzatunk tett-e valamit annak ér-
dekében, hogy elkerüljük a hasonló, szomorú
eseteket. Nos, a polgármester asztalán láttunk
egy listát, amelyen több mint harminc, szo-
ciális krízishelyzetben lévõ család neve sora-
kozott a családsegítõ szakemberei jóvoltá-
ból. Közülük január végéig hárman kaptak
ingyen tüzelõt.

 Döntött a képviselõ-testület a kommu-
nális hulladékszállítás idei díjtételeirõl. Leg-
kedvezõbb árajánlatot a Nyír-Flop Kft. adott
(177 forint, plusz áfa, ez öt százalékos eme-
lésnek felel meg), ezért az év közepéig velük
kötünk szerzõdést. Azért csak addig, mert
akkorra elkészülhet az új, kisvárdai hulla-
déklerakó, s ez új helyzetet teremthet.

 Ugyancsak egy lényegesen kedvezõbb
ajánlat az oka annak, hogy február elsejétõl
az OTP helyett a CIB Bank lett önkormány-
zatunk számlavezetõje. A pénzintézet egy 80
millió forintos folyószámla keretszerzõdést
is felajánlott, aláírására a testület felhatalmazta
Kálmán Béla polgármestert.

 Biztos kezdet – Gyerekház program
Nyírmadán megnevezéssel pál yázat benyúj-
tásáról döntöttek a képviselõk. A projekt –
amely az évek óta sikeres elõzményekre épít –
a 0-5 éves, halmozottan hátrányos helyzetben
élõ kisgyerekek beilleszkedését, nevelését, élet-
kezdését segíti a korai beavatkozással.

 A legfontosabb, pályázatainkkal össze-
függõ hír, hogy egy hosszú, munkával teli
folyamat  végén benyújtottuk a várossá nyil-
vánítást célzó, másfélszáz oldalas pályázatot.
Döntés az év közepén várható. Nyert a
Gyermekjóléti Alapítványnál a Mindenki
ebédel elnevezésû pályázatunk. A másfél mil-
lió forint (ebbõl tíz százalék az önrész) le-
hetõvé teszi, hogy húsz gyerek egész évben,
minden szombatra és vasárnapra készételt,
illetve konzerveket, hideg ételt kapjon.

 Egy olvasói levél január végén már a
megyei napilapban is felpanaszolta a Sugár
út szerinte áldatlan állapotát. Az igazsághoz
tartozik, hogy a faluközpont rekonstrukci-
ójakor valóban ide került az útalapnak szánt
aszfalttörmelék. Az út felújítására önkor-
mányzatunk már több alkalommal pályázott,
eddig sikertelenül, de nem adjuk fel, idén
újból benyújtjuk. S még valamit: a Mada-
Komm Kht. nem gyõzi elszállítani innen az
újra meg újra lerakott illegális szemetet...

Az óvoda udvarán
madáretetõk várják

terített asztallal
a téli hidegben

az ég madarait.
Az aprócska házat

formázó etetõket
a kht. dolgozók

készítették.
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Testületi témák télvíz idején
Lapunk legutóbbi számában az önkor-
mányzat gazdálkodásával összefüggõ
két napirendi pontot emeltünk ki, a töb-
bieket csupán címszerûen említettük
meg. Január 8-án aztán rendkívüli ülést
tartott településünk képviselõ-testülete.
Az alábbiakban a meghozott döntése-
ket foglaljuk össze.

December
Rebák Tiborné, a kuratórium elnöke a

Nyírmadai Nyelv- és Zeneoktatási Közala-
pítvány mûködésérõl számolt be. Ami a leg-
inkább figyelemre méltó: célul tûzték ki a
közoktatás egészének támogatását (általános
iskola és óvoda) például a tehetséges tanu-
lók versenyeztetésének segítését a nevezési
díjak átvállalásával.

Támogatta a testület a szociális intézmény
közös fenntartására irányuló intézményfenn-
tartói társulási megállapodást.

A baktalórántházi székhelyû Szociális Se-
gítõ Szolgálat Társulás mûködési területe a
társult önkormányzatok közigazgatási terü-
letére terjed ki. Közösen fenntartott intéz-
ményük a baktai Kistérségi Szociális Köz-
pont. Nyírmada ,,reszortja” a házi segítség-
nyújtás (a jelzõrendszeres is).

Január
Hat napirendi pont megtárgyalása várt a

képviselõkre január 8-án. Elsõként a telepü-
lésszerkezeti terveket és a helyi építési sza-
bályzatot kellett módosítani, amit a Kálvin
térrel összefüggõ pályázat tett szükségessé.

Korrigálni kellett a megyei szilárdhulla-
dék-gazdálkodási társulási megállapodást és
alapító okiratát, majd a testület úgy határo-
zott, támogatja a kistérségi járóbeteg szak-
rendelõ megépítését célzó pályázatot, illetve
elfogadja a fejlesztési megállapodást.

Tekintettel az új esztendõre, módosítani
kellett az intézményi nyersanyagnormáról
és a térítési díjakról szóló helyi rendeletet.
A konkrét számokat megtekinthetik a pol-
gármesteri hivatalban.

A Támogató Szolgálat jövõképe
Zöld hírek

Az egyebek között hangzott el, hogy foly-
tatódik a szociális földprogram (a támoga-
tási szerzõdést már aláírták), a községi piac
beruházója az I Controll Kft., amely üteme-
sen végzi a munkát, s döntés született arról
is, hogy 10,5 millió forintos saját erõvel
veszünk részt a beregi ivóvízminõség–javí-
tó programban.

Ez év január elsejétõl a támogató
szolgálat finanszírozása kizárólag
pályázati úton volt elnyerhetõ, szem-
ben a korábbi állami normatíva ala-
pú finanszírozással.

Nyírmada Nagyközség Önkormányzata
pályázatot nyújtott be e fenti szolgáltatás
finanszírozására oly módon, hogy a
baktalórántházi kistérségben mûködõ há-
rom támogató szolgálatot egy fenntartás
alá vonta, melynek értelmében a gesztor
település Nyírmada lett a támogató szol-
gáltatás feladatellátását illetõen.

A pályázat alapját a korábbi években
(2005-tõl mûködik) teljesített feladatmuta-
tók képezték, illetve azon határozott szak-
mai elképzelések, melyek az eltelt évek
munkája során, helyi szinten fogalmazód-

léti Szolgálat maradt, mely intézmény köz-
ponti irodája a 4564 Nyírmada, Kossuth
u. 49. szám alatt található meg. Az ellátási
területen 35.551 fõ él, közülük 824 fõ az,
aki a szolgáltatást potenciálisan igénybe
veheti.

Az intézmény szakmai létszáma is jelen-
tõsen bõvült, 11-rõl 19-re, ami azt is jelen-
ti, hogy területileg nagyon osztott a mun-
katársak feladatellátása, hiszen 19 települé-
sen (Nyírmada, Nyírkarász, Petneháza,
Pusztadobos, Baktalórántháza, Levelek,
Apagy, Berkesz, Besenyõd, Laskod, Magy,
Nyíribrony, Nyírjákó, Nyírkércs, Nyírtass,
Nyírtét, Ófehértó, Ramocsaháza, Rohod)
szolgáltat az intézmény.

Haklik Attiláné
intézményvezetõ

tak meg a fogyatékkal élõ lakos-
ság ellátásával kapcsolat-
ban.

A pályázat orszá-
gos szinten az elsõ
helyen végzett, ezál-
tal a 2009-2011. évek
finanszírozása a tá-
mogató szolgáltatást
illetõen megoldottá
vált.

A szolgáltató to-
vábbra is a Szociális
Támogató, Családse-
gítõ és Gyermekjó-

A Szociális Támogató, Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat a régi helyen mûködik, de napirenden van
bõvítése, infrastruktúrájának fejlesztése

kistérségi szerepkörben

Decemberi számunkban hírt adtunk
arról, hogy az Állatbarát Alapítvány
akciót hirdetett Adj egy tárgyat az ál-
latokért! címmel.

Szászi Ildikó környezetvédelmi referens
arról számolt be, hogy a felhívás a Patay
István Általános Iskolában talált visszhang-
ra, hiszen a gyerekek a pedagógusok segít-
ségéve több kartondoboznyi használati tár-
gyat (fõként játékokat, kabalafigurákat) gyûj-
töttek össze. Az értékesítésre szánt adomá-
nyokat egy az ügy iránt elkötelezett magán-
személy szállította el Nyíregyházára, az ala-
pítvány telephelyére. A szakember a köszö-
net szavai mellett a példa követését ajánlotta
olvasóink figyelmébe.

A Nyír-Flop Kft. ezúton is felhívja a la-
kosság figyelmét a zsákos szelektív hulladék-
gyûjtés fontosságára és idõpontjaira.

A papírral teli kék, a mûanyaggal teli sár-
ga színû zsákokat legközelebb február 26-
án, majd március 26-án, április 23-án reggel
6 és délután 18 óra között gyûjtik össze.
Reméljük, egyre többen értik meg a dolog
fontosságát, és élnek a lehetõséggel.

Egy
talált
cica

a sok
közül...
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Gazdálkodók figyelmébe!
Több alkalommal felhívtam már a gaz-
dálkodók figyelmét a megjelenõ jogsza-
bályok értelmezésére, a termelõket köz-
vetlenül érintõ rendeletekre, jogsza-
bályokra. A figyelemfelhívással segíteni
szeretnénk a gazdálkodóknak.

Ilyen kötelezõ feladat a talajvizsgálat, me-
lyet minden egyszerûsített területalapú és vi-
dékfejlesztési támogatást igénylõnek teljesí-
teni kell. A „Helyes Mezõgazdasági és Kör-
nyezeti Állapot„ illetve a „Helyes Gazdálko-
dási Gyakorlat”  feltételrendszerének meg-
határozásáról szóló 156/2004./X.27./ FVM.
rendelet elõírásai alapján a gazdaság teljes
területén szûkített talajvizsgálatot kell végez-
tetni ötévente. A földtulajdonosoknak és föld-
használóknak ez év tavaszán, legkésõbb május
31-éig kell eleget tenniük a rendelet elõírásai-
nak. Az MVH ellenõrzi és ha indokolt,  szank-
cionálja a rendelet végrehajtását.

A nitrát–érzékeny területen gazdálkodók-
nak a 2008. évi gazdasági tevékenységérõl az
59/2008./IV.29./  FVM. rendelet alapján –
az erre rendszeresített adatlapon – kell be-
nyújtani a 2008. január 1. és december 31.
közötti idõszakra vonatkozóan idén febru-
ár 28-áig a gazdaságában kijuttatott istálló-
trágya és nitrogén hatóanyagú mûtrágya fel-
használását.

A nitrát– és nem nitrát–érzékeny terüle-
teken mûködõ állattartó telepeknek is meg
kell tenni az adatszolgáltatást a fenti idõ-
pontig. A 2009. gazdasági évre vonatkozó
adatszolgáltatás határideje december 31-e. A
fenti adatszolgáltatások megtörténtét az el-
lenõrzések alkalmával támogatást igénylõk-
nél számon kérik.

A fenti adatszolgáltatás minden évben kö-

telezõ még akkor is, ha csak nitrogén mûtrá-
gyát használ fel a nitrát érzékeny kategóriába
sorolt fizikai blokkok esetében. Nyomtatvány
beszerezhetõ a mezõgazdászi irodában.

A kölcsönös megfeleltetés elvárásainak meg-
felelõen  2009. január 1-jétõl a gazdálkodó-
nak a gazdasági tevékenységrõl nyilvántartást,
gazdálkodási naplót kell vezetni.

Fasor vágás elõtt a tervezett munkát be kell
jelenteni az Állami Erdészeti Szolgálat Nyír-
egyházi Erdõfelügyeletéhez írásban, és csak
ezt követõen lehet fát vágni. Nyomtatvány
beszerezhetõ a mezõgazdászi irodában.

Január végével megkezdõdött az õsterme-
lõ igazolványok érvényesítése. Az  igazolvány
tulajdonosa hozza magával adószámát, adó-
azonosító jelét, tulajdoni-  vagy földhaszná-
lati lapját, mivel helyrajzi szám pontosságig
fel kell vezetni minden használt földet.

Hamarosan igényeljük a 2009. évi terület-
alapú támogatást, melyhez kérem, minden
támogatást igénylõ ellenõrizze, van-e földhasz-
nálati lapja, a földhasználat be van-e jelentve
a Körzeti Földhivatalhoz, adott esetben a
változások át vannak-e vezetve, mert a föld-
használati lap meglétét a támogatás igénylése-
kor be kell mutatni.

Azon gazdálkodók, akik a mezõgazdasági
tevékenység végzéséhez kapcsolódóan  a gáz-
olaj felhasználásuk után jövedéki adót igé-
nyelnek vissza, jó ha tudják, több pontján
változott a visszaigénylés rendje és tartalma.
A szántó, gyümölcsös és gyep esetében a ma-
ximálisan visszaigényelhetõ mennyiség 97 li-
ter/ha. Azon gazdálkodók, vállalkozók, vál-

lalkozások akik  az adóbevallásuknak elekt-
ronikus úton tettek eleget, a jövedéki adó
visszaigénylésükre  vonatkozó bevallásukat
is elektronikus úton kell, hogy megtegyék.
Ehhez kell egy eljáró személy, aki rendelke-
zik ügyfélkapuval és regisztráltatja magát a
Vám– és Pénzügyõrségnél mint meghatal-
mazott, eljáró személy.

Változott a történelmi bázisjogosultság
megállapításáról szóló FVM-es rendelet
több paragrafusa. Eszerint február 3-ától
nem lehet a történelmi bázisjogosultságot
átruházni, ideiglenes átengedni illetve ar-
ról lemondani. A február 2-a után postára
adott kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat
nélkül elutasítja. A történelmi bázisjogo-
sultságok jogutódlásáról, öröklésérõl szó-
ló kérelmeket továbbra is be lehet nyújta-
ni az  MVH-hoz.

Tájékoztatom a földtulajdonosokat, és
földhasználókat, hogy amennyiben földje-
iket haszonbérbe adják vagy értékesítik,
továbbra is ki kell függeszteni az illetékes
önkormányzat hirdetõtábláján. 2009. már-
cius 1-jétõl a jegyzõk és a körjegyzõk fel-
adata bõvült azzal, hogy a fenti kifüggesz-
téseket elektronikus formában továbbíta-
ni kell a Kormányzati Portálhoz.

Fontos tudnivaló, hogy január 1-jétõl
több növényvédõ- és permetszer forgalma-
zását, illetve felhasználását megtiltotta az il-
letékes hatóság. Ennek oka a legtöbb eset-
ben az, hogy az adott növényvédõszer
olyan hatóanyagokat tartalmaz, melyek az
emberre, állatra, környezetünkre veszélyt
jelentenek. A növényvédõszer vásárlásakor
kérjenek tájékoztatást, a bolt eladójától a
rendelet alapján nem használható szerek-
rõl.

Mudri Barnabás
nagyközségi mezõgazdász

A téli estéken 69-en vettek részt a feltételes forgalmú zöldkönyves
képzés ismeretfelújító elõadásain. Jelenleg 22-en járnak a 80 órás zöld-
könyves képzésre, melynek vizsgáját február 27-ére tervezik. Képün-
kön a képzés hallgatói

Dr. Szõke Lajos, a Növény- és
Talajvédelmi Igazgatóság igaz-
gatója tartja elõadását a gyom-
növényekrõl és az ellenük való
védekezés lehetõségeirõl.
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Egy település életében fontos szerepet
töltenek be a civil szervezetek, öntevé-
keny szervezõdések. Lapunk feladatá-
nak tekintik ezek bemutatását, népsze-
rûsítését, ezért sorra vesszük õket.

,,A mi kis falunk” Helytörténeti és Köz-
ségszépítõ Egyesület 2005. májusában alakult
32 fõvel. Az egyesület tagjai önzetlenül tevé-
kenykednek Nyírmada építészeti, természe-
ti értékeinek védelmében, hagyományainak
õrzésében, a település szépítésében, a község
életének szervezésében.

A majdnem négy éve mûködõ civil szer-
vezetnek jelenleg 49 tagja van. Sajnálatos mó-
don csupa asszony. (Csak néhány ,,tisztelet-
beli férfitag” segíti munkánkat.) Van közöt-
tünk nyugdíjas, aktív dolgozó, pedagógus
és kétkezi fizikai munkás egyaránt.

Biztosak vagyunk azonban abban, hogy
egyre inkább ismerõssé válik tevékenységünk
a község lakossága elõtt. Tevékenységünk
egyik igen fontos része a sérült, fogyatékkal
élõ gyermekek, felnõttek segítése. Szívet
melengetõ érzés az a szeretet és hála, mely az

Bemutatkoznak a civil szervezetek

arcukról sugárzik, mikor fogják kezünket
biztonságot, segítséget remélve az állatkerti
sétán, a falunapi vendéglátáson, vagy a kará-
csonyi rendezvényünkön. Jó érzés látni,
hogy a már harmadik alkalommal felállított
Betlehemet mennyien megnézték, hány kis-
gyermek ismerte fel a Kisjézust, Máriát és
Józsefet.

Jótékonysági rendezvényeink bevételeibõl
vásároltuk a Nyugdíjas Klub énekkarának
ruháit, támogattuk az általános iskolai tán-
cos gyermekek ruháinak, gyöngyeinek be-
szerzését. A hagyományos Erzsébet–Katalin
bál bevételébõl került karácsonyi díszkivilá-
gítása a közterületek oszlopaira. A bálra a
tagok sütötték a süteményeket, készítették a
salátát. Dolgozott a sok szorgos asszonykéz
a falunapi rendezvények alkalmával is.

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a ta-
vaszi parkosítás után (Kálvin tér, 1848-as
emlékmû) a kiültetett virágokat kihúzták, el-
vitték. Nem értjük, miért nem segít a község
valamennyi lakója a parkrongálók, az ,,erõs
emberek” (akik szétverik a buszvárót, játszó-
teret, szemeteseket) megállításában.

Az egyesület munkája, közösségformáló ere-
je tovább erõsödött, tevékenysége folyamato-
san  bõvül. Számítunk tagjaink javaslataira,
véleményére, észrevételeire.

Már megszokott a névnapok, kerek szüle-
tésnapok ünneplése, az asszonybál, a kirán-
dulások szervezése. Voltunk Prágában, Krak-
kóban, láttuk a náci haláltábort, jártunk Er-
délyben két alkalommal is, együtt néztük
meg Gödöllõn Sissy kastélyát, a turai asszony-
vásárt, Munkács várában a Munkácsy képek
kiállítását is.

Régi hagyományokat idézve és újakat te-
remtve készítjük a csigatésztát, amit minden-
ki szívesen elfogyaszt a húsvéti levesben csa-
ládjával, vagy a közös disznótoros évzáró
vacsorán. Nem feledkezünk meg a tájház
kialakításáról, berendezésérõl sem, melyben
szintén részt kívánunk venni.

Hisszük, hogy még sok a tennivaló, s
hisszük, hogy az örömünket nagyon jó
megosztani másokkal. Ha pedig baj van, ta-
lán jön segítség. Hívunk, várunk minden-
kit, aki egyetért céljainkkal, részt kíván ven-
ni munkánkban.

 Ha Ön úgy dönt, hogy személyi jövede-
lemadója 1 százalékával egyesületünket, azon
belül lakóhelyünket, céljainkat támogatja,
kérjük szíveskedjen adószámunkat megjelöl-
ni, melyet elõre is köszönünk.

Adószámunk: 18814059-1-15
Nagy Sándorné krónikás

Napsugaras hírek

Ismerkedés a számítógéppel

A logopédus gyakori
vendég az oviban

Akinek van gyereke tudja,  mennyi örö-
met, boldogságot tudnak adni. Azt is
tudjuk, hogy akárcsak a kezünk ujjai
a gyerekeink is különböznek egymás-
tól,  de mindegyikõjük nagy kincs szá-
munkra.

A Napsugár óvodában arra törekszünk,
hogy minden gyerek szeressen idejárni, töltse
itt pozitív élmények között, tartalmasan a
napjait.

A csoportokban dolgozó óvónénik igyek-
szenek barátságos légkört teremteni, ahová
szívesen érkeznek a kicsik. Tudjuk, milyen
fontos számukra a barátkozás, a játék örö-
me. Játszva sajátítják el legbiztosabban az is-
mereteket is. Ebben a munkában, érdeklõ-
désük folyamatos fenntartásában segítsé-
günkre van a tavaly, pályázaton nyert pénz-

bõl kialakított fejlesztõ szoba, ahová ebben
a tanévben meghatározott beosztás szerint
járnak a csoportok. Az új bútorok, a játé-
kok sokasága, a bábok, a diavetítés mind-
mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyere-
kek új élményekhez jussanak.

rá, egyéni fel-
mérést készít.

Ugyancsak
az iskolában
menõ gyere-
kekkel foglal-
kozik egy
logopédus.
Azért csak ve-
lük, mert a

kisebbek kinõhetik beszédhibájukat, s így
is magas a segítségre szorulók száma. A gye-
rekek játékként élik meg a fejlesztõ órákat,
öszkönözni kell õket, hogy otthon is mu-
tassák meg,  gyakorolják, amit itt csináltak,
hiszen így tud igazán rögzõdni a helyes be-
széd.

Lassan átalakul az óvoda egy vidám „cir-
kusszá”. Megjelennek az álarcok, bohócok,
jelmezek, hiszen „itt a farsang, áll a bál!”. Az
ovisok lelkesen festik, ragasztják a farsangi
szemüvegeket, s hol titkolózva, hol pedig
dicsekedve mesélik, mibe fognak beöltözni.
Hívunk,  várunk minden szülõt: osztozza-
nak gyermekeik felszabadult vidámságában.
Jöjjenek el és legyenek részesei a jelmezek
bemutatkozásának, a vidám versengéseknek.

,,A mi kis falunk” egyesület

Pszichológus is foglal-
kozik az apróságokkal

Azok a szülõk, akik elfogadták meghívá-
sunkat az összevont szülõi értekezletre,
megismerkedhettek ezzel a szobával. S megis-
merkedhettek Kaptur Sándor pszicho-peda-
gógussal is, aki a tanköteles korú gyerekek be-
iskolázásában segít szülõknek,  óvónõknek egy-
aránt. Sok hasznos információ hangzott el az
iskolaérettséggel kapcsolatban, s a tanácstala-
nok bizalommal fordulhatnak hozzá akár más
gonddal is.

Csoportos vizsgálatokat minden nagycso-
portossal végez majd, s akinél szükség van
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Január 16-án  sikeresen befejeztük az
elsõ félévet, ugyanezen a napon 6 ma-
gántanulónk is osztályozó vizsgát tett.
A félévben 582 tanulónk közül 12  bu-
kott, 6 magántanulónk volt.

Hiányzási mutatók:
A félévben 2067 mulasztási nap volt isko-

lánkban. Ebbõl igazolt 1857, igazolatlan 210.
A mulasztási átlag 3,48 nap.

A félév során 39 családot szólítottunk fel,
közülük10 családot többszöri mulasztás miatt
fel is jelentettünk. A mulasztásokról a Gyer-
mekjóléti Szolgálatot azonnal értesítettük. A
félév során a kollégák 178 esetben látogattak
családot. A gyermekvédelmi felelõsünk ed-
dig 120 alkalommal keresett fel családokat.
Van olyan család, ahol többször is megfor-
dult.

Tanulmányi
eredmények:
A tantárgyi átlagok a felsõben az elmúlt

évinek megfelelõen alakultak, minden tan-
tárgyból némi emelkedés látszik, kivéve a
természetismeret, a hon- és népismeret tár-
gyat. Jelentõs eltérés nem mutatkozik az elõ-
zõ évihez viszonyítva. A felsõ tagozat tanul-
mányi átlaga 3,46.

A félév során 10 tanuló részesült igazga-
tói intésben és 10 igazgatói megrovásban.
Igazgatói dicséretet 185 tanuló kapott.

Az elsõ félév
versenyeirõl

Befejezõdött az elsõ félév az iskolában

Mindig nagy sikert arat-
nak a zenés, táncos ren-
dezvények az iskolában. A
Valentin napi  diszkót idén
február 13-án pénteken
tartották, a farsangi mu-
latságra pedig  február 21-
én szombaton várták a
résztvevõket.

Az ilyen alkalmakon a
szülõk által készített fi-
nomságokkal, sütemé-
nyekkel terítenek asztalt a
gyerekeknek.

 Január 23-án a magyar munkaközösség szervezésében, Katona
Ferencné irányításával megemlékeztünk a Magyar Kultúra  napjáról.
A versenyt a 7.a osztály nyerte meg.

mesemondóverseny  különdíját hozta el. Fel-
készítõje szintén Szenesné Magyar Judit.

A Varga Tamás megyei matematika verse-
nyen Cser Zoltán 7.a  l. helyezést, Csonka
Fruzsina 7.b. 11. helyezést ért el. Felkészítõ-
jük: Fazekas Béla.

Cser Anita megyei 6. helyezést ért el, fel-
készítõje Kresznószki Mária. Az Ambrózi
Géza matematika vetélkedõn a kiemeltek kö-
zött versenyzett Cser Zoltán, Csonka Fru-
zsina, Poór Fanni, Mészáros  Attila, Cser
Anita.

A „Zöld megye” természetvédelmi verseny
körzeti 1. helyezettje, megyei 4.helyezettje lett
a Kukuts Csilla által felkészített 8.a. csapat:
Földi Adrienn, Cseh Judit, Papp Zoltán.

Asztaliteniszezõ gyerekeink tovább foly-
tatják sikeres versenyzésüket a megyei I. o.-
ban Pacuk Péter vezetésével.

Báli szezon
A Valentin-napi diszkót február 13-án

tartották, a farsangi mulatságot február 21-
ére hirdették meg az iskolában.  A gyere-
keknek szervezett mulatságok után, március
7-én rendezik meg  a Szülõk–Pedagógusok
Bálját.  A rendezvény bevételét a megújuló
iskola közös tereinek díszítésére szánják.

Digitális tananyag
Pedagógusaink továbbra is nyitottak az

új módszerek és eszközök használatára. A
testület teljes létszámban részt vett a Mozaik
Kiadó digitális tananyagot bemutató to-
vábbképzésén.

Családlátogatáson
Gyermekek védelmében  közel 300 eset-

ben látogattak családot az osztályfõnökök
és gyermekvédelmi felelõsünk. Közösen dol-
gozunk a Gyermekjóléti Szolgálattal a prob-
lémák enyhítésén. Legutóbb 5-én ült össze
az iskolavezetés, Gyermekjóléti Szolgálat, osz-
tályfõnökök és gyermekvédelmi felelõs eset-
megbeszélésre a legproblémásabb tanulók-
kal.

Megírták a felvételit
A 8. osztályosok a központi írásbeli fel-

vételiket megírták, február 20-áig továbbí-
tottuk a 67 végzõs  nyolcadikos jelentkezési
lapját a megjelölt iskolákba.  Reméljük, ta-
nulóink jól választanak, és sikeresen tanul-
nak majd tovább a középiskolákban.

A munkaközösségek az éves tervek szerint
végzik a  versenyeztetést.

Megtörténtek a benevezések már a 2. fél-
évre is. Az Apáczais megyei helyesírási ver-
senyen Csorba Anikó 4.A osztályos tanuló
5. helyezést ért el. Felkészítõje Szenesné
Magyar Judit, Szûcs Marcell 4.a a területi
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A szív, ahol a szeretet ,,lakik”

A közmûvelõdés hírei
A Mûvelõdési Ház és Könyvtár Közmû-
velõdési Intézmény mûködésérõl és gaz-
dálkodásáról szóló, a képviselõ-testület
december 1-jei ülésén elhangzott beszá-
moló nem sok újdonsággal szolgált.

Régóta tudjuk: a két szakember mostoha
tárgyi feltételek közepette, kevés pénzbõl
végzi munkáját, s jobb híján abban remény-
kedik, hogy az önkormányzat által benyúj-
tott pályázat végre egyszer sikeres lesz, s
megvalósulhat a várva várt rekonstrukció.
Addig pedig marad a tûzoltás... Mindezek
ellenére Leskóné Tóth Judit intézményveze-
tõ az elõzõ két hónap számos eseményérõl,
rendezvényérõl tudott számot adni.

December 12-én a Mi kis falunk egyesü-
let – immár hagyományosan – megszervez-
te a beteg gyerekek karácsonyát. Az óvónõk,

ben képzõdhet, vagy megakadhat egy vér-
rög, szívrohamhoz vezetve. Ilyenkor azon-
nali orvosi segítségra van szükség ! A sokfé-
le szívbetegség kivizsgálása, a pontos diag-
nózis természetesen feltétlenül orvosra tar-
tozik.

Ezzel együtt érdemes tudni, hogy az élet-
mód, az étrend mindenféle szívpanasznál
rendkívül fontos szerepet játszik, és kiegé-
szítésként a gyógyszeres kezelés mellé a népi
gyógymód segíthet a panaszok mérséklésé-
ben.

Folytatás a következõ számban,de addig
is egy fontos segítség, egy gyógynövény,
amely olyan fontos a szívnek ,,mint testnek
a kenyér,”.

Galagonya.  Erõsítõ hatású a gyenge
szívnek, enyhíti a szívtáji nyomás és szo-
rongás érzését. Különösen idõsebb embe-
rek szív- és vérkeringési panaszaira ideális,
náluk ugyanis a meszesedés miatt beszûkült
szívkoszorúerek nem képesek elegendõ vért
szállítani a szívizomnak.  Napi 2-3 csésze
galagonyalevélbõl és virágból készült tea
kellõképpen megerõsíti az öreg szívet, mi-
közben a vérnyomást is csökkent.

Kívánok betegségmentes, szép, boldog na-
pokat!

Ábelné Tóth Éva

Azt ígértem, az év elején a belsõ szer-
veinkrõl fogok írni. Most egy nagyon
fontos szervünkrõl beszélek, a szívrõl,
melyhez szorosan kapcsolódik a leg-
szebb emberi érzés: a szeretet.

A szív a vérkeringés központi szerve.
Mérete ökölbe szorított kéz nagyságú. Iz-
mos falú, üreges szerv. Négy üregbõl áll,
jobb- és bal pitvarból, valamint jobb és bal
kamrából.

Kicsit ismerkedjünk meg mûködésével.  A
nagy vérkör a bal kamrából indul – félhold
alakú billentyûkön át az aortába: ez a fõ
ütõér. Innen a testbe, majd 3 érbe verõdik
vissza, és beömlik a jobb pitvarba, innen  3
hegyû billentyûn át a jobb kamrába. E hely-
rõl indul a kisvérkör-tüdõverõér, aztán a
tüdõn át a balpitvarba, a 2 hegyû billen-
tyûn át vissza a  balkamrába és kezdõdik

Születtek:
Kiss Roland,  Algács Balázs, Zámbó

Gábor, Péter Patrik, Zámbó Bianka, Ba-
logh Károly, Bálint Norbert, Kocsis Esz-
ter, Szojma Alexandra, Vám Fruzsina Fan-
ni, Balogh Gyula, Juhász Donát, Nagy
István Krisztián,  Aranyos Jázmin, Balogh
Norbert, Vám Bence, Vám Sándor.

Házasságot kötöttek:
Jóni Bertalan és Hájas Erika.
Kota József és Ajtpajeva Galina

Tanatarovna.

50. házassági évfordulójukat
ünnepelték:

 2008. december 13-án:
Szirota István és Ganyu Erzsébet

 2008. december 20-án:
Hanufer Ferenc és Baráth Erzsébet
Szûcs Sándor és Biró Mária.

Elhunytak:
Sárközi István, Kolveg Istvánné, Gupcsi

Istvánné, Kontig Sándorné, Kecskés
Jánosné, Kolozsi János, Estefán Bertalan,
Szabó Géza, Vám Sándor, Tóth  István.

anyakönyv

újból elõlrõl. A szív összehúzódáskor a szív
üregei vért nyomnak ki magukból a kam-
rákba, az aortába, az erekbe – ez az érték a
vérnyomás mérés felsõ értéke lesz. Elernye-
dés alatt az üregek vérrel telítõdnek, ez az
érték a vérnyomás alsó, per értéke.

A szív és érrendszeri betegségek a fejlett
országokban vezetõ helyen állnak mind a
betegek számát, mind a halálokokat tekint-
ve. A szívhez verõerek (koszorúerek) szállít-
ják a vért.

Ha ezek szûkebbé válnak, kevés oxigén
jut el a szívhez, a beteg mellkasi fájdalmat
érez. A koszorúerek szûkülete szívrohamhoz
vezethet, ennek következtében károsodik a
szívizom, sõt a legrosszabb esetben el is hal-
hat (infarktus).

Leggyakrabban az érelmeszesedés, az erek
falának megkeményedése és átmérõjük szû-
külése a fõ ok. A szûk artériákban könnyeb-

né református, Fülöp Sándor római katoli-
kus lelkész, az önkormányzat nevében pe-
dig Mudri Barnabás alpolgármester. Idén
is volt betlehemes, s ezúttal sem hiányzott a
pogácsa, az illatos tea.

A két ünnep között – 27-én – a Rock-
zone együttes tartotta meg fergeteges
szülinapi buliját (némelyek szerint a kelleté-
nél kicsit hangosabban...), január 24-én pe-
dig a retro-bulit tartották meg jó hangulat-
ban. Közben (január 20-án) Tamás Sándor
és csapata, azaz a Nyugdíjasklub emlékezett
meg A Magyar Kultúra Napjáról. S az élet
(a házban is) megy tovább. Ottjártunkkor
készültek a Valentin napra, a nosztalgia je-
gyében szervezõdõ asszonybálra, a roma Ki
mit tud?-ra, az Itt élünk mi címmel az általá-
nos iskolásoknak kiírt rajzpályázatra, illetve
kiállításra.

a családsegítõ
szakemberei köz-
remûködésével
báboztak, versel-
tek, énekeltek.
Egy héttel késõbb
a Mindenki kará-
csonya követke-
zett: a ház elõtt az
óvodások, iskolá-
sok által feldíszí-
tett fenyõfa, az
emeleten mûsor
várta a gyereke-
ket. Köszöntötte
õket Bokros Elek- Nagy sikert aratott január 24-én a retro-buli
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Az állampolgári jogok országgyûlé-
si biztosának felhívása Szabolcs–
Szatmár–Bereg Megye polgáraihoz

Tisztelt
állampolgárok!

Ha úgy ítélik meg, hogy valamely ható-
ság, illetve közszolgáltatást végzõ szerv alap-
vetõ jogaikkal összefüggésben visszásságot,
sérelmet okozott önöknek, kérhetik az ál-
lampolgári jogok országgyûlési biztosának
segítségét. Panaszaik továbbításához a biz-
tos gyûjtõládákat helyez el a következõ
helyszíneken (Polgármesteri Hivatalok-
ban):

Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Mátészalka, Hõsök tere 9.
Tiszavasvári, Városháza tér 4
Nagykálló, Somogyi Béla u. 5-7.
Ibrány, Hõsök tere 3.
Nyírbátor, Szabadság tér 7.
Kisvárda, Szent László utca 7-11.
Záhony, Ady Endre út 35.
Baktalórántháza, Köztársaság tér 8.
Vásárosnamény, Tamási Áron út 1.
Fehérgyarmat, Kiss E. u.12.
Csenger, Ady Endre út 14.

A panaszládákba március 13-áig dobhat-
ják be leveleiket (lehetõleg csatolva a pa-
nasszal kapcsolatos iratok fénymásolatait).

Panaszaikat a biztos kivizsgálja – illetve
amennyiben nem tartozna hatáskörébe, az
illetékes hatóságnak továbbíthatja. Az ál-
lampolgári jogok országgyûlési biztosa a
vizsgálatot követõen ellátogat a megyeszék-
helyükre. Az esetleg szükséges személyes
meghallgatás idõpontjáról írásbeli értesí-
tést küldünk.

A beadványukat postán is elküldhetik,
illetve március 13-áig személyes meghall-
gatást kérhetnek az Országgyûlési Biz-
tos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor
u. 22.), vagy e-mailben is továbbíthatják a
panasz@obh.hu címre.

Hatáskör hiányában az országgyûlési biz-
tos nem tud segítségükre lenni akkor, ha

– az ügyben nem merítették ki a ren-
delkezésre álló közigazgatási jogorvoslati
lehetõségeket,

– az ügy 1989. október 23-a elõtt in-
dult,

– jogerõs határozatát egy évnél régeb-
ben hozta meg a hatóság,

– az ügy elbírálása ügyészi és bírói ha-
táskörbe tartozik.

Dr. Szabó Máté s.k.
az állampolgári jogok
országgyûlési biztosa

felhívás Labdarúgás: rajtra készen
A távozókat pótolni képes támadójá-
ték, megbízható teljesítményt nyújtó
védelem, néhány idegenbeli siker, ki-
egyensúlyozott szereplés –  így érté-
kelte a második helyet érõ õszi szezont
Szilágyi Bertalan, focistáink mestere.

A megérdemelt pihenõ után természete-
sen megkezdõdött a felkészülés a folytatás-
ra, mégpedig biztató eredményeket hozó
edzõmérkõzésekkel. A Nyírkarász csapatát
például idegenben gyõztük le 4-3-ra, a ha-
gyományos Bodnár-MÉH 7.  Várda Kupa
teremtornán pedig nyolc együttes között az

elsõ helyen végeztünk (a döntõben a
balkányiakat vertük 5-4-re). Gyulaházán, az
EMFESZ Kupa teremlabdarúgó bajnoksá-
gon 12 csapat 66 összecsapását láthatták a
nézõk. A madai alakulat itt is elsõ lett, még-
hozzá veretlenül (9 gyõzelemmel és 2 dön-
tetlennel).

Belefért egy botlás is: hazai pályán 2-1-re
kikaptunk a Cigánd csapatától, majd 2-2-t
játszottunk a tiszakanyáriaktól.

Ide kapcsolódó hír,  hogy  Haburcsák
Bertalan  Mezõkövesdre távozott, Bakta-
lórántházáról viszont Madára igazolt a 20
éves Nagy Dániel.

rendõrségi hírek

Legutóbbi számunkban olvashattak ar-
ról, hogy nyugdíjba vonult Zócsák
Péterné, a rendõrõrs elõadója. Mint
Koncz László alezredes  õrsparancsnok-
tól megtudtuk, az állomány további
három tagja – Leskó Péter, István
Károly  és Jónás Miklós,  valamennyi-
en körzeti megbízottak – is leszerelt
és a nyugdíj mellett döntött. Január
30-án egy közös ebéddel búcsúztak el
tõlük és köszönték meg munkájukat.
Az összejövetelre eljött Nagy István al-
ezredes, naményi kapitány és a megyei
fõkapitány két helyettese is. Vala-
mennyi búcsúzó ajándékot kapott, Ró-
zsika pedig egy 50 ezer forintos pénz-

Aktív szolgálat után jöhet a megérde-
melt pihenés

korszerû technikai eszközöket is bevetnek,
hogy nyakon csípjék a fatolvajokat.

Ide tartozik az a hír is, hogy január vé-
gén a vasútállomásról 63 használaton kívüli
talpfát vittek el mintegy 63 ezer forint ér-
tékben. Ebbõl nem sokkal késõbb két he-
lyen összesen 21-et találtak meg a rendõrök,
a többit már felvágták, illetve eltüzelték.

jutalmat is átvehetett.
A rendõrõrsre azóta beálltak a kapitány-

ság más területeirõl áthelyezett új rendõrök,
akik mindenkitõl azt kérik, segítsenek a hely-
ismeret mielõbbi megszerzésében.

Február 12-én ülésezett a polgárõr szer-
vezet, amely Folytovics Sándor személyében
új vezetõt választott, egyszersmind megkö-
szönték Tóth András, eddigi parancsnok te-
vékenységét. Elhatározták, hogy a település
közbiztonságának erõsítése érdekében gya-
koribb lesz a rendõrökkel való közös fellé-
pés, ellenõrzés. A cigány kisebbségi önkor-
mányzat jelezte, hogy nyolc roma kéri fel-
vételét a szervezetbe, hogy részt vállaljanak
a rend, a nyugalom fenntartásában. Ehhez
anyagi hozzájárulásukat is felajánlották.

Ilyenkor a hideg miatt a külterületi falo-
pások okozzák a legtöbb gondot. A rend-
õrök több-kevesebb sikerrel megtalálják az
elkövetõket, velük szemben szabálysértési,
illetve büntetõ eljárást kezdeményeznek. Mi-
után az erdõtulajdonosok is érdekeltek a
megelõzésben, részt vesznek a rendõrökkel
közös ellenõrzésben. Az õrs munkatársai


