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Így szavaztunk

453  (60,24 %)
   8  (1,06 %)
   4  (0,53 %)
   9  (1,2 %)
146  (19,41%)
108  (14,36 %)
   2  (0,27%)
 22  (2,93 %)

Június 7-én településünk választópolgá-
rai is az urnákhoz járulhattak, hogy le-
adják szavazatukat az európai parlamen-
ti képviselõ-jelölteket állító pártok listá-
jára. A válsztásra jogosultak száma a vá-
lasztás napján: 3535. Szavazatukat 760-an
adták le (21,50 százalék). Érvényes szava-
zatot adtak le 752-en.

A pártlistákra így voksoltak:
Fidesz – KDNP:
SZDSZ:
MCF Roma Ö.:
Munkáspárt:
MSZP:
Jobbik:
LMP:
MDF:

Anyák napja
Iskolánk alsó tagozatos tanu-
lói április 30-án osztálykeret-
ben köszöntötték az édesanyá-
kat. Minden csoport zenés-ver-
ses öszeállítással készült a nagy
napra. Az édesanyák mellett a
nagymamák is megjelentek az
ünnepségeken és örömmel
fogadták unokáik köszöntõ sza-
vait. A képen a 2. a osztály kö-
szönti az édesanyákat, nagyma-
mákat.

Uniós támogatásból újul meg
a faluközpont

Az idén városi címre is pályá-
zó nagyközségünk kisváros-
hoz méltó településközpontot
kap az Európai Unió támo-
gatásának köszönhetõen. A
közel 45,5 millió forintos be-
ruházás kilenc tizedére pályá-
zott sikeresen a település. A
nyírmadaiak már idén no-
vemberben birtokba vehetik a
felújított népi lakóházat – az
új tájházat – és megújult kör-
nyezetét.

Gyermeknap

Május 30-án rendeztük meg községünkben
a gyermeknapot. A program táncbemuta-
tókkal kezdõdött. Fellépett iskolánk
mazsorett és moderntánc csoportja, valamint
a Kakóca néptánc együttesünk két csoport-
ja. A táncbemutatót színesítették a Mûvelõ-
dési Ház moderntánc csoportjainak  pro-
dukciói is. A színes bemutatók után aszfalt-
rajz versennyel folytatódott a nap (képün-
kön), kézmûves foglalkozások várták a gye-
rekeket, valamint arcfestés.

Közben a mûfüves pályán apa-fia foci-
meccsen, illetve a lányok összecsapásán druk-
kolhattunk. Sokak érdeklõdését felkeltette a
rendõrségi bemutató. Még mindig megun-
hatatlan gyerekeink számára a kistérségi kis-
vonat és az önkormányzat gyermeknapi aján-
déka, a vidámpark.

Nyírmadán elképzelésekben eddig sem
volt hiány. A beruházások megkezdésére
azonban a sikeres uniós pályázat adott lehe-
tõséget. Az iskola szintén uniós támogatás-
ból megvalósuló felújítása mellett a leglátvá-
nyosabb változás a fõtéren történik.

Már felbontották a Kálvin teret átszelõ út
aszfalt burkolatát és a járdát. A  tér díszbur-
kolatot kap, az utakat díszsövény szegélyezi,
parkosítják a korábbi zöldfelületeket,  a II.
világháborús emlékmûvet pedig díszkivilágí-
tással teszik hangsúlyossá. Egységes utcabúto-
rok és kapubejárók adnak majd harmonikus
képet Nyírmada új központjának.

A tér új ékessége a múlt század harmincas
éveiben épült népi lakóház, amely a szaksze-
rû felújítás után eredeti állapotában, kon-
tyos nyeregtetõvel ad teret a hagyományos
madai élet és építészet bemutatásának. Az
épület egyébként hosszú évek óta elhagya-
tottan állt, és az önkormányzat meghallgat-
va a civil kezdeményezéseket végül megvásá-

rolta a és felújítása mellett döntött. Ezzel egy-
ben új közösség teret hozott létre, amellyel
nem titkolt célja az óvodások és iskolások
környezettudatos nevelése, és a helyi hagyo-
mányok megõrzése. A település vezetõi a meg-
újult fõtértõl természetesen Nyírmada turisz-
tikai vonzerejének növekedését is várják.

Szojma Péter
településfejlesztõ

Május elsején kicsik és nagyok
egyaránt megtalálták a kedvük-
re való szórakozást

Aszfalt helyett díszburkolat teszi majd
szebbé a fõteret
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Egy példaértékû vállalkozás

„Nem mondunk le senkirõl”

Mindennapi betevõnk a Kere Bt-tõl
Idestova tíz éve annak, hogy – egy ol-
vasói levél nyomán – Gyuri, a hentes
címmel bemutattuk Kerecseny György
vállalkozót, aki mindig friss finomsá-
gokat kínál húsboltjában. Ezúttal a cég
tanulságokkal szolgáló történetével is-
merkedhetnek meg olvasóink.

A Kere Bt. 1999-ben alakult meg, s a való-
di vállalkozás rá egy évre indult útjára. A
Nyíregyházán élõ, ám felesége révén
Madához kötõdõ Kerecseny György kita-
nulta a sertésvágás, az élelmiszer-feldolgozás,
a késztermék gyártása és forgalmazása min-
den csínját-bínját (húsipari szakmunkás,
mester, technológus), majd dolgozott a Sza-
bolcs Húsipari Vállalatnál, illetve vezette a
naményi Bereg Hús Kft-t.

Egy szép tavaszi napon megnéztem az
egykori madai kényszervágóhídat, amely úgy
nézett ki, mint egy háborús romhalmaz, s
elindította a fantáziámat – meséli. Mára
minden szigorú uniós elõírásnak megfelelõ
üzemet hozott létre, holott forráshiányra
hivatkozva háromszor is elutasították pályá-
zatát, ezért banki hitelekbõl tudott fejleszte-
ni. A cég állandó létszáma nyolc bejelentett
dolgozó (néha szezonmunkásokkal), akik
magukénak tekintik munkahelyüket.

Az alapanyagot – évente 8-10 ezer sertést
– nõvére nyírbogáti hízlaldájából vásárol-
ják, a késztermékeket négy szakboltjukba,

valamint(zömmel) Miskolcra szállítják, s így
portékáik négy megyébe jutnak el. A havi
termelés eléri a 20 tonnát.

A minõséget a nagyapjától, apjától elle-
sett hagyományos technológia, az iskolában
tanultak és saját kísérletezõ kedve garantálja.
A mi sertésünk azért jobb mint a nagy áru-
házaké, mert a zöld növény (ellentétben a
táppal) puhává, omlóssá teszi a húst, a sza-
lonnát, mert szigorúan betartjuk a higiéni-
ai, állategészségügyi szabályokat, mert folya-
matosan ellenõrzöm a feldolgozás minden
fázisát, hiszen nagy a felelõssége annak, aki
élelmiszert állít elõ – magyarázza lelkesen.
Személyesen is megtapasztalhattuk, hogy az
itt készült kolbász, szalonna, tepertõ, zsír és
a többi a legkényesebb ízlést is kielégíti.

Megtudtuk még, hogy felesége munkatársa
is, lánya két üzlet vezetõje, iker fiai közül az
egyik szakácsnak tanul, a másik most érettsé-
gizik. Lesz, aki a helyemre lépjen, ha leteszem
a kést – tekint a (reméljük távoli) jövõbe.

Addig azonban – gyerekkori álmát meg-
valósítva – fáradhatatlanul szervez, ügyintéz,
kitalál, újít, kísérletezik, vizsgálja a sejtszer-
kezetet, a szöveti összetételt, s termékeivel
ellátja a falu lakosságát. Az önkormányzat
segítségével megvásárolta a korábban bérelt
telephelyet, támogatja a község intézménye-
it, fizeti az iparûzési adót. Büszke vagyok
arra, hogy megálljuk a helyünket –
összegzi az elmondottakat.

 Ez az elnevezése annak a program-
nak, amelyet a kormány az ország
33, leginkább hátrányos helyzetû kis-
térségének fejlesztése érdekében hir-
detett meg. A támogatás teljes össze-
ge 100 milliárd forint (!).

A január végéig benyújtott projektcso-
magokat régiónkban a zsûri elfogadta, s

ezzel lehetõvé vált, hogy a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség útmutatása alapján meg-
kezdõdhessen a projektek részletes kidol-
gozása és mielõbbi megvalósítása.

Errõl szólt az a tanácskozás, amelynek
május 29-én Nyírmada adott otthont, ahol
ünnepélyesen bejelentették a zsûri dönté-
sét, s bemutatták a baktalórántházi kistér-
ség projektcsomagját.

Az eseményen részt vett Varju László, a
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Miniszté-
rium államtitkára, Gazda László, az Észak-
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elnö-
ke, és Simon József, Ramocsaháza polgár-
mestere, a kistérségi társulás elnöke is.

Ami bennünket érint: a mûvelõdési ház
felújítására 100, kerékpárút építésére 45,
az iskolai esélyegyenlõség, az integráció elõ-
segítésére 28, a családsegítõ felújítására és
bõvítésére 45, a kistérségi roma ifjúság hát-
rányának leküzdésére 30 millió forintot
ítéltek meg.

Itt készülnek
a fölséges falatok

Az év elején megszûnt a szennyvíztársulat,
melynek jogutódja Nyírmada és Pusztado-
bos önkormányzata, amely átvette a társu-
lat jogait és kötelességeit. Az örökölt 32,3
millió hiteltartozásból 24 millió terheli ön-
kormányzatunkat. E kötelezettséget enyhí-
ti, hogy a lakosság által befizetett közmûfej-
lesztési hozzájárulás után visszaigényelt 15
százalék fedezetét képezi a hitelnek.

Áprilisban megtörtént a piac mûszaki
átadása, folyamatban van a használatbavé-
teli eljárás, valamint a támogatás pénzügyi
elszámolása. A közeli jövõben várható a
piac rendjének új szabályozása. Lendülete-
sen halad a tájház átépítése, miként a tele-
pülés központjának rekonstrukciója is.

A közeljövõ pályázati tervei között sze-
repel kerékpárút építése, útfelújítás, a te-
metõ korszerûsítése új kerítés építésével,
valamint egy új polgármesteri hivatal ki-
alakítása. Továbbra sem mond le önkor-
mányzatunk a mûvelõdési ház rendbetéte-
lérõl.

A közelmúltban Fehérgyarmaton rendez-
ték meg a Szociális Földprogramok IV.
Országos Konferenciáját. A nehéz szociá-
lis helyzetben lévõ családok megélhetését
nálunk 16 éve segíti ily módon az önkor-
mányzat, amely megelõlegezi a költségeket,
a többi már az érintettek szorgalmán mú-
lik. A gondot a földterület szûkössége okoz-
za, valamint az, hogy egyesek visszaélnek e
lehetõséggel.

Lapunk megjelenése tájékán, június 20-
án látogat el községünkbe a Szûréssel az
Életért Program (SZ.É.P.), amely ingyen
kínál széleskörû (szív- és érrendszeri, fogá-
szati és szájüregi, látásélességi és glaucoma,
ortopédiai és rákszûrést, teszteket, tanács-
adást, szórakoztató programokat) férfiak-
nak és nõknek, idõseknek és fiataloknak.
Bízunk abban, hogy minél többen élnek
ezzel a lehetõséggel.

hírek röviden



3.2009 .   MÁJUS  –  JÚNIUS

Testületi napirend
Lapunk legutóbbi megjelenését köve-
tõen, április 29-én ülésezett önkor-
mányzatunk képviselõ-testülete, amely
egy tucatnyi napirendi pontot vitatott
meg. A legfontosabbakról az alábbi-
akban számolunk be, kettõt azonban
(közbiztonság, sportfejlesztési koncep-
ció) a 8. oldalon találnak meg.

Törvényi kötelezettségének tett eleget a
testület, amikor rendeletet alkotott a 2008.
évi költségvetési beszámoló elfogadásáról,
azaz elfogadta a zárszámadást.

A tavalyi kassza
Mivel lapunkba folyamatosan figyelemmel

kísértük az önkormányzat gazdálkodásának
alakulását (s ezt tesszük a jövõben is), nem
szükséges a már ismert tényeket, adatokat
ismételni. Az év közbeni módosítások nyo-
mán a bevételi és kiadási fõösszeg 1 milliárd
166 millió 630 ezer forint lett, a mûködési
hiány végül 73 millió 678 ezer forintra rú-
gott (utóbbi a tervezetben még meghaladta a
93 milliót!). A körülmények több egyensúly-
teremtõ intézkedést kényszerítettek ki, olykor
szokásjogon szerzett érdekeket is sértve.

A kiadások csökkentésének és a bevételek
növelésének kényszere közepette szembetû-
nõ, hogy – bár ez a tétel nem meghatározó
szerepû – sokan nem fizetik be a gépjármû
és a helyi adókat. A hátralékot sikerült ugyan
csökkenteni, de ezek a pénzek hiányoznak
közös kasszánkból.

Lényegi megállapítás hogy a 2008. évi gaz-
dálkodási kiegyensúlyozottnak tekinthetõ,
adósságállományunk kezelhetõbb volt, mint
a megelõzõ évben. Az is igaz viszont, hogy
tartalékaink nincsenek, egy elõre nem várt,
nagyobb összegû kiadásra nem tudnánk elõ-
teremteni a fedezetet. A pozitívumok közé

sorolható, hogy az ismert négy beruházásra
összesen 528 millió 549 ezer forint támoga-
tást sikerült pályázataink révén elnyerni.

Az elõterjesztést a pénzügyi bizottság és a
könyvvizsgáló támogató véleménye után a
képviselõ-testület elfogadta.

Cégeink jelentik
Tóth Tibor ügyvezetõ a Mada-Komm

Kommunális Szolgáltató Kht. 2008. évi te-
vékenységérõl nyújtott be közhasznúsági
jelentést. Az elõterjesztésbõl kiderül, hogy a
mérleg fõ összege kicsivel meghaladja a 9
millió forintot (a saját vagyon összege 5,19
millió). A közhasznú bevétel összesen 64,3
millió forint, ennek döntõ hányada az ala-
pító önkormányzat által nyújtott 44,8 mil-
lió forint, valamint a pályázattal nyert csak-
nem 19,1 milliós támogatás.

A ráfordítások zömét a település tisztasá-
gára (31,5 millió forint), a szociális és egész-
ségügyi ellátásra (14,3), az oktatási intézmé-
nyekre (9,6) költötték. A társaság átlagos
foglalkoztatási létszáma 66 volt.

A Madavíz Kft. beszámolóját Krivács Ist-
ván ügyvezetõ terjesztette elõ. Az elmúlt évet
239 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel
zárták. Nyírmadán az ivóvízzel ellátott laká-
sok száma 1529, a szennyvízbekötéseké 1268.

A termelt, az eladott és a tisztított víz
mennyisége 2007-hez képest egyaránt csök-
kent, viszont az árbevétel némileg növeke-
dett. A vízmûtelep által felhasznált villamos
energia évrõl évre többe kerül, de ugyanez
igaz a szennyvíz átemelõk energia költségé-
re is. A szennyvízágazat üzemeltetése tartó-
san ráfizetéses.

Az árkalkulációt befolyásoló tényezõk
alapján idén is szükségessé vált a szolgáltatá-
si árak emelése. Az elfogadott rendelet értel-
mében az ivóvíz díja áfával: 154 forint köb-
méterenként, a csatornadíj szintén áfával 149
forint, a települési folyékony hulladék – szak-
vállalkozó általi ürítéskor – elhelyezésének díja
áfával 216 forint/köbméter. A vízszolgáltatás-
sal kapcsolatos alapdíj mértéke fogyasztónként
420 forint, a csapadékvíz elvezetésének átalány-
díja havonta és fogyasztónként 60 forint. A
rendelet május 1-jén lépett hatályba.

Szociális ügyek
A fenti alcím alá soroltuk a Némethné

dr. Horváth Andrea jegyzõ által elõkészített
határozatot a 2009. évi közfoglalkoztatási
tervrõl.

A mellékelt táblázatokból kiderül, hogy a
tavaly év végi adatok szerint a rendszeres
szociális segélyben részesülõk száma 498
(több mint fele 35 évnél fiatalabb, döntõ
többségük 8 általánost vagy annyit sem vég-
zett, csaknem felerészben egyedül élõk), a
folyósított segély havi átlagos összege 35 ezer
580 forint. Tavaly a közcélú foglalkoztatás-
ban 69-en vettek részt (jellemzõen parkfenn-
tartás, takarítás a kht-nél), a foglalkoztatás
idõtartama 90 nap volt.

Idén az aktív korúak ellátására jogosultak
létszáma 532, közülük 514-en vonhatók be
a rendszeres munkavégzésbe. Az új szabá-
lyozás értelmében 318 férfi és 196 nõ jogo-
sult a rendelkezésre állási támogatásra, a köz-
foglalkoztatás körében ellátandó munkafel-
adatokra az önkormányzat intézményeiben
történõ munkára a Mada-Komm Kht-val
kell az érintett személyeknek határozott ide-
jû munkaszerzõdést kötnie (az elvégzendõ
feladatokra az intézmények tettek javaslatot).
A költségek összesen megközelítik a 183
millió forintot, ennek 95 százalékát a köz-
ponti költségvetés állja, az önkormányzat
költsége 9,1 millió forint.

Módosította a testület a szociális igazga-
tásról és a szociális önkormányzati ellátások-
ról szóló 2007. évi rendeletet, jóváhagyta a
testület az Idõsek Otthona szakmai prog-
ramját, valamint elfogadta a Szociális Ápo-
lási-Godozási Központ alapító okiratát.
Elõbbibõl kiemeljük, hogy a Szociális
Kerekasztal résztvevõje lesz ezentúl a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnöke is, hogy
a temetési segély 10 ezerrõl 12 ezer foritnra
nõ, s azt, hogy a lakásfenntartási támogatás
egy év helyett 6 hónapra adható (miközben
összege nem változott).

Utóbbiból az az érdekes, hogy a jelzõ-
rendszeres házi segítségnyújtást ezentúl
Baktalórántháza látja el.

Épül, szépül a tájház
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rongálók

Gazdálkodók figyelmébe
Az õszi kalászosokon nagyon keveset
segített, a tavaszi vetésû kultúráknál az
utolsó pillanatban érkezett a 38 mm-es
áldásos esõ május utolsó napján. Elõ-
zetes becslés alapján az õszi vetésû ka-
lászosoknál 30-40 százalékos terméski-
esés várható a csapadékszegény télvége
és tavasz, valamint a korai aszályos idõ-
járás miatt.

A tavaszi munkákat a gazdálkodók lehe-
tõségeik alapján  igyekeztek optimális idõ-
ben elvégezni, ez vonatkozik a talajelõkészítés-
re, a tápanyag-visszapótlásra és a vetõmag
biztosítására is. A kukorica vetése május 10-
éig befejezõdött. Sajnos a csapadék hiánya
és a helyenként rögös talaj 5-10 százalékos
keléshiányt eredményezett.

A gyümölcstermesztõk folyamatosan gon-
doskodtak a téli alma, a meggy és egyéb kul-
túrák növényvédelmi permetezésérõl. A mos-
tani állapot szerint 8-12 fordulónál tarta-
nak a permetezésben.

Mire e sorok megjelennek, már javában
érik a cseresznye, a korai meggy, de június
elsõ napjaiban még senki nem tudott vála-
szolni arra, hogy ki és milyen áron vásárol
fel meggyet, cseresznyét az idén.

A gazdálkodók agrár-környezetgazdálko-
dási támogatási kérelmet június 30-áig  nyújt-
hatnak be. Cél a környezetkárosítás megaka-
dályozása és szakszerû gazdálkodási gyakor-
lat kialakítása. A fenti kérelmet ez év szep-
tember 1-jétõl 2014. augusztus 31-éig lehet
benyújtani.

A Nemzeti Agrár-kárenyhítési Rendszer-
hez 2009-tõl kötelezõ érvénnyel kell csatla-
kozniuk a mezõgazdasági tevékenységet vég-
zõ kis- és középvállalkozásoknak minõsülõ
jogi személyeknek vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezeteknek, továbbá
egyéni vállalkozóknak, akik a használatuk-
ban lévõ termõföld alapján egységes kérel-
met nyújtanak be. A rendszerhez önként csat-
lakozhatnak a mezõgazdasági õstermelõk. A
2009. évi agrár-kárenyhítési rendszerhez
május 15-éig lehetett csalatkozni.

A Nemzeti Agrár-kárenyhítési Rendszer-

Fel vagyunk háborodva!
Május utolsó hétvégéjén ünnepeltük a gyer-
meknapot, köszöntöttük oktatóinkat, ne-
velõinket az óvodában, az iskolában. A hívõ
emberek hálaadással, imádsággal ünnepel-
tek Pünkösd napján, a Szentlélek eljövete-
lének ünnepén. Az örömbe, a vidámságba
üröm is vegyült, mert Pünkösd éjszakáján
az Ady Endre utcában a május 28-án kiül-
tetett muskátlik közül 9 cserépbõl a virá-
gokat kitépte, ellopta és eldobálta B. Jánosné
és társa. A tetteseket az elhullatott virág-
szirmok, leejtett virágmaradványok nyomán
a Nyírmadai Faluvédõ Csoport, a Polgár-
õr Egyesület tagjai a Vásárosnaményi Rend-
õrkapitányság járõrei segítségével hamar
megtalálták, és lefoglalták a lakásban megta-
lált virágokat.

A nyírmadai lakosok sokasága fel van há-
borodva azon, hogy egy-két nem egészen
tisztességesen viselkedõ falubelink öntörvé-
nyûen, szándékosan letöri, kitépi, ellopja a
fákat, virágokat köztereinkrõl.

A tisztességes többség miatt írom le eze-
ket a sorokat. Sokan szégyenkezünk ami-

Kitaposott virágok õrzik a
rongálók nyomait...

Az április végi nagy hõmérséklet ingado-
zás, a 2-3 alkalommal elõforduló 0 fok kö-
rüli hõmérséklet a mélyebb fekvésû táblá-
kon a kikelt kukoricákat a növekedésben
megállította.

A dohány ültetését a gazdák idõben el-
kezdték annak ellenére, hogy szinte majd-
nem minden dohánytermelõ vizes beöntö-
zéssel együtt ültette  el a palántákat. Sokat
kellett és kell pótolni a hiányzó állomány-
ból, mert a napközbeni 25-35 fokos meleg
hatására sok palánta kipusztult.

A kukoricát megviselte a ked-
vezõtlen idõjárás

Június elején már szépen pi-
roslott a korai meggy

att, hogy a kisebb, szomszédos települések
terei, utcái tavasztól a tél beköszöntéséig
tiszták, gondozottak, virággal díszítettek és
minden lakos vigyázza, ápolja a kiültetett
növényeket.

Nálunk ez nem így van.
Kérek minden nyírmadai lakost, hogy kö-

zösen óvjuk, védjük utcáink, tereink fáit, vi-
rágait! A nemtörõdöm rongálókat leplezzük
le, határozottan lépjünk fel ellenük.

                          Mudri Barnabás
                            alpolgármester

hez csatlakozott mezõgazdasági termelõk
közül az szerezhet jogosultságot a kárenyhí-
tési juttatás igénybevételére, aki:

– befizetési kötelezettségének (szántó
mûvelési  ágba tartozó terület után 800,-Ft/
ha/év , szõlõ , illetve gyümölcsös mûvelési
ágba tartozó terület esetén 2000,-Ft/ha/év)
határidõben,  június 20-áig eleget tett;

– a használatában lévõ termõföldön ele-
mi csapás következett be;

– a használatában lévõ földterületen be-
következett kárt az esemény megtörténtétõl
a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen a
MgSzH-hoz bejelentette.

Tisztelt földhasználók,
kert- és földtulajdonosok!

A 2009. év tavasza a csapadékhiány, az
aszály miatt a kultúrnövények fejlõdésének
nem, de a gyomnövények fejlõdésének na-
gyon kedvezett. Itt hívom fel mindenkinek
a figyelmét, hogy az általa használt földte-
rület gyommentesítésérõl folyamatosan szí-
veskedjen gondoskodni, mivel ebben az év-
ben még szigorúbb lesz a Növényvédelmi
Hatóság a gyomos és parlagfûvel fertõzött
földek használóival szemben.

                           Mudri Barnabás
nagyközségi mezõgazdász



2009 .  MÁJUS –  JÚNIUS 5.

Egészségünket óvta
 Csaknem négy évtizeden át szolgál-
ta védõnõként a nyírmadaiakat Juha
Bertalanné Ildikó, aki lapunk meg-
jelenésekor már a felmentési idejét
tölti, hogy aztán életének egy hosszú,
szép szakaszát lezárva nyugállomány-
ba vonuljon.

A madai kislány az általános isko-
la elvégzése után Baktalórántházán
érettségizett, majd Szegeden, az ak-
kor két éves védõnõ-képzõ iskolában
szerzett képesítést. 1971. július 15-
én állt munkába a vásárosnaményi
tisztiorvosi szolgálatnál, de még egy
évet sem töltött ott, a következõ év
március 1-jén hazajött.

Pihenni készül Ildikó, a védõnõ

Ahogy teltek az évek, úgy szélesedett tevé-
kenységi köre: hosszú idõn át helyettesített,
azaz vitt két körzetet, elõadásokat, szûrése-
ket szervezett; az anyatej napján, a védõoltá-
si világhéten, a falunapokon talált alkalmat
a felvilágosításra. Mindezt miniszteri dicsé-
rettel, az ANTSZ kitüntetésével, Pro Sanitate
Díjjal ismerték el. S mindemellett már a
második ciklusban szolgálja szeretett faluja
lakóit mint önkormányzati képviselõ.

A tevékeny, agilis asszonyról nehéz elkép-
zelni, hogy nyugdíjasként otthon üldögél-
ve múlatja az idõt. „Ezentúl több idõm jut
a Mi kis falunk egyesület programjainak szer-
vezésére, a képviselõi munkára, a családra, a
barátságok ápolására, kézimunkára, olvasás-
ra” – derül ki, hogyan képzeli el az elkövet-
kezõ éveket, majd az eddigieket így egészíti
ki: „Volt kollégáim számíthatnak a segítsé-
gemre, s azt kívánom nekik, ugyanolyan
kitartással, szeretettel tegyék a dolgukat, mint
én tettem.”

Juha Bertalannét Kálmán Béla polgár-
mester is köszöntötte

Május 24-én a nyírmadai Református Egyházközösség elõtt konfirmációs fogadalmat tet-
tek: Balogh Márk, Bíró Katalin, Csobolya Ákos, Éles Dóra, Gyetkó Dóra, Horváth Éva,
Huszti Gergõ, Jónás Tibor, Kertész Zoltán, Kiss Alexandra, Kiss Gábor, Kovács Bettina,
Lõrincz Krisztina, Nagy Krisztina, Pénzes Ferenc, Polyák Enikõ, Rózsa Jenifer, Sebõk
Melitta, Szénási Alexandra, Szõke Bianka, Tóth Evelin, Tóth Renáta.

„Emlékeim szerint az elsõ hónapok nem
voltak könnyûek, idõ kellett ahhoz, hogy
elismerjenek, elfogadjanak” – idézi fel a kez-
deteket.

1973-ban itt kötött házasságot, férje a
polgármesteri hivatal pénzügyi csoportve-
zetõje. Két fiút neveltek fel, akik ma már
mindketten családosok, s két kisfiú, illetve
egy kislány unoka teszi teljessé a családot.

Ildikó hosszú éveken át körzeti védõnõ-
ként dolgozott másodmagával, majd néhány
évvel ezelõtt alakult meg a harmadik körzet.
1981-ben végezte el a kiegészítõ képzést, és
szerzett fõiskolai diplomát. A családgondo-
zás, az egészségnevelés révén rengeteg em-
berrel került kapcsolatba, látott bele életük-
be, s nyerte el bizalmukat, megbecsülésüket.
Két generáció nõtt fel a keze alatt, tanította
késõbbi kollégáit mindarra, amit az iskola-
padban nem lehet elsajátítani. Utódom is
nálam töltötte a gyakorlatot – teszi hozzá
jogos büszkeséggel.

pontosítunk

A stiláris és helyesírási igényességére ké-
nyes Tamási Sándor  joggal tette szóvá,
hogy elõzõ számunkban a Bemutatkozik
a Nyugdíjasklub címû írásába bekerült né-
hány nem általa elkövetett hiba, s ezért ez-
úton is elnézést kérünk tõle.

A szóvá tett pongyolaságok a követke-
zõk: a kövér betûkkel szedett bevezetõ utol-
só elõtti sorában a csatlakoznak szó he-
lyett a csatlakozna a helyes; az elsõ ha-
sáb legalján Szigetvár (és nem Szigetvár-
ra); a Dal és írás alcím alatti 6. sorban sok
szép sikert (és nem sikereket); a cikk vé-
gén pedig rendszeres (és nem rendszere-
sen).

Nem mentség, csupán magyarázat: a
beszkennelt és e-mailben elk üldött írást
újra be kellett gépelni (ekkor történt az
elsõ hiba), majd a már betördelt oldalt
kellett javítani (az ekkori figyelmetlenség
volt a második hiba).

Miután az olvasóra csak a végeredmény
tartozik,a felelõsség természetesen a szerkesz-
tõé, aki megígéri: máskor gondosabb lesz.

Aki a virágot
szereti…

Az, hogy Nyírmada
utcáit virágok díszí-
tik, az intézmények
elõtt fák, bokrok dísz-
lenek, jórészt Móré
Sándornak köszönhe-
tõ. A Gárdonyi utcai
ház kapuján belépve

Móré Sándor

(pontosabban már elõtte is) leírhatatlan szép-
ségû, illatú virágok fogadják a látogatót. Az
árvácskát, a muskátlit, a petúniát, a begóni-
át még csak-csak ismeri a vendég, de a japán
kecskerágó, az illatos bonc, az erodia neve
már újonnan elsajátított ismeret…

Sándor bácsi eredetileg kõmûves volt, de
egészségi okok miatt váltani kényszerült. Így
lett kertész elõbb az állami gazdaságban, az-
tán a vajai téeszben, végül a húsipari válla-
latnál. A rendszerváltáskor nyugdíjba ment,
de azóta sem ül ölbetett kézzel: neveli a dísz-
fákat, cserjéket, virágokat, hogy legyen a csa-
ládnak, de mindig jut az önkormányzatnak
is: hol a parkba, hol az óvodába, hol az új
iskola, hol a szociális otthon elé. Teszi mind-
ezt sok-sok éve önzetlenül, soha egy fillért
nem kért érte!

Végül megnézzük a maga készítette üveg-
házat, egyetértünk abban, hogy ránk férne
már egy kis esõ, meg abban is, hogy jó len-
ne, ha a népek vigyáznának a növényekre.
Egy baj van csak: az erõ meg egyre fogy…



MADAI  HÍREK6 .

Kirándulások
Mind a 24 osztályunk útra kelt a Madarak
és fák napján. A kisebbek beregi körúton, a
sóstói lovastanyán, Sárospatakon kirándul-
tak. A felsõsök a Zempléni-hegységben jár-
tak, a Bükkben töltöttek néhány napot, il-
letve megyénk nevezetességeivel ismerkedtek.
Sikerült 150 tanulónkat kirándulás-jutalom-
ban is részesítenünk. 50 alsótagozatos gyer-
mekünk Halász Judit koncerten vehetett részt
Ramocsaházán.

A Diákönkormányzat vezetõsége, több-
ségében a 7-8.osztályosok (44 fõ) zempléni
kirándulással zárták az évet, szintén jutalom-
ból. Õk a Patay – hét zárórendezvényeként
megkoszorúzták a Patay István emléktáblát
Sárospatakon, kisvonatoztak Pálházán,  és
tisztelegtek a elsõ magyar nyelvû biblia elõtt
Vizsolyban.

5-6.osztályosaink (51-en) a karitatív kista-
nács  szervezésében a vásárosnaményi Szilva
fürdõ szolgáltatásait vehették igénybe egy
fél napra, szintén ingyenesen.

Országos elsõ
 Cser Zoltán 7.A osztályos tanuló or-
szágos matematika versenyt nyert!

Iskolánk 7.A osztályos tanulója, Cser Zol-
tán az Országos Varga Tamás Matematika
versenyen 3 budapesti diákkal azonos ma-
ximális pontszámmal elsõ helyezést ért el.
Felkészítõ tanára: Fazekas Béla. Zoli Évek
óta érdeklõdik a matematika tantárgy iránt,
tanárával együtt naponta órákat töltenek
feladatmegoldással. A közel három éves
munka a megyei 1., 2., és 3. helyek után
végre meghozta eredményét. Zoli nem csak
a matematikában jeleskedik, de kitûnõ ta-
nuló és jó sportoló is egyben. A megyei
elsõ osztályban a felnõttek között asztalite-
niszezik nem kevés sikerrel. A segítõ családi
háttér is nagyban hozzájárult eredményes-
ségéhez. Köszönjük, hogy öregbítette isko-
lánk hírnevét és további sikereket kívánunk
számára.

Leskó Lambert 2. C. osztályos tanuló a
Buksitörõ megyei matematikai versenyen 3.
helyezést ért el.

Elballagtak a nyolcadikosok

8.a. – Osztályfõnök: Pacuk Péter
Algács Alexandra, Bertók Beatrix,Cser Anita, Dorka Dávid, Dorka László, Gaj-

dos Edina Linda, Heuer Dániel, István Viktória, Jakab Gábor, Jónás János, Jóni
Zsanett, Orosz Attila, Pap Zoltán, Plesa Enikõ, Pócsi János, Poór Tamara, Rózsa
Miklós, Rutkorvszki Csaba, Sebõk Gyula, Takács Evelin Alexandra, Zámbó Elizabet,
Zsigó Ferenc, Zsigó Tamás.

8.B. – Osztályfõnök: Berecz László
Aranyos Arnold, Csobolya Szabolcs, Csonka Tamás, Éles Melinda, Farkas László

Ádám, Gégényi Csilla Éva, Herczeg Roland, Horváth Tibor, Illés Dóra, Jóni Ádám,
Jóni Krisztián, Káplár Dániel, Kiss Tamás, Kuczmog Dávid, Lakatos Éva Ilona,
Lõrincz Evelin Ilona, Pataki Attila Zoltán, Selyem Edina, Simon Márk, Szabó
Nikolett, Tóth Vivien, Vizsnyiczki Márk, Zolcsák Evelin.

8.C. – Osztályfõnök: Tóthné Csonka Anikó
Algács Renáta Barbara, Balla István, Baráth Ágnes, Cseh Judit, Deák Dóra,

Eördögh Gábor, Erdélyi Anita, Földi Adrienn, Högl Attila, Jónás Tibor, Kiss
Szabolcs, Kohonóczki Csaba, Kósa Brigitta, Murzsa Krisztián, Lõrincz Judit,
Plesa Béla, Rózsa Viktória, Vám Adrienn, Varga Zoltán, Zámbó Richárd, Jakab
Anett.

Végzõs tanulóink a következõ iskola-
típusokba nyertek felvételt:

gimnázium: 24
szakközépiskola: 14
szakiskola: 20
egyéb iskola: 2.

Iskolánk 4.,6., 8. osztályos tanulói az or-
szág valamennyi hasonló korú iskolásával
együtt részt vettek az Országos Kompeten-
ciamérésen. Szövegértésbõl és matematiká-
ból adtak számot ismereteikrõl.

A vizsgákat egy-két tanuló kivételével si-
keresen teljesítették a gyerekek.

Tanév végi mérések
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Születtek:
Bakró Roland, Selyem Csaba,  Lõrincz

Ábrahám, Gál Miklós Bence, Jóni Irén
Eleonóra, Jakab Tibor, Varga Zita Regi-
na, Balog Viktória, Durfos Zoltán Márk,
Samu Krisztián, Ponczók Tibor István,
Balogh Róbert.

Házasságot kötöttek:
Herczku József és Papp Tünde
Mátyás András és Kristin Katalin
Papp András és Szabó Éva.

Elhunytak:
Lõrincz Szabó Irén, Éles István, Simon

László, Bodnár János, Varga Károly, Ba-
logh Lászlóné, Lõrincz János, Kiss Lászl-
óné (a vonatbaleset áldozata), Bodorócz-
kiné Szóráth Klára, Gebei László, Orosz
Kornélia, Horváth Dezsõ.

„A szív ahol a szeretet  lakik „

anyakönyv

 A korábban megjelent (az elõzõ számból kimaradt) cikk folytatása – a koleszterin
Napjaink egyik legijesztõbb és legin-
kább félreértett szava a koleszterin. Az
orvostudomány leghevesebb vitái is
szintén e  körül dúlnak. Valóban a ko-
leszterin áll a szívbetegség hátterében
mint kiváltó ok?

 Kezdjük az elején: egészségünk a vérerek
állapotától függ, mert az erek viszik az élte-
tõ vért a test minden sejtjéhez. A véráram
hihetetlenül erõs, de mi az oka, hogy nem
kezdi ki a testszövetet?

Az érfalak védelmét egyfajta olajozás szol-
gálja. A természet tökéletes kenõanyagról
gondoskodott, ami megvédi az érfalat at-
tól, hogy a véráram elmossa. Ennek egyik
kulcsfontosságú eleme az a zsírszerû anyag
amit koleszterinnek hívnak. A máj termeli,
amely sejtjei egyszerû zsírokból állítják elõ a
koleszterint, ami pont a megfelelõ koncent-
rációban kerül a vérbe. Amikor az érfal sejt-
jei elpusztulnak, a test kiüríti a hozzá tarto-
zó koleszterinnel együtt, majd új sejtek fej-
lõdnek, amik új koleszterint kötnek le a vér-
bõl. De amikor a koleszterin gyorsabban
bomlik le a sejtfalról mint ahogy beépül,
felborul az egyensúly, a vér koleszterin tar-
talma megnövekszik. A gyors bomlás egyet-
len esetben történik, ha az érfal nem egész-
séges.

A sok zsír és olaj nem okoz érbetegsége-
ket, amíg természetes állapotban fogyaszt-
juk. A felesleges zsírt a test egyszerûen elrak-
tározza. A gond akkor kezdõdik, amikor a

zsírokat átalakítva fogyasztjuk vagy túlhe-
vítjük, ha a zsírt keményítõvel együtt hevít-
jük (a zsírban, olajban sült krumpli burgo-
nya keményítõt tartalmaz). Ezáltal megvál-
tozik a zsír összetétele, és a máj képtelen tö-
kéletesen koleszterint felépíteni. A test fel-
használja ezt a koleszterint is az érfalak béle-
lésére, de mivel ez nem természetes, nem bírja
a munkát, hamar lebomlik- és a legkülön-
bözõbb érbetegségeket okozza.

Legveszélyesebb ellenség a fánk, a sült ha-
sábburgonya, a pattogatott kukorica (csak
akkor pattog  ha elõtte olajban átsütik), a
sütemények, a tészták.

Melyek a hasznos zsírok? Az állati, nö-
vény eredetû zsírok (húsok, bab, magvak,
gyümölcsök).

Ha a vér elsõdleges szûrõi, a máj és a vese
nem tudnak megbírkózni a hirtelen  mér-
gezéssel, a vérbe került méreganyag tartalom
a szívet erõsen igénybe veszi.

A szívbetegeknél az étkezésben az önura-
lom a követendõ szabály. Egy több fogás-
ból álló  nehéz étkezés  hirtelen megterhe-
lést okoz a szívnek, mert többlet vért kell
pumpálni az emésztéshez. Az édesség és a
zsíros ételek  helyett át kell  térni a zöldség,
a sovány húsok, saláták, gyümölcsök fogyasz-
tására!

Kívánom, hasznosítsák az információkat,
legyen sokáig dobogó, egészséges  szívük!

Ábelné Tóth Éva
 ETI vizsgával rendelkezõ

természetgyógyász, bioenergetikus

Névadó-hét az iskolában
Ötödik alkalommal rendez-
tük meg iskolánkban a ha-
gyományos Patay–hetet. Is-
kolánk névadója Patay István
honvéd ezredes. Emlékét szo-
bor, a családjáról elnevezett
iskola és falurész õrzi. A
Patay–hét rendezvényei
összefogásra, együttmûkö-
désre serkentik iskolánk ta-
nulóit és felnõtt dolgozóit is. A Patay-hét megnyitója a névadó szobránál

A  program minden évben az ezredes
szobrának koszorúzásával indul. Az esemé-
nyen  intézményünk tanulói és nevelõtestü-
lete mellett az idén is jelen volt Kálmán Béla
polgármester, Némethné dr. Horváth And-
rea jegyzõ és Ábelné Tóth Éva, az SZMK
elnöke. Ezután nyitotta meg kapuit az a ki-
állítás, amelyen az érdeklõdõk megismerked-
hetnek Patay István életével. Képek segítsé-
gével kísérhetjük nyomon az elmúlt négy
emlékhét eseményeit is. Ilyenkor gyerekmun-
kák díszítik az aulát.

A második napon rendhagyó történelem-
órákat tartunk a felsõ tagozatban, ahol az
idén a család képviseletében Patay Tibor,
valamint Kecskés Tünde végzõs politológus
hallgató voltak a vendégek. Az aktív és a
nyugdíjas pedagógusok, az intézményveze-
tõk, a képviselõ-testület tagjai pedig emlék-
ülésen vettek részt. Szerdán vetélkedõre ke-
rült sor a felsõ tagozatos gyerekek között,
amelynek témája a Patay iskola volt. Csü-
törtökön a Beregi Iskolaszövetség keretén
belül színjátszó találkozót rendeztünk hat
fellépõ csoport részvételével. A zárónapon
tanulóink Patay próbát tettek, ahol nem csak

elméleti tudásukról, de ügyességükrõl is szá-
mot adtak. Gyermekeink egyre jobban meg-
ismerik és megszeretik névadójukat.  Írásbe-
li munkájukból kiderült, hogy elsõsorban
Patay István hazaszeretete, önzetlensége  mu-
tat példát  a mai kor gyerekeinek.

Iskolánk „Kakóca” néptánccsoportjának
tagjai május 9-én Nyíregyházán a Megyei
Pedagógiai Intézet védnöksége alatt meg-
rendezett „Pulyabál” – megyei néptánc ta-
lálkozón ismét bizonyították ügyességüket,
rátermettségüket. Kis táncosaink „Bálból
bálba” címû koreográfiája a szakmai zsûri
Arany minõsítését kapta, valamint „A stí-
lusos megjelenés és a kiemelkedõ szakmai
munka” különdíját is átvehették. A mezõ-
földi táncokat (kanász-, üvegcsárdás-, ug-
rós tánc) tartalmazó koreográfiát betaní-
tották Keresztúry Gabriella és Kerepesi At-
tila táncpedagógusok. Végül, de nem utol-
sósorban részvételt nyertek a Sátoraljaúj-
helyen megrendezett regionális döntõn is.

bálból bálba
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Egy sima,
egy fordított

Rend a lelke mindennek!
Az elmúlt év bûnügyi, közbiz-
tonsági helyzetérõl április 29-én
számolt be Koncz László õrspa-

alkohol, a cigaretta veszélyeire.  Tavaly a rend-
õrõrs területén 263 bûncselekmény történt,
ebbõl 171 Nyírmadán (a tendencia növeke-
dést mutat!). Leginkább jellemzõ a vagyon
elleni bûncselekmény (lopás), valamint a ga-
rázdaság, a testi sértés.

Ezekre a rendõrségnek alig van befolyása,
döntõen a lakosság mentalitásából, életszem-
léletébõl fakad.

A szabálysértési és egyéb közrendvédelmi
mutatók kiegyensúlyozott munkát tükröz-
nek. A helyszíni bírságok átlagos értéke 4363
forint, számottevõen nõtt a szabálysértési
feljelentések száma, további 245 esetben a
figyelmeztetés lehetõségével éltek. Sajnos a
közlekedési morál nem javult, erre a jövõ-
ben nagyobb figyelmet fognak fordítani.

A feladatok között kiemelt helyen szere-
pel a hatékony bûnmegelõzés, a jogszerû,
határozott és udvarias intézkedés, az infor-
máció áramlásának gyorsítása, az önkor-
mányzatokkal kialakított kapcsolatok fenn-
tartása, erõsítése.

labdarúgás:

koncepció a sport fejlesztésérõl

Mint egy hullámvasút – így minõsíthet-
jük focistáink április közepe óta nyújtott
teljesítményét. A húsvéti vereséget (Be-
rettyóújfaluban kaptunk ki) két újabb
követte: a 22. fordulóban a Kemecse vitte
el a három pontot Madáról (igaz, az utol-
só fél órát kilenc emberrel játszottuk, a
gyõztes gólt pedig a 92. percben szerez-
ték, a vége 2-1 lett oda, majd az Ibrány is
követte a példájukat (az 1-3 részbeni ma-
gyarázata, hogy ezúttal már a 6. perctõl
emberhátrányban játszottunk).

Május elsõ vasárnapján végre fordult a
kocka: a jónéhány hiányzó ellenére a nagy
rivális Nagyecsed otthonában nyertünk 1-
0-ra, s ezzel a 3. helyen álltunk szorosan az
éllovasok mögött. A 25. fordulóban újabb
siker: a Nyíregyházi Spartacus II. csapata
ellen 2-1 (a vendégek gólját a mester fia,
az apaszomorító Szilágyi Norbert szerez-
te...).

Az ecsediek ikszeltek, így a 2. helyre lép-
tünk a Hajdúböszörmény mögé.

Nehogy elbízzuk magunkat: a kiesés el-
len harcoló Létavértes otthonában várat-
lanul (sajnos megérdemelten) 3-1-re kikap-
tunk, s ezzel ismét a döntetlent játszó
Nagyecsed mögé szorultunk.

Aztán a 27. forduló, a nagy rangadó
következett, május 24-én a Hajdúböször-
ményt fogadtuk. Az éllovas ellen jó ira-
mú, változatos meccsen igazságos, 1-1-es
eredmény született.

Miután a Nagyecsed vereséget szenve-
dett, ismét a 2. helyre kerültünk (velük
azonos pontszámmal). Pünkösdkor
Kisvárdán, egy héttel késõbb itthon
Balkánytól kaptunk ki 2:1-re. (Mondanunk
sem kell: mindkét meccsen kiállításokkal
sújtották csapatunkat.)

Szeméthegyek jó helyen
A Föld Napja alkalmából április 22-
én immár negyedik alkalommal volt
településünkön hulladékgyûjtési akció
(a Közútkezelõ ezúttal sem csatlako-
zott, de Szászi Ildikó, környezetvédel-
mi referens szavaiból kiderül: ez akár
elismerésnek is tekinthetõ, hiszen arra
hivatkoztak, hogy Mada nélkülük is
teszi a dolgát, más települések viszont
még a segítségükre szorulnak…).

Idén 582 tanuló, 52 óvodás és 50
pedagógus összesen 21 köbméternyi
szemetet gyûjtött össze a közterülete-
ken, illetve a határban. Ezúton is kö-

merés jár a Vitka Kft-nek is, mert a befoga-
dásért nem kellett fizetni.

A szelektív hulladékgyûjtés (tudják: kék,
sárga színû zsákok!) legközelebbi idõpont-
jai: június 25-e, július 30-a, augusztus 29-e.

Rendeletet fogadott el a képviselõ-testület a
helyi sportfejlesztési koncepcióról.

Az alapelvek közül kettõt emelünk ki. Az
egyik: az óvodai és iskolai testnevelés, a di-
áksport a verseny- és élsport, az utánpótlás-
nevelés, a szabadidõsport, a fogyatékkal élõk
sportja egymással összefüggõ…egészet képez-
nek, fejlesztésük nem történhet a másik ro-
vására. A másik: a sportrendezvények egyet-
len vallás, világnézet vagy politikai irányzat

Kocsis Béla, az önzetlen segítõ

szönik az anyagi segítséget és a tevékeny rész-
vételt Kálmán Béla polgármesternek, Kovács
Tibor iskola igazgatónak, Tóthné Szûcs Éva
óvodavezetõnek, s Kocsis Béla vállalkozó-
nak, aki ingyen összegyûjtötte és a naményi
legális lerakóba szállította a szemetet. Elis-

mellett sem lehetnek elkötelezettek, tilos bár-
milyen hátrányos megkülönböztetés.

Az önkormányzat feladatai sokrétûek, fel-
adata a személyi és tárgyi feltételek javítása,
a támogatás, a létesítmények mûködtetése,
fenntartása, fejlesztése és térítésmentes hasz-
nálata.

Végül a tervek között szerepel a sportpálya
egészének bekerítése, a mûfüves pálya keríté-
sének megmagasítása, valamint a világítás.

rancsnok.

A bevezetõ megállapítja, hogy az õrs ille-
tékességi területe változatlanul Nyírmada,
Pusztadobos, Ilk és Gemzse községekre ter-
jed ki, csaknem száz négyzetkilométert és
8719 lakost érint. Jelenleg nyolc egyenruhás
teljesít szolgálatot, így 1090 lakosra jut egy
rendõr.

A hivatásosok munkáját egy közalkalma-
zott segíti, a rendõrök közül négyen körze-
ti megbízottak, Nyírmadán három járõr
alkotja a körzeti megbízotti csoportot.

Az állomány megkülönböztetett figyelmet
fordít a településen élõkkel való szoros kap-
csolat ápolására, az iskolákat, közintézménye-
ket rendszeresen ellenõrzik, a megelõzés érde-
kében pedig gyakran tartanak osztályfõnöki
órákat, amelyeken felhívják a figyelmet a köz-
lekedési szabályok betartására, a kábítószer, az


