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A fejlõdés látható jelei
Olvasóinkat korábban tájékoztattuk
arról, hogy idén három jelentõs beru-
házás, fejlesztés biztosan megvalósul
nagyközségünkben. Március utolsó
napján arról tájékozódtunk, hol tar-
tanak ezek a projektek.

Az iskola felújítására kiírták az elõzetes
közbeszerzési felhívást. Az ajánlatok beérke-
zését követõen, várhatóan május második
felében eldõl, ki lesz a kivitelezõ, s jó esély
van arra, hogy szeptember elsején egy fel-
újított, megszépült intézményben kezdhe-
tik meg a tanévet diákjaink.

ünnepek

A hagyományok szerint emlékeztek meg
március 15-érõl, az 1848-as forradalom
161. évfordulójáról az általános iskolá-
ban. Délelõtt a diákönkormányzat rövid
ünnepség keretében koszorút helyezett
el Hunyadi Ferenc õrnagy sírjánál, majd
megkoszorúzta a névadó Patay István ez-
redes szobrát.

A késõ délutáni órákban a tanulók be-
kapcsolódtak a községi megemlékezésbe,
gyertyákkal, virággal rótták le kegyeletü-
ket a ‘48-as emlékmû elõtt.

Az intézmény versmondói Lipuszné
Mucsonyi Szidónia  felkészítésével sza-
valattal köszöntötték az ünnepet.

Amikor lapunk megjelenik, már dolgoz-
nak a tájházzá alakítandó Rákóczi utcai in-
gatlanon. Ezt megelõzõen lezajlott a közbe-
szerzés, kiválasztották a kivitelezõt, megkö-
tötték a vállalkozói szerzõdést, hogy április
elején elkezdõdhessen a munka, amelynek
befejezési határideje október 31-e.

Megújul a Kálvin tér is. Elbontják, kicse-
rélik a burkolatot, egységes kapubejárókat
alakítanak ki, a két parkban évelõ és egynyá-
ri virágok, bokrok, cserjék pompáznak, zöld
elválasztó sávok, utcabútorok, s az elsõ vi-
lágháborús emlékmû díszkivilágítása teszik
teljessé a megszépült településközpontot.

Az öreg Rákóczi utcai épület – felújítása után – tájházként kezd új
életet

A hamarosan megújuló iskola látványterve

Március 15

A nagyközségi ünnepségen Kál-
mán Béla polgármester mondott
beszédet a‘48-as emlékmûnél

Majális
Önkormányzatunk és a mûvelõdési ház
idén is a hagyományoknak megfelelõen
szervezi meg május elsõ napján a munka
ünnepét ,melyre ezúton is tisztelettel vár-
ják nagyközségünk valamennyi pihenni,
szórakozni vágyó lakóját.

Mivel az ünnep péntekre esik,két nap-
pal késõbb,azaz május elsõ vasárnapján az
édesanyákat köszöntjük. Lapunk is szere-
tettel kíván nekik minden szépet és jót.



MADAI  HÍREK2 .

A költségvetés számaiból
A mindenkori költségvetés elöljáróban
rögzíti azokat az adatokat, amelyek
meghatározzák a tervezési munkát.
Ebbõl tudhatjuk azt, hogy az állandó
lakosok száma 2008. január 1-jén 5039
volt.

Közülük 19-en laktak külterületen, általá-
nos iskolába járt 582 gyerek, az óvodába
256 kicsit írattak be. Napközibe 101-en jár-
tak, iskolaotthonos oktatásban 304-en része-
sültek. A nemzeti-etnikai nevelés-oktatás az
iskolában 278, az óvodában 147 gyereket
érint. A pedagógusok száma az iskolában
51, az óvodában 16.

A bentlakásos szociális ellátást, a nappali
szociális ellátást és a szociális étkeztetést egy-
aránt 40-en vették igénybe. A Szociális Támo-
gató, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
mûködési területén 10 ezer 832-en élnek.

Sokakat érint, ezért fontosnak tartjuk
közreadni: a köztisztviselõi és a közalkalma-
zotti munkabéreket a 2009. január 1-jétõl
érvényes és a költségvetési törvényben meg-
határozott illetményalap, illetve bértáblázat,
valamint a kötelezõ legkisebb alapbér által
meghatározott mérték figyelembe vételével

tervezték (a köztisztviselõi illetményalap 38
ezer 650 forint). A rendszeres és eseti pénzel-
látásokra tervezett összegek az alábbiak szerint
alakultak (bár az ellátotti létszám változásával
ezek módosulhatnak): lakásfenntartási támo-
gatásra (kerekítve) 43 millió forint jut, a rend-
szeres szociális segély több mint 200 millió
forintra rúg. Ápolási díjra alanyi jogon csak-
nem 11 millió forint fordítható.

Speciális célú támogatási elõirányzatnak
minõsül a Mada-Komm Kht.-nak juttatan-
dó 18,4 millió forint a kötelezõ önkormány-
zati feladatok ellátására és a közhasznú munka
szervezésére.

Az egyéb juttatások címszónál 5,2 millió
forint a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat-
ra, az Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramra, az iskoláztatási támogatásra és a moz-
gáskorlátozottak támogatására lett betervezve.

Idén az önkormányzat általános tartaléka
2 millió, a mûködési céltartalék 21 millió
forint (ez utóbbiban szerepel többek kö-
zött az óvoda részére az integrált oktatás
céljára biztosított 8,2 millió, a közhasznú
foglalkoztatás saját forrásának fedezésére
szánt 4 millió, az idei normatív állami tá-
mogatás különbözetére fordítandó 7,2 mil-

lió és a közösségi rendezvények támogatásá-
ra tervezett 1 millió forint).

Tovább szemezgetve a számok között ki-
derül, hogy a költségvetés az iparûzési adó-
ból 40,5 millió, a gépjármû adó átengedett
részébõl 21,4 millió forint bevételre számít.
A magánszemélyek kommunális adója 10,4
millió forinttal gyarapíthatja az önkormány-
zat kasszáját.

A három egyházi felekezet egyaránt 300 ezer
forint mûködési támogatásban részesül, a
naményi tûzoltó egyesületnek 250, a rendõr-
õrsnek 200, az alapítványok, civil szervezetek
segítésére összesen 530 ezer forint jut.

Március utolsó napján két kedvezõ infor-
mációt kaptunk a költségvetéssel kapcsolat-
ban.

Az egyik: az Állami Számvevõszék ellen-
õrizte a 2008.évi normatíva felhasználását, s
megállapította, hogy még 8,7 millió forint
„jár” önkormányzatunknak (korábban és
másutt általában visszafizetési kötelezettséget
szoktak megállapítani….).

A másik: a költségvetési sorok újraszámo-
lása, pontosítása nyomán kiderült, hogy a
hiány 55 helyett 48 millió (emlékeztetõül:
tavaly 77 millió forint volt).

Életeleme: segíteni másokon

Bár Mátyusban született, madainak
vallja magát Szabó Józsefné Magdika,
hiszen negyven éve településünkhöz
köti családja, munkája. A nyíregyházi
Egészségügyi Szakközép- és Szakisko-
lában 1970-ben végzett általános ápo-
lónõi szakon, s akkor került ide az el-
ismert szakember, dr. Pávay György
mellé körzeti ápolónõnek.

Napi négy órában a ren-
delõben adminisztrált, kötö-
zött, injekciókat adott be,
vérnyomást mért, tanácsok-
kal látta el a betegeket. A
másik négy órában az ott-
hon fekvõ maródiakat gon-
dozta az orvos által elõírtak
szerint, volt, akihez napon-
ta kétszer is kiment.

Akkoriban még sok utca
aszfaltozatlan volt, letettem a
kerékpárt, gumicsizmát húz-
tam – idézi fel a múlt ne-
hézségeit. Eközben a körze-
tébe tartozó 2500 ember szin-
te mindegyikét megismerte,
alig volt olyan ház, amelyben
ne járt volna. Beleláttam az éle-

kodnia, hogy nyugodtan végezhessék mun-
kájukat. Valamennyi doktortól tanult vala-
mi újat, de a munka mellett szakápolói, szá-
mítógépes ismereteket is szerzett. Segítette
ebben a biztos családi háttér, szerettei elvi-
selték, ha olykor hazavitte munkahelyi gond-
jait. Férjét Madán ismerte meg, ez is itt tar-
totta. Rádió-tv mûszerész párjával két fiút
neveltek fel, õk már családot alapítottak,
agrármérnöki, illetve erdésztechnikusi vég-
zettséget szereztek, megállják a helyüket
munkájukban is. Immár három unokával
dicsekedhetnek, s elmúlt év végi nyugdíjba
vonulását az is motiválta, hogy gyakrabban
láthassa õket.

Rengeteg tervem van, s ehhez erõm, egész-
ségem is – válaszolja, amikor a jövõrõl kér-
dezem. A család mellett szenvedélye a fõzés,
a hatalmas receptgyûjteményt most formál-
ja könyvvé számítógépén. Imádják a termé-
szetet, gyakran felkerekednek túrázni, kerék-
pározni (már legidõsebb unokájukkal is!),
ezzel is igyekeznek példát mutatni.

Minden nap minden perce meg lesz tölt-
ve – foglalja össze, hogyan képzeli el napja-
it, végül hozzáteszi: szeretem és tisztelem a
madai embereket, bármikor, bármiben kész
vagyok segíteni nekik, ha kérik, igénylik.

Szabó Józsefné

tükbe, korosztályok nõttek fel a szemem elõtt,
rám bízták gondjukat, bajukat, megosztották
velem gondolataikat – mondja. Persze a bete-
gek gyakran voltak nyûgösek, türelmetlenek,
stresszesek, de a konfliktusokat hivatástudat-
tal, alázattal, empátiával kezelni tudta.

Fontosnak tartja megjegyezni, hogy a 38
éven és 3 hónapon át tíz háziorvossal dol-
gozott, akikhez mindig sikerült alkalmaz-
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Céljaink a válság ellenére tarthatóak
Csaknem másfél esztendeje annak,
hogy  lapunk interjút készített Kálmán
Béla polgármesterrel.  Azüta sok víz
lefolyt a Tiszán,  a világ, hazánk és
településünk  helyzete több tekintetben
megváltozott.

Arra kerestük a választ, miképpen látja
most a legfontosabb dolgokat Nyírmada elsõ
embere.

Senkit sem kellett
elbocsátani

– Bõ fél esztendeje egyebet sem hallani:
válság van. Mit érez ebbõl az önkormány-
zat?

– Véleményem szerint a válság hatása még
nem érte el településünk önkormányzatát.
Az elõzõ évekhez hasonlóan pontosan kap-
juk az állami normatívákat. Természetesen
át kellett gondolnunk a település gazdálko-
dását, ésszerûsítéseket végrehajtani. Sikernek,
eredménynek érzem azt, hogy intézménye-
ink egyetlen dolgozót sem bocsátottak el és
legalább a tavalyi szinten, költségeken tud-
ják folytatni a munkájukat. Meg merem koc-
káztatni, hogy az idei évi költségvetésünk
pozitívabb mint a tavalyi, s ha a szennyvíz-
csatornázásból adódó hitelt, kamatokat nem
kellene fizetnünk, a hiány  nulla lenne. Áp-
rilis 1-tõl az „Út a munkához” programon
belül 100 fõ kezdhette meg közhasznú tevé-
kenységét.

A faluban élõ azon lakosokkal, akiknek
megszûnt a munkahelyük még az önkor-
mányzat nem, csak a munkaügyi központ
kerülhetett kapcsolatba. Így õk rendszeres
munkanélküli segélyt kapnak pillanatnyilag.
Nagyobb gondjuk lehet a feketén alkalma-
zott dolgozóknak, akiknek megszûnt a be
nem jelentett munkaviszonyuk, mert õk nem
kerülhettek be a támogathatók körébe.

Új piaccsarnok,
megszépül a Kálvin tér

– Ilyen körülmények között fenntartha-
tók-e a választáskor megfogalmazott célok,
jut-e pénz a fejlesztési elképzelésekre?

– A RAUCH és a csomagolóüzem új mun-
kahelyként jelent meg a településen. A fej-
lesztések közül átadásra kész a piaccsarnok,
felújítás alatt áll a tájház, júniusra megszé-
pül a Kálvin tér. Ezek által is élhetõbbé vá-
lik településünk. 500 millió forintos felújí-

tásnak, korszerûsítésnek, akadálymentesítés-
nek kell befejezõdnie szeptember l-re az is-
kolában. Hat pályázatunk sorsa felõl a na-
pokban születik döntés. ( mûvelõdési ház,
Sugár út, kerékpárút,  stb.)

Úgy érzem, mindent megtettem azért,
hogy ezek a pályázatok sikeresek legyenek.

Fontos terv
a várossá válás

– A döntéshozók asztalán van a várossá
nyilvánítást célzõ pályázatunk. Mit jelent-
het egy pozitív döntés?

– Legnagyobb célkitûzésünk a ciklusban
az volt, hogy nagyközségünk várossá váljon.
Most elsõ ízben pályáztunk erre a címre.
Pozitív döntés esetén  más, nagyobb lehe-
tõségek nyílnak meg a település elõtt. Az
Európai Unió pályázataival nagyobb lépté-
kekben gondolkodhatunk, tervezhetünk.
Például lehetõség nyílhat elsõ fokú hatósá-
gok (okmányiroda, stb.) helyi mûködésére
is.

Senki se várja
a sült galambot...

– Hogyan élnek együtt Nyírmadán a ci-
gányok és a nem cigányok? Miben látja
hosszabb távon a megoldást?

– A média tele van a romák és nem ro-
mák ellentétével. Nálunk ez ilyen módon
nem érezhetõ. Ha gondjaink lennének is egy-
mással, együtt, közösen, helyben kell megol-
dani. A problémák egyébként nem a roma
vagy nem roma származásból adódnak, ha-
nem abból, hogy tenni akar- e valaki magá-
ért és a családjáért, vagy sem. Az látszik, hogy
egyre erõsödik az ellenszenv azok az embe-
rek, családok iránt, akik a „sült galambot”
várják és nem mozdítanak sem a környeze-
tükön, sem a családjukon semmit elõre. Én
magam is nyitott vagyok arra, hogy az ön-
kormányzat lehetõségeihez mérten minden
támogatást megadjak azoknak, akik tenni
szeretnének önmagukért.  Igyekszünk bevon-

Pontosan kapjuk az állami normatívákat

Beszélgetés
Kálmán Béla

polgármesterrel

Kálmán Béla

ni a roma kisebbségi önkormányzatot a
közös döntésekbe, a közös megoldásokba,
lehetõség szerint  a foglalkoztatásukat is tá-
mogatjuk. Nagy probléma viszont, hogy
legfeljebb 8 általános iskolai végzettsége van
a munkanélküliek, köztük a romák 90 száza-
lékának. Ösztönözni kellene a családoknak a
gyerekeiket arra, hogy szakmát szerezzenek,
minél magasabb iskolai végzettséget szerez-
zenek, ezáltal a lehetõségeik is nagyobbak
lesznek.

Együttmûködõ
önkormányzat

– Két és fél éve mûködik jelenlegi össze-
tételében a képviselõ-testület.  Hogyan ítéli
meg az önkormányzati munkát?

– Úgy gondolom, hogy képviselõink
döntõ többsége kész a nyitott gondolko-
dásra, az együttmûködésre. Sokkal pozití-
vabbnak látom ennek a testületnek a mûkö-
dését, a falu gondjainak a megoldásához való
hozzáállását, mint az elõzõleg volt. A dönté-
seket megelõzik a bizottsági ülések és jó hogy
ott vélemények ütköznek véleményekkel és
a kihozható  legjobb
kerül javaslatként a
testület elé. A követ-
kezõ másfél évben is
célom a testület és
falu egészének az
összefogása, hogy
Nyírmadán érdemes
legyen élni.
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Gazdálkodók figyelmébe!
Éppen tíz éve annak, hogy Mudri Bar-
nabás nagyközségi mezõgazdász (s
most alpolgármester is) elõször jelent-
kezett lapunk hasábjain a gazdáknak
szánt tanácsaival. Az azóta töretlen
sorozatot sajnálatos betegsége miatt
nem akarta megszakítani, ezért ezút-
tal az újságírónak „mondta tollba”
aktuális útmutatását. Ha ezért az aláb-
biakban becsúszik esetleg egy szakmai
pontatlanság, az nem az õ hibája.

A simogató tavaszi napsütés hatására fenséges virágpompába öltöztek a meggyfák

A zsákos szelektív hulladék elszállításának
idõpontjai az elkövetkezõ hetekben az
alábbiak szerint alakulnak: április 23-a,
május 28-a, június 25-e (reggel 6 és dél-
után 18 óra között).

válogatott szemetünk

Már most figyelmeztetünk arra, hogy ese-
dékessé vált a parlagfû elleni védekezés, a
mentesítés.

parlagfû

Ideje kezdeni
a védekezést

Amíg fiatal a parlagfû, addig
egyszerû megszabadulni tõle

Említeni si fölösleges, hogy miért van
erre szükség, hiszen lassan nem lesz egy
olyan család sem, ahol valakit ne érintene
az allergiás megbetegedés, ami egyik fõ
okozója a parlagfû pollenje. Fontos, hogy
a feladatot komolyan vegyék, mert egy
jogszabályi változás nyomán a növényvé-
delmi bírság és a közérdekû védekezés el-
rendelése az önkormányzat jegyzõjétõl át-
került a megyei növény– és talajvédelmi
igazgatósághoz. Ismerve az õk szakmai el-
kötelezettségét, minden bizonnyal könyör-
telenek lesznek

Február 28-án záróvizsgával ért véget a 80
órás feltételes forgalmú növényvédõszer- és
méregraktár-kezelõi tanfolyam. A két csoport-
ban lezajlott vizsgán mikrotérsé-günkbõl 23-
an (összesen 50-en) bizonyították tudásukat
dr. Szõke Lajos  és Sallai Pál elõtt.

A tavasz egyik elsõ, kedves virága az
aranyesõ, mely sok helyen kibontotta szir-
mait településünkön is

Az egyik legfontosabb korai
munka a metszés, ami a madai
kertekben sem maradt el

A 2009. évi területalapú támogatás –
amely tartalmazza a hazai és uniós, az agrár-
környezetgazdálkodási, a kedvezõtlen adott-
ságú területekre vonatkozó fejezeteket is –
benyújtásának határideje május 15-e. Az érin-

tettek a felhívást, a tájékoztatást meg-
kapták, s tudniuk kell, hogy az igény-
lés csak elektronikus úton nyújtható
be. Segítséget a kamarai, illetve a szak-
tanácsadóktól kérhetnek.

Az agrár-környezetgazdálkodási
program 2004-tõl számított elsõ öt-
éves ciklusa augusztus 31-én lejár. A
következõ öt évre május 16-ától jú-
nius 30-áig lehet jelentkezni elektro-
nikus úton. Május második felében
errõl szakmai tájékoztatótszerveznek,
de máris jó tudni, hogy a feltételek
igen szigorúak lesznek.

A gondos gazdák a tavaszi per-
metezésre is szakítottak idõt

Akik állattenyésztéssel foglalkoznak, illet-
ve akik nitrátérzékeny kategóriába sorolt
fizikai blokkon gazdálkodnak, kötelesek
nitrátje-lentést készíteni vagy készíttetni. Ez
ügyben 150-200 gazda igényelt és kapott
segítséget, mások nem tettek eleget kötele-
zettségüknek, illetve nem kértek segítséget.

Ezúton is felhívjuk a gazdák figyelmét arra,
hogy mindazok, akik uniós és/vagy hazai
támogatásban részesülnek, ötévente egyszer
kötelesek talajvizsgálatot végezni vagy végez-
tetni. Ennek határideje is esedékessé vált (a
végsõ idõpont augusztus 31-e), ezért kérje-
nek segítséget, mert ha külsõ szakértõvel vé-
geztetik el, mélyen a zsebbe kell nyúlni.

Kérjük, ne feledkezzenek meg a gyümöl-
csösök növényvédelmérõl! Bár a szerek meg-
lehetõsen drágák, a magunk, a  gazdatársa-
ink, a szomszédjaink érdekében célszerû ezt
a munkát is gondosan, körültekintõen elvé-
gezni mind a kül-, mind a belterületeken.
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 November 6-án voltak egyévesek
a ,,három Szabó-legények”,
Gergõ, Máté  és Zsombor.
Kevés boldogabb nagyapával
találkozhatunk, mint az övékével,
a közismert, népszerû nyírmadai
nyugdíjas egyesületi vezetõvel,
Tamási Sándorral, aki múlt
karácsonykor ünnepelte közöt-
tünk az 50. házassági évforduló-
ját. Azóta tervezgetjük a páratlan
csoportkép elkészítését, tudva,
hogy nem sok nagyapának adatik
meg ez a csoda, a három kis
unoka szeretõ ölelése, kapaszko-
dása karjaiba, s elindulásuk a õ
saját  útjukon.

Sok boldogságot Sándor,
nõjetek nagyra, ikrek!

(Erdélyi Tamás)

Bemutatkozik a Nyugdíjasklub
1985 szeptemberében közel 300 nyír-
madai nyugdíjashoz juttattuk el a Nagy-
községi Mûvelõdési Ház meghívását egy
baráti beszélgetésre. A meghívást 35-40-
en  fogadták el. Javasoltam, hogy jó len-
ne, ha hetenként egyszer összegyûlné-
nek a falu nyugdíjasai, ahol az azonos
emlékeket õrzõ,  azonos gondokkal küz-
dõ, sokszor az egyedüllét szorongásai-
val magányra kényszerült idõs emberek
egymással találkozva megszépíthetnék
életüket. Aki úgy érzi, hogy szívesen csat-
lakoznak hozzánk, jöjjön el hétfõnként
a mûvelõdési házba!

Ez így is történt. Az elsõ összejöveteleken
betekintettünk a magyar költészet gyöngy-
szemeibe. A második alkalommal Jeney Jós-
ka bácsi már saját verseit is elhozta, aztán
Bartha Józsi bácsi nótára gyújtott: ismert és
kevésbé ismert dalokat hozott, amelyeket
együtt is énekeltünk. Október 2-án döntöt-
tük el,  hogy megalakítjuk a Nagyközségi
Mûvelõdési Ház nyugdíjasklubját. Tizenhá-
rom alapító tag kért fel arra, hogy  a klub
vezetését magam vállaljam  el. A  kérésnek
örömmel tettem eleget, s azóta is vezetem a
klubot, amelynek  ma 35 nyugdíjas és 17
pártoló tagja van.

Országjáró idõsek

Hamarosan kapcsolatba léptünk a
kisvárdai „Életet az Éveknek” klubbal, ame-
lyet régi ismerõsöm, Hován József alapított
és vezetett. Öt tagú „küldöttséget” hívtak
meg tõlünk a Kisvárdán rendezett megyei
találkozóra. Késõbb ebbõl szorosabb kap-
csolat lett. Volt, hogy 25-en vendégesked-
tünk Kisvárdán, majd mi fogadtunk egy au-
tóbusznyi látogatót.

Karácsonykor már 42 tagot számlált a klu-
bunk. Hagyományt teremtettünk: negyed-
évenként megünnepeltük az összevont név-
napokat. A  hölgyek saját készítésû harapni-
valót, a férfiak italokat hoztak. Az ünnepel-
teket egy szál virággal, jókívánsággal, puszi-
val köszöntöttük. Aztán elõkerült a magnó:
és a lakodalmas kazetták hangjára táncra is
perdült az ünneplõ sereg.

Nyáron már kirándulást is szerveztünk,
melynek során felkerestük Tákost, Csarodát,
Tarpát, Szatmárcsekét, Tiszacsécsét, Fehér-
gyarmatot, Tunyogmatolcsot. A következõ
években eljutottunk Egerbe az országos
nyugdíjas találkozóra, jártunk Mezõköves-
den, Kazincbarcikán, Lillafüreden, Szilvás-
váradon, Sárospatakon, Debrecenben. Nem
maradt ki a sorból Széphalom,  az Ország-
ház és  Ópusztaszer sem.

Emlékezetes, háromnapos kirándulást tet-
tünk Szigetvárra központtal, ahol a Kumilla

Szállóban kaptunk önköltséges szállást és el-
látást. Könnyû doplgunk volt, mert a cég
igazgató-fõmérnöke a fiam, aki aztán fele-
ségével együtt idegenvezetõnk is lett nem csak
Szigetváron, hanem Almamelléken, Ibafán,
Domoloson, Pécsett, Harkányban, Mária-
gyüdön.  Hazafelé Mohácson át jöttünk, ahol
a sógorom kalauzolt bennünket. Leróttuk ke-
gyeletünket édesanyám sírjánál, a nagy csata
emlékkertjében, megnéztük a fogadalmi temp-
lomot, majd a halászcsárdában ebédeltünk. Ez
a kirándulás annyira jól sikerült, hogy még
évek múlva is nosztalgiával emlegettük.

Dal és írás

Késõbb, a mûvelõdési ház intézményének
törvénysértõ megszüntetése után a szociális
otthonban kaptunk helyet. Folyt a sakkozás,
malmozás, kártyázás. Asszonyaink Zalatnay
Enikõ vezetésével a népdalkórust hoztak lét-
re, mely sok szép sikereket aratott:  megyei,
majd területi versenyen is „arany” minõsítést
kapott. Minden évben megünnepeljük a Ma-
gyar Kultúra- és a Költészet Napját.

Évente részt veszünk a megyei-, újabban a
kistérségi nyugdíjas-találkozókon is, fellépünk
a megyei hagyományõrzõ kulturális bemuta-
tókon, bekapcsolódunk az idõsek világnapja
és az idõsek karácsonya rendezvényeibe. A me-
gyei irodalmi pályázatra három tagunk küld-
te el írásait két évben is. Itt rangsorolás nem
történt, ám a zsûri minden írást közlésre al-
kalmasnak talált, melyek folyamatosan meg is

jelennek megyei szövetségünk lapjában, a
„Nyugdíjasélet”-ben. Erre a lapra évente 35-
40 elõfizetést gyûjtünk.

Bál és együttmûködés

Nehéz lenne felsorolni, hogy az eltelt
csaknem negyedszázad alatt mi minden
történt velünk. 2003-ban megrendeztük az
Erzsébet-Katalin bált, amely bevételébõl
fellépõ ruhát varrattunk a kórusnak. Klu-
bunk 2004 óta a bíróságon bejegyzett társa-
dalmi szervezetként mûködik. A következõ
évben kistérségi nyugdíjasklub-találkozón
ünnepeltük meg 20. születésnapunkat az
önkormányzat anyagi támogatásával.  2006-
ban a kórus fele elhagyott bennünket, s s
negalakította a Bokréta Népdalkört. Azóta
kórusunk új tagokkal gyarapodott,
vegyeskarként mûködik tovább, és újabb
sikereket ért el. Egy megyei minõsítõ verse-
nyen „ezüst” oklevéllel díjaztak bennünket.

Összejöveteleinket kedd esténként tart-
juk az újjászervezett Nagyközségi Mûvelõ-
dési Házban, ahová várjuk a község nyug-
díjasait, s mindazokat is, akik pártoló tag-
ként kívánják támogatni klubunkat. Kö-
szönettel fogadjuk a vállalkozások anyagi
segítségét is. Ezúton is köszönjük a Feny-
ves Csárda (Krivács Andrásék) rendszere-
sen támogatását, valamint a Gerõ Csaba vál-
lalkozásától kapott múlt évi támogatást.

Tamási Sándor
                               a klub elnöke

egy csokor unoka...
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Jótékonysági bál
Március 7-én tartottuk közös iskolai óvo-
dai jótékonysági bálunkat. Nagy érdek-
lõdés kísérte a fellépõ több mint száz gye-
rek – köztük az óvoda és az iskola tánccso-
portjai mûsorát. Az intézményvezetõk és Kál-
mán Béla polgármester köszöntõje után a
vendégek közös vacsorán vettek részt. A  bál
nyitótánca három szülõ  ABBA  produkci-
ója volt. A jó hangulatú társaság hajnalig
mulatott a retró zenére.

A bál bevételét  a közösségi terek szépíté-
sére fordítja az iskola, az óvoda pedig  ba-
baházat és esõházat vásárol. Minden támo-
gatónak köszönetet mondunk segítségéért.

Báli támogatók – Tombola: 3.c osz-
tály, 6.c osztály, Alfi Ker, Andrássy Katinka Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény, Balogh Tra-
de Bt., Csernáti Sándorné, Csonka Sándorné,
Danku Beatrix, Deák Tiborné, Dorka György,
Fecske család, Fojtovics Sándor, Fojtovics Sán-
dorné, Granvisus Látszerészeti Kft., Hajdu Ani-
ta, Hódi Andrásné, ifj. Luka István, Iklódi La-
jos, Istvánné Tóth Katalin, Képzõmûvész szak-
kör (2 db kép), Kézi István, Kisebbségi Önkor-
mányzat, Kovács István, Kovács Tibor, Kun Ist-
ván, Lõrincz Csaba, Mada Center Kft., Mada
Gabona Bt., Móré Katalin & Lõrincz József,
Nagy Lí89via, Pacuk Viktória, Péter György,
Rebák Tiborné, Sebõk Gyula, Sebõk Gyuláné,
Shavrnok Julianna, Szabóné Sápi Rita, Szilva
Termál és Welnessfürdõ, Szõke Sándor, Szûcsné
Biró Csilla, TATE Kft., Tipographic Kft. (fõdíj),
Tóth István, Tóth Jánosné (masszázs), Tarné
Szilágyi Etelka (virág), Winkler Ház, Young Kft.

Felajánlások: 1. a–, 1. b–, 1. c–, 2. a–, 2. b.,
2. c–, 3. a–, 5. a–, 5. b–, 6. a–, 6. b–, 7. a–, 7. c–, 8.
b osztály, az óvoda dajkái, Baloghné Kresznóczki
Ildikó, Banama Kft., Barkasz Gyula, Benkõ Ti-
bor, Biró Roland, Bobecis János, Czifra Sándor,
Cser Zoltán, Csonka Beáta, Csonkáné Doka Lí-
via, Deák Erika, Deák Györgyné, dr. Bodnár
Anikó, dr. Kapolyi László, dr. Nyéky Tamás, dr.
Szegedi János, Erdélyi Sándor, Eviker Kft., Fa-
zekas Béla, Fekete János, Félegyházi Imre, Filep-

né Baráth Anita, Finta Jánosné, Garay Gábor,
Haklik Attiláné, Halász Mária, Hatala Mik-
lósné, Helix Kft, Hotisz Fa, Huszti Jánosné, id.
Fejér József, ifj. Bartha Tibor, Iklódi Lajos, Ja-
kab Borbála, Jánvári Rita, Juha Bertalanné, Ká-
dár Miklós, Kálmán Béla, Kálmánné Balogh Il-
dikó, Kaptur Sándor, Kato–Fém Kft., Kézi Lász-
ló, Kézi Sándor, Kliebert Anita, Kocsis Béla,
Kohonóczki Andrásné, Kolozsi János, Kósa
Barnabásné, Kovács Tibor, Kovácsné Vezse Vik-
tória, Kõrizsné Unoka Éva, Krivács és fia, Kun
István, Lábteniszezõ Öreg Fiúk, Liga Edina,
Lipuszné Mucsonyi Szidónia, Fazekas Györgyné
(logopédus), Lovas Józsefné, Mada Center Kft.,
Mada–Fa Bt., Mada–Gabona Bt., Magos Ist-
ván, Magyar Korona Gyógyszertár, Margaréta
csoport, Márton Tünde, Mi Kis Falunk Egyesü-
let, Micimackó csoport, Millennium Archi-Tech
Kft., Mozga Bertalan, Napocska csoport, Nap-
raforgó csoport, P+P Nyíregyháza, Papp Zol-
tánné, Pelsõczi Ferencné, Pelsõczi Gabriella,
Péter György, Pillangó csoport, Ponczók And-
rea, Rebák Tibor, Sváb-hús, Szabó András, Sza-
bó Antal, Szántó Anita, Szegedi László, Szege-
diné Tisza Judit, Szenesné Magyar Judit, Szi-
lágyi Lászlóné, Szociális Támogató, Családsegí-
tõ és Gyermekjóléti Szolgálat, Szojma Péter, Szõke
Zita, TATE Kft., Tiba Péter, Tóth Lászlóné, Tu-
lipán csoport, Vezse Sándor, Vladár Sándorné,
YOUNG Kft.

Abba produkcióval nyitotta
meg a bált három anyuka

Nõnap:

Sikerek
Testvériskolánk, a
Taktabáji Patay Sá-
muel Általános Isko-
la kedves meghívásá-
nak tett eleget hat al-
sós  tanulónk és ta-
nító nénijük, akik
részt vettek a takta-báji
helyesírási versenyen.
Tanítványaink  ered-
ményesen képviselték
intézményünket.

Kiváló helyesírók – verseny Taktabájon

Eredmények: 2.osztály: 1. Benkõ Zsófia, 3.helyezett  Bacsó Boglárka, 3.osztály: 2. Pálin-
kás Gábor, 4.osztály: 1. Leskó Regina, 3.helyezett Bacsó Dorina.

A Nõnapon a fiú tanulók köszöntötték lány
osztálytársaikat és a pedagógusokat egy-egy
szál virággal, majd délután a férfi kollégák
kedveskedtek mûsorukkal  a nõi dolgozók-
nak (képünkön).

A Víz Világnapja alkalmából a Környezet-
védelmi és Vízügyi Minisztérium valamint a
Duna Múzeum által meghirdetett Vizek és
Iskolák Projekt vetélkedõn országos második
helyezést ért el iskolánk csapata Kukuts Csilla
tanárnõ vezetésével. A Patay István Általános
Iskola és a Tiszaásványi Általános Iskola (Kár-
pátalja) közösen vesz részt a projektben. A
két intézmény tanulói megismerkednek a Ti-
sza és környéke állat- és növényvilágával, az
ott élõk életmódjával. Víztisztaság-mérést vé-
geznek, egy-egy kijelölt partszakasz megtisztí-
tásában is részt vállalnak. Közben megismer-
kednek egymással, filmet forgatnak, játékos ve-
télkedõn mérik össze tudásukat. A program
megvalósulását segíti Balázs László tanár is.

A Nyelvész verseny megyei döntõjén 2.
helyezést ért el Cser Anita 8. osztályos tanuló
(felkészítõ: Kálmánné Balogh Ildikó). Cser
Anita a megyei fizika versenyen 2. lett.

A Zrínyi Ilona matematika versenyen me-
gyei 2. helyezést ért el Cser Zoltán, a 14. he-
lyen Csonka Fruzsina végzett a 7. évfolyam-
ból. Felkészítõje Fazekas Béla. Cser Zoltán
bejutott az országos döntõbe amelyet Kecs-
keméten rendeznek meg április 8-9-én.

A Varga Tamás matematika verseny megyei
döntõjén 1. helyezett Cser Zoltán 7. a osz-
tály, felkészítõje Fazekas Béla.

A 7. évfolyamos Bólyai matematikai csa-
patversenyen megyei 5. helyezést értek el
Fazekas Béla tanítványai: Cser Zoltán, Szil-
ágyi Dóra, Csonka Fruzsina és Gyetkó Dóra.

A matematika alapmûveleti versenyen
a 8.osztályosok közül 2. helyezést ért el Cser
Anita, 6.-at Dorka László. Felkészítójük:
Kresznószki Mária. A 7.-esek közül 2. lett Cser
Zoltán és 3. lett Csonka Fruzsina. Felkészítõ-
jük: Fazekas Béla.

A 6.osztályosok közül Mészáros Attila 4.
helyezést ért el, felkészítõje Csonka Anetta és
Szegediné Tisza Judit.

Az 5.osztályosok közül Poór Fanni 4. és
Erdélyi Dávid 5. helyezést ért el. Felkészítõ-
jük Szegediné Tisza Judit.
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A közmûvelõdés
hírei

A mi kis falunk egyesület által a nosztalgia
jegyében szervezett asszonybálnak adott ott-
hont a mûvelõdési ház február 20-án. A lel-
kesedést, a jókedvet jellemezte, hogy jó né-
hányan jelmezbe öltöztek.

Másnap a megszokott és kedvelt retro-
bulitól volt hangos a ház, amelyet ezúttal is
megtöltöttek a fiatalok.

Március 6-án a Nyugdíjasklub közremû-
ködésével a nemzetközi nõnapról, egy hét-
tel késõbb pedig az általános iskola szerep-
lõivel nemzeti ünnepünkrõl emlékeztek meg.

A korábban beharangozott roma Ki mit
tud? szervezési és anyagi okok miatt egy
késõbbi idõpontra halasztódott, ám a hús-
véti készülõdés ezúttal sem maradt el.

Pályázati felhívás
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levél-

tár, a Nyíregyházi Fõiskola Történettudo-
mányi Tanszéke, a Jósa András Múzeum, a
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Honismereti Egyesület helytörténeti
pályázatot hirdet az alábbi témákban:

1. Az Emlékek a régi Szatmár vármegye
életébõl címû munkák fényképek, képesla-
pok, régi újságok, személyes iratok és emlé-
kek alapján tárhatják fel a megye kisebb-na-
gyobb közösségeinek múltját.

2. A Szép pillanatok a régmúltból cím-
mel szemtanúk visszaemlékezése, fotó- és írott
dokumentum melléklettel ellátott dolgoza-
tok a 20. század elsõ felében tartott bálok-
ról és közösségi tevékenységekrõl (fonó, ku-
koricafosztás stb.) szólhatnak.

3.  A Világháborús emlékek családom tör-
ténetében címmel olyan  munkákat várunk,
amelyek írott forrásokon (naplók, levelek,
hivatalos iratok) alapulva magukba foglal-
ják világháborúknak a kisközösségekre, sze-
mélyekre gyakorolt hatását, a tárgyi és írott
emlékek õrzését, napjainkban történõ hagyo-
mányozódását.

4. Pályázhatnak a 20. századi szabadidõs
és karitatív tevékenységeket, valamint intéz-
ményesített formáikat (egyesületek, társasá-
gok, körök, szövetségek stb.) bemutató írá-
sokkal is, mellékletekkel dokumentálva.

5. Várjuk azokat a honismereti munkákat
is, amelyek levéltári források, szakirodalom,
tárgyi emlékek és a helybeliek elbeszélései-
nek tükrében mutatják be a történelmi Sza-
bolcs, Szatmár, Bereg megye településeinek,
lakóinak életét.

6. Képeslapgyûjtõ pályázatunkra digitali-

zált, fénymásolt vagy eredeti formájú képes-
lapokat várunk a történelmi megyéink tele-
püléseirõl, valamint a 20. század elsõ felé-
ben kiadott bármilyen témáról.

A képeslapoknak mindkét oldalára szük-
ség van, illetve a dolgozat értékét emeli, ha
korabeli történet is fûzõdik hozzájuk. (Az e
pontra pályázók különdíjban részesülnek.)

Szívesen fogadjuk a határon túlról érke-
zõ pályamûveket is.

 Pályázni 30 oldal terjedelmû, géppel írt
(A/4-es lap, 1 sortáv, Times New Roman 12-
es betûnagyság), nyomtatásban meg nem
jelent dolgozattal lehet. A pályamûnek tar-
talmaznia kell a felhasznált irodalmat és a
források lelõhelyét.

Felhívjuk Tisztelt Pályázóink figyelmét
arra, hogy csak a kiírásnak tartalmi és alaki
szempontból is megfelelõ dolgozatokat fo-
gadunk el! Kérjük a pályamunkán feltüntet-
ni a pályázó nevét és elérhetõségét (levelezé-
si cím, e-mail, telefon).

Pályadíjak:
1. díj: 35 000 Ft
2. díj: 30 000 Ft
3. díj: 25 000 Ft
A pályamûveket augusztus 28-áig nyom-

tatott formában postai úton kérjük eljuttat-
ni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levél-
tárba (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.sz.).
Bõvebb információt az érdeklõdõk ugyan-
itt kaphatnak (tel.: 06/42-414-313, e-mail:
kocsis@szabarchiv.hu).

A pályázatok értékelése és az ünnepélyes
díjkiosztás szeptember 24-én lesz a XVI.
Nemzetközi Szabolcs-Szatmár-Beregi Levél-
tári Napokon.

Március 31-én a Szociális Támogató
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgá-
lat központi irodájában rendeztük meg
Nyírmada Nagyközség Éves Gyermek-
védelmi Tanácskozása. A tanácskozá-
son a település észlelõ– jelzõrendsze-
ri tagjai beszámoltak az elmúlt évben
végzett gyermekvédelmi tevékenységük-
rõl, illetve értékelték a jelzõrendszer
éves mûködését. Az elmúlt évek tapasz-
talataihoz hasonlóan a jelzõrendszeri
tagoknak sikerült jó munkakapcsola-
tot, és folyamatos, szoros együttmûkö-
dést kialakítaniuk a településen lévõ
gyermekvédelmi problémák megoldá-
sa érdekében.
        Haklik Attiláné intézményvezetõ

Tanácskozás a gyermekvédelemrõl

Anyakönyv
Születtek:

Kézi Nikolett, Gebei Nóra, Horváth Eve-
lin Mercédesz, Horváth Milán,  Lõrincz
Ivett,  Rózsa Márk, Tári András,  Nagy Kor-
nélia, Sukta Petra, Lõrincz Evelin, Zámbó
Bence, Kuczmag Dávid, Tóthfalusi Eszter
Lilla , Balogh János Szilveszter.

Házasságot kötöttek:
Jakab Tibor és  Dobos Adrienn
 Kosztyu János és Nagy Tünde

Elhunytak:
Szõnyi Miklós, Gergely Józsefné, Vám Bence,
Sebestyén Lászlóné, Szabó György, Sebestyén
László, Tiba Péterné, Ferenczi Sándor, Ficze
Béláné, Stefán Józsefné,  Orgován Bálint,
Gergely Sándorné.
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Szerkesztõség: Polgármesteri Hivatal
Nyírmada, Ady Endre u. 16.

Tel/fax: (45) 492-100
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Felelõs szerkesztõ:
dr. Fekete Antal

Nyírmada Nagyközség
Önkormányzatának

és lakosságának közéleti lapja

Nyomtatás:
Fuzyon Nyomda, Nyíregyháza

Felelõs vezetõ: Kéri József

labdarúgás:rendõrségi hírek

Elõljáróban megjegyezzük, hogy leg-
utóbb elírtuk Nagy Dávid keresztne-
vét, továbbá hogy érkezett még egy
játékos: Balogh Tibor  a Tiszamenti
SE csapatától.

Végre beköszöntött március, a tavaszi
szezon. A nyitány jól sikerült, ugyanis a
télen megizmosodott Hajdúszoboszlót 2-
0-ra vertük itthon meggyõzõ játékkal. Ér-
dekesség, hogy ugyanekkor a listavezetõ
Nagyecsed otthonában 1-0-ra kikapott a
gyengécske Balkánytól (nem baj….).

A második fordulóban Tiszalökre uta-
zott csapatunk, s már nyolc perc elteltével
2-0-ra vezettünk. Bár egy kiállítás miatt
megfogyatkoztunk, a végeredmény ez
maradt.

Március 22-én a Volán-Sényõ együtte-
sét fogadtuk. A sok sérült okozott ugyan
gondot, de azért hoztuk a kötelezõ gyõ-
zelmet, „természetesen” 2-0-ra. Egy héttel
késõbb Tiszakanyáron léptek pályára fia-
ink, s a lassan hagyományos 2-0 arányú
gyõzelmet hozták. A negyedik hónapba
tehát négy gyõztes meccsel, kapott gól
nélkül (!), a 2. helyen léptünk át.

A 20. fordulóban a Diósgyõr II. csapa-
tát fogadtuk,s megdupláztuk a "szokásos"
eredményt. A közönséget jól kiszolgáló
meccsen 4-0-ra nyertünk (vagyis tavasszal
még mindig érintetlen maradt csapatunk
hálója).

Húsvét vasárnapján aztán megszakadt a
kitûnõ sorozat. Berettyóújfaluban a 92.
percben kapott góllal 3-2-re kikaptunk,
pedig 0-2-rõl még sikerült az egyenlítés.
Ennek ellenére a tabellán õrizzük a máso-
dik helyet a Nagyecsed mögött mindössze
egy ponttal lemaradva.

Ismeretlen tettesek február 21-én este 8 óra
körül Nyírmadán egy magányosan élõ 79 éves
férfi lakásából  3 ezer forint készpénzt, és  egy
fém cigaretta tartót tulajdonítottak el.

A Nyírmadai Rendõrõrs munkatársai a be-
jelentést követõ órán belül megállapították,
hogy a bûncselekményt két helyi fiatal követ-
te el, akiket õrizetbe vettek. A felnõtt korú
tettes jelenleg is elõzetes letartóztatásban van,
a fiatalkorú szabadlábon védekezhet.

Március 8-ára virradóra a Zrínyi úton
lévõ almatároló ismeretlen körülmények

A Vásárosnaményi Rendõrkapitányság és az
illetékességi területén mûködõ Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzatok elnökei
(Aranyosapáti, Gemzse, Nyírmada, Puszta-
dobos, Jánd képviseletében)  március 25-én
fórumot tartottak.

A program célja a nemzeti és etnikai ön-
azonossághoz való jogok biztosítása; a ki-
sebbségek jogegyenlõségének megvalósulása;
az esélyegyenlõtlenségek kiküszöbölése és az
ezt célzó intézkedések bevezetése volt. A ta-
nácskozáson az önkormányzatok vezetõi vé-
leményt nyilvánítottak a Vásárosna-ményi
Rendõrkapitányság és a roma lakosság kap-
csolatáról, valamint az intézkedések vissz-
hangjáról.

Pozitívan értékelték az elmúlt idõszakban
tapasztalt fokozott rendõri jelenlétet. Támo-
gatást igértek a rendõrség és a cigány lakos-
ság közötti konfliktus-mentes viszony meg-
teremtése, a kisebbségi önkormányzat és a
rendõrkapitányság közötti párbeszéd javí-
tása, a bûnmegelõzés, és az áldozattá válás
elkerülése érdekében.

Kifejtették továbbá, hogy a rendõrkapi-
tányság illetékességi területén nem érezhetõ
az ország többi részén kialakult ellenszenv,
illetve konfliktushelyzet.

A fórum végén a megfogalmazott célok
megvalósítása érdekében együttmûködési
megállapodást írt alá a rendõrkapitányság
a Cigány Kisebbségi Önkormányzatokkal.

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkal-
mából az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
niszter dicséretben és jutalomban része-
sítette kimagasló szakmai munkája elis-
meréseként Koncz László rendõr alez-
redes õrsparancsnokot.

2-0 a divat

Rendõr – roma tanácskozás

núsított az édesapja sérelmére okozott több
tíz milliós kárt elismerte. Elmondta, hogy tet-
tére egy meghatározhatatlan érzés késztette,
mert „az álmodta, hogy az édesapja zaklatja”.

A Vásárosnaményi Rendõrkapitányság
április 3-án, a közlekedésbiztonság javítása,
illetve az elõzõ években elért eredmények
megtartása érdekében rendhagyó forgalom-

között kigyulladt. A
tûz a tulajdonosnak
több tízmillió forin-
tos kárt okozott.

Néhány nappal ké-
sõbb ismételten betör-
tek a telepen található
irodahelyiségbe, ahol
kb. 100 százezer forint
rongálási kárt okozott
az ismeretlen elkövetõ
szintén gyújtogatással.
A hónap végén a tet-
tes ismételten bemá-
szott a telepre, s feltör-
te  iroda ajtaját.

Ezúttal azonban si-
került kézre keríteni
az elkövetõt, aki nem
más, mint  a tulajdo-
nos  26 éves fia. A gya-

ellenõrzõ akciót tartott Vásárosnamény,
Tarpa és Nyírmada területén.

Az ellenõrzésben segítettek a tarpai Esze
Tamás, a vásárosnaményi Eötvös József,  és
a nyírmadai Patay István Általános Iskola

tanulói, akik a szabályosan közlekedõ jár-
mûvezetõk részére a megyei balesetmege-
lõzési bizottság által adott ajándéktárgyakat
nyújtottak át. A program nagyon jól sike-
rült! Ezzel a rendhagyó forgalomellenõrzés-
sel megpróbálták a biztonságos közlekedés-
re, és a szabályok betartására nevelni a részt-
vevõ iskolásokat.

Április 3-án közlekedésbiztonsági napot rendeztek
a nyírmadai Rendõrõrs dolgozói, melyen tevékenyen
részt vettek iskolánk tanulói. Az akció keretében köz-
ségünk lakóit figyelmeztették a biztonságos közleke-
dés szabályaira.


