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Nyírmada város!
Sólyom László köztársasági elnök alá-
írása és a Magyar Közlönyben való
megjelenés után nyilvánosságra került:
2009. július elsejével Nyírmada városi
rangot kapott (megyénkbõl Vajával
együtt)!

A településünk életében fordulatot jelen-
tõ nagy esemény apropóján Kálmán Béla
polgármestert kérdeztük.

– Kinek, minek köszönhetõ a siker?

 – Mindenek elõtt a lakóhelyüket, ottho-
nukat szeretõ, azért felelõsséget érzõ, dol-
gozni tudó, áldozatot hozni kész nyírmadai-
kat illeti a köszönet. Részesei a várossá válás-
nak önkormányzatunk és intézménye veze-
tõi, az önszervezõdõ civil közösségek, az itt
élõkért tenni akaró és tudó vállalkozók. El-
ismerés illeti Gazda László, Szabados József,
Legény Zsolt  és Czomba Sándor ország-
gyûlési képivselõket, hogy lobbiztak tö-
rekvésünk mellett, s jár a köszönet a városi
cím elnyerését célzó pályázat szerzõinek is.

– Milyen fejlesztések szolgálták a városia-
sodást?

– A korábbi tespedtség után az elmúlt

években a lankadatlan pályázati igyekezet-
nek is köszönhetõen lényegében kiépült a
teljes infrastruktúra (villany-, gáz-, ivóvíz-,
szennyvízhálózat, szilárd burkolatú utak,
járdák, kábeltelevízió és internet hozzáférés
stb.). Felújítottuk, bõvítettük intézménye-
inket az óvodától az iskolán át az idõsek
otthonáig, a csoportszobáktól a tornater-
meken át a konyháig. Vonatkozik mindez
az egészségügyi ellátásra, a családsegítõre, a
sportpályára vagy a temetõre is. A közel-
múltban elkészült a korszerû, fedett piac,
szépen alakul a tájház és megszépül a telepü-
lésközpont egésze. A sort még hosszan foly-
tathatnám a szõlõlaposi  tóval, a játszóterek-
kel, a köztéri bútorokkal, a parkosítással és
a többivel, de hát az itt élõk, az ide látoga-
tók saját szemükkel gyõzõdhetnek meg ered-
ményeinkrõl.

– Milyen anyagi és egyéb elõnyökkel jár
ez a rang?

– A városi rang elnyerése egy hosszú, 2003
óta tartó folyamat eredménye, most pályáz-
tunk elõször, és máris sikerült. A cím oda-
ítélése azonban csak egy dolog, a számunk-
ra kedvezõ döntés után rajtunk múlik, ho-
gyan tudunk élni ezzel a lehetõséggel.

 Az új jogállással növekedhet a személyi
jövedelemadó kiegészítésének mértéke, ked-
vezõ körülmény, hogy bõvülhetnek pályá-
zati lehetõségeink. Legalább ilyen fontos ön-
kormányzatunk hatáskörének bõvülése, hi-
szen ezután helyben mûködhet majd az elsõ
fokú építésügyi hatóság, terminált telepít-

het az okmányiroda, helyben intézhetõk a
gyámügyek. Ezek javítják a lakosság kom-
fortérzetét, szolgálják érdekeiket, egy élhe-
tõ, otthonos kisváros lakóinak érezhetik
magukat. A városi cím ugyanakkor felelõs-
ség is: meg kell felelnünk a 18-19. században
már kivívott mezõvárosi státusznak éppúgy,
mint a 21. század elvárásainak.

– Melyek ezek az elvárások?

– Az elért eredmények ellenére sok még a
tennivalónk, s szép számmal vannak terve-
ink. Van még javítanivaló az úthálózaton
(ide értve a Sugár utat, a kerékpárutakat, és
a megkopott burkolatok rendbetételét), sze-
retnénk végre pontot tenni a szennyvízbe-
ruházás megörökölt és sok fejtörést okozó
ügyére. Felújításra vár a mûvelõdési ház, a
temetõ, szeretnénk egy a városi ranghoz mél-
tó polgármesteri hivatalt építeni. Nem
mondhatunk le a munkahelyteremtésrõl, a
vállalkozások támogatásáról, új befektetõk
idecsábításáról. S gondolok itt a szellemi vá-
rosiasodásra is, amely jelent több közmûve-
lõdési lehetõséget, jelenti a közösség formá-
lását, az öntevékeny szervezõdések izmoso-
dását, a tehetségek felkarolását, a Nyírmadá-
hoz való ragaszkodó, büszkeség érzését.

– Mikor lesz a városavató ünnepség?

– A már hagyományossá vált õszi, utoljá-
ra még ,,falu”-nap keretében. Nem hivalko-
dó, túllihegett rendezvényt képzelünk el, de
olyat, amely minden tekintetben méltó az
esemény fontosságához.

Településünkön a Rákóczi u. 3. sz.
alatt rövidesen átadjuk az Európai
Uniós források támogatásával felújí-
tott Tájházat.

Azzal a kéréssel fordulunk a Tisztelt la-
kossághoz, hogy ha régi bútorokkal,  hasz-
nálati tárgyakkal, fényképekkel rendelkez-
nek, melyeket háztartásukban hasznosíta-
ni már nem tudnak, azokat bocsássák a
Tájházban megnyíló falumúzeum rendel-
kezésére.

A tárgyak leadásával Tóth Tibort, a
Mada-Komm Kht. ügyvezetõjét szívesked-
jenek megkeresni.

Köszönettel:
Kálmán Béla polgármester

figyelem!

Várják az adományokat

Nemzeti ünnepünk
Augusztus 20-án 13 órakor a hagyományok-
nak megfelelõen Kálmán Béla polgármes-
ter köszönti az egybegyülteket, majd a di-
ákok verses összeállítással emlékeznek állam-
alapító István királyunkra. Ezután szegik
meg a nemzeti szalaggal átkötött új kenye-
ret, amelyet a jelenlévõk is megkóstolhat-
nak. A mûsorban fellép a mûvelõdési ház
Sápiné Folytovics Viktória vezette mo-
derntánccsoportja, este dalra fakad Szirota

Jennifer, s kezde-
tét veszi az éjfélig
tartó utcabál.

Idén sem ma-
radnak el a sport-
vetélkedõk : lesz
rönkhajítás, kö-
télhúzás, zsákban-

augusztus 20

futás, és lebonyolítják a kispályás labdarú-
gó tornát az Alkotmány Kupáért. A kö-
zönség kiszolgálásáról bazárosok, büféko-
csik gondoskodnak.
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hírek röviden

 A törvényi elõírásoknak eleget téve át-
alakult a Mada-Komm Kht. A változás lé-
nyege, hogy közhasznú társaságból
nonprofit korlátolt felelõsségû társaság (Kft.)
lett. Ezt tartalmazza a módosított és egysé-
ges szerkezetbe foglalt alapító okirat is, egye-
bekben tevékenységük nem változott.

  Szepesi István rendõr dandártábornok,
megyei fõkapitány Nagy István alezredest
nevezte ki a Vásárosnaményi Rendõrkapi-
tányság vezetõjévé (a feladatokat január kö-
zepétõl megbízással látta el). Ezt megelõzõ-
en azonban a törvény értelmében kikérte
az illetékességi területén mûködõ települési
önkormányzatok képviselõ-testületének vé-
leményét. A madai döntéshozók igent
mondtak a kinevezésre.

 Határozatot hoztak a képviselõk a Nyír-
Flop Kft-vel kötött közszolgáltatási szerzõ-
dés módosításáról. A közszolgáltatás díja nem
változott, érvényessége azonban június 30-
áról december 31-ére tolódott ki.

 A kistérségi járóbeteg szakellátó köz-
pont kialakítása és fejlesztésével kapcsolatos
szindikátusi szerzõdés módosítása is a kép-
viselõ-testület elé került. A dokumentum rög-
zíti az Európa Egészségház Baktalórántháza
kiemelten közhasznú nonprofit Zártkörû-
en Mûködõ Részvénytársaság alapszabályát,
a fejlesztési megállapodást.

 A szakfeladatok száma miatt kellett mó-
dosítani a polgármesteri hivatal és intézmé-
nyei alapító okiratát, a változás tehát pusz-
tán technikai jellegû. Elfogadta a testület az
óvoda és az iskola Intézményi Minõségirá-
nyítási Programja korrekcióját, illetõleg a

SZ.É.P. napunk volt!

A Szûréssel az Életért Program célja,
hogy egyéni felelõsségre tanítson: arra,
hogy  kis odafigyeléssel a társadalom-
biztosítás által finanszírozott szûrõvizs-
gálatok segítségével a betegségek jelen-
tõs része megelõzhetõ.

be a résztvevõk: vérnyomás- és vércukor
mérés, BMI index számítás, szív és érrend-
szeri rizikóbecslés, dohányzás függõségi
teszt, CO-szint mérés, szemészeti vizsgálat,
melanóma, bõrrák szûrés, fogászati vizsgá-
latok, ortopédiai szûrés gyerekeknek, élet-
mód és táplálkozási tanácsadás

Dicséret és elismerés illeti a lakosságot,
hogy élt a lehetõséggel, és szánt egy napot
az egészségére.

A programban 40 település vett részt.
Nyírmada kiemelkedõ eredményt ért el,
mivel 1354 fõ jelent meg a szûrésen és ezzel
1. helyre került. Az emlõszûrésen 127
asszony élt a lehetõséggel, és ez az eredmény
arányait tekintve országosan a legjobb.

A program idén június 30-án zárult az
Egészségügyi Minisztériumban, ahol Kálmán
Béla polgármester fogadta a gratulációt, és két
Holter EKG készüléket vehetett át. A készülé-
ket az orvosi körzetek kapják,  így lehetõség
nyílik a 24 órás vérnyomásmérésre helyben.
A lakosság értékelte a programot, és a nagy-
számú megjelenésre való tekintettel a jövõben
is azon lesz a település vezetése, hogy támo-
gassa az egészségmegõrzést.

                            Juha Bertalanné

2007-ben indult útjára a program, eddig
közel százezren kapcsolódtak be, akik ne-
gyedmillió ingyenes egészségügyi szûrésen
vettek részt. Tavaly a kistelepüléseket célozta
meg az Egészségügyi Minisztérium.

Az alábbi szolgáltatásokat vehették igény-

pedagógusok továbbképzési programját is.
Itt mondjuk el, hogy kérésük nyomán meg-

határozták az óvodai és az alsó tagozatos
iskolai csoportok létszámát.

 A Közép-Nyírségi Önkormányzati
Többcélú Kistérségi Társulás 80 millió fo-
rint vissza nem térítendõ támogatást nyert
az M3-as autópálya Nyíregyháza és
Vásárosnamény közötti 45 kilométeres sza-
kaszának megtisztítására. Ebbõl 106 álláske-
resõ hat hónapon át tartó foglalkoztatása
oldódik meg (a közmunkások többsége havi
73 ezer forintot kap, a munkacsapatok ve-
zetõinek járandósága 80 ezer forint).

  Mudri Barnabás alpolgármester kez-
deményezésére rendelet alkotásával védetté
nyilvánított két kocsányos tölgyet a képvi-
selõ-testület. A fák a régi református temetõ
mögött, a szõlõlaposi tó felé vezetõ út men-
tén díszítik környezetünket, s bízunk ab-
ban, hogy ez még sok-sok évig így lesz.

                           Az egyik védett fa

Védjük meg együtt
környezetünket!

Szászi Ildi-
kó környezet-
védelmi refe-
rens lapunk
segítségét kér-
te, hogy közöl-
jük: július else-
je óta kedd ki-
vételével vala-
mennyi mun-
kanapon elér-
hetõ reggel 8-
tól délután 4
óráig a pol-Szászi Ildikó

gármesteri hivatalban, s arra biztat minden-
kit, forduljanak hozzá bejelentéseikkel, mert
csak együtt, a lakosság közremûködésével óv-
hatjuk meg közös értékeinket: a vizet, a le-
vegõt, a talajt, az élõvilágot és az épített kör-
nyezetet.

Arra is felhívja a figyelmet, hogy a Re-
product Kft-vel 2007. végén kötött szerzõ-
dés értelmében gyûjtik az elektronikai hul-
ladékot. Sajnos azóta még egy tonna sem
jött össze, de bízik abban, hogy jelen felhí-
vásának meg lesz az eredménye.

Továbbra is kedvezményes áron vásárol-
hatók meg a használt, de jó állapotban lévõ
kukák, ezügyben is õt kell keresni. A szelektív
hulladék gyûjtéséhez ingyen adja a zsákokat,
csak jöjjenek! A térítésmentes gyûjtés legköze-
lebbi idõpontjai: augusztus 29-e, szeptember
24-e és október 29-e.
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    Önkormányzati döntések az év közepén
A képviselõ-testület június 22-én tar-
totta munkaterv szerinti (rendes) ülé-
sét, amelyen eredetileg – a meghívó
szerint – mindössze nyolc napirendi
pontot vitattak volna meg, ám a tárgy-
sorozat végül számos további témával
bõvült. A meghozott döntésekrõl az
alábbiakban tájékoztatjuk olvasóinkat.

Megújuló iskolánk

A Patay István Általános Iskola mûködési
feltételeirõl, gazdálkodásáról számolt be
Kovács Tibor igazgató. A legizgalmasabb
kérdések ezúttal azonban nem ezek voltak,
hanem a csaknem félmilliárd forintos fel-
újítás ügye. Július közepén azt lehetett tud-
ni, hogy a közbeszerzési eljárás elsõ nekifu-
tásra sikertelen volt, ezért ismét ki kellett
írni. Ebbõl fakadóan valószínûsíthetõ, hogy
a 2009/2010-es tanév –- az iskola vezetésé-
vel egyeztetve – csak szeptember második
felében kezdõdhet meg. Aggodalomra nincs
oka sem a gyerekeknek, sem szüleiknek, sem
pedig a pedagógusoknak, mert a számítá-
sok azt igazolják, hogy az elõírt kötelezõ
óraszámok így is teljesíthetõk lesznek.

Az elõterjesztésbõl kiderül, hogy az in-
tézmény tárgyi és személyi feltételei adot-

tak, a mûködésnek nincsenek akadályai Kö-
szönhetõ ez annak, hogy az elmúlt tanév-
ben – a  legszükségesebb felújítások elvégzé-
sén kívül – új bútorokkal, fejlesztõ eszkö-
zökkel, kerítéssel, udvari játékokkal gyarapod-
tak. A szakos ellátottság megfelelõ, bár a gye-
rekek számának növekedésével további gyógy-
pedagógus szakemberre lesz szükség.

Figyelemre méltó körülmény, hogy a
roma gyerekek aránya immár meghaladta az
582-es létszám felét (50,6 százalék), a hátrányos
helyzetû tanulók aránya pedig megközelítet-
te a 80 százalékot. A velük való foglalkozás
sok erõfeszítést, türelmet kíván a pedagógu-
soktól, nagy felelõsséget ró a szülõkre.

Az oktató–nevelõ munkát a tanévzáró ér-
tekezleten értékelték, a nehézségek közül a
családi háttér, a szülõi odafigyelés hiányos-
ságait, az igazolatlan hiányzásokat emelték
ki. Ennek ellenére elismerésre méltó ered-
mények születtek a tanulmányi versenyeken,
a továbbtanulás, pályaválasztás terén és a
mûvészeti képzésben; az intézmény gazdál-
kodása kiegyensúlyozott, s több pályázatuk
bizonyult sikeresnek.

A kialakult gyakorlatnak megfelelõen adott
átfogó értékelést önkormányzatunk elmúlt
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi felada-
tainak ellátásáról Némethné dr. Horváth
Andrea jegyzõ. Elõterjesztésébõl kiolvasha-

tó, hogy településünk demográfiai mutatói
– csekély mozgásoktól eltekintve –  nem
változtak. A 0-18 év közöttiek aránya 28 szá-
zalék (a 0-4 éveseké 8 százalék körüli), a roma
kisebbséghez tartozónak vallja magát a la-
kosság 34,8 százaléka.

Juttatások rászorulóknak

A dokumentum ezután az önkormányzat
által nyújtott pénzbeli ellátásokat tekinti át.
Összességében megállapítható, hogy ezek
nagy (és növekvõ) terhet jelentenek telepü-
lésünk költségvetésében, de az erõfeszítések
eredményeként így is jut a törvényben nem
szabályozott juttatásokra (a továbbtanulók
támogatására, a tehetséggondozásra, az isko-
latejre, az ingyen tankönyvekre és füzetcso-
magokra, a gyermekétkeztetésre).

Sorra veszi az elõterjesztés a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokat (a gyermek-
jóléti szolgáltatást, a napközbeni ellátást, az
átmeneti gondozást), majd a jegyzõi hatás-
körben tett gyámhatósági intézkedésekrõl
esik szó. A jövõre vonatkozó javaslatok, cé-
lok abból indulnak ki, hogy a már meglévõ
szolgáltatásokra, ellátásokra nagy szükség
van, de nagyobb figyelmet kell fordítani a
megelõzésre, az összefogásra (például a Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzattal, a rend-
õrséggel és a civil szervezetekkel).

Önerõ a fejlesztésekhez

Több olyan határozatot elfogadott a kép-
viselõ-testület, amely pályázatok benyújtásá-
ról és az ehhez szükséges saját erõ elõterem-
tésérõl szól. A temetõ felújítása, korszerûsí-
tése 19,2 millió forintba kerül, ebbõl a szük-
séges saját forrás 2,9 millió forint, a többi
az igényelt támogatás.

A közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó
anyag- és eszközbeszerzés összköltsége 5,2
millió forint, ebbõl 4,5 millió forintot sze-
retnénk elnyerni, a maradék a saját erõ.

A Kossuth, a Hunyadi, a Gárdonyi és az
Ady E. utca mentén a járdákat kívánja fel-
újítani az önkormányzat. A beruházás költ-
sége meghaladja a 26 millió forintot, ebbõl
csaknem 20 milliót pályáztunk meg.

A Honvéd utca burkolatának felújítása is
szerepel a tervek között. A kevés híján 16
milliós munkához igényelt támogatás össze-
ge 9,2 millió forint. Régóta napirenden van
a Sugár út rendbetétele. Kiépítése, szilárd
burkolattal való ellátása több mint 53 mil-
lió forintot igényel, ebbõl 8 milliót állna az
önkormányzat, a többi a pályázott pénz.

A fenti számok kerekítve értendõk, a sa-
ját erõ forrása pedig az önkormányzat éves
költségvetése.

A nyári szociális gyermekétkeztetés kereté-
ben önkormányzatunk sikeresen pályázott,
így 247 gyermek nyári étkeztetése valósul-
hat meg 54 munkanapon keresztül. Az ét-
keztetésben – ami félkész és készételeket
tartalmaz konzervek formájában – a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülõ halmozottan hátrányos helyzetû
gyerekeket illeti meg.

A hétvégi napokra szóló GYEA étkezte-
tés a nyáron tömbösített formában tovább-

sikeres pályázatok szociális célokra

Szintén sikerrel pályázott településünk a
Biztos Kezdet program keretében a „Mo-
corgó gyerekház létrehozása Nyírmadán
címmel. E pályázat alapján megoldódik a
0-3 éves korosztályba tartozó hátrányos
helyzetû gyermekek napközbeni ellátása, a
szülõk bevonásával pedig a szociálisan hát-
rányos helyzet csökkentése.

A szociális támogató, családsegítõ és gyer-
mekjóléti szolgálat nyáron is folyamatosan
áll a lakosság rendelkezésére.

ra is zajlik az érintett húsz csa-
lád számára.

Az önkormányzat EU Inter-
venciós Alapjához benyújtott
sikeres pályázata keretében kö-
zel 33 tonna tartós élelmiszer ér-
kezett településünkre. Az élelmi-
szereket a Petõfi út 1. szám alat-
ti idõsek ápoló-gondozó ottho-
nánál megközelíthetõ raktárból
osztják ki a szolgálat dolgozói.
A csomagokat augusztus 7. nap-
jáig minden hétköznap 8 órától
12 óráig, illetve 13 órától 16 órá-
ig, pénteken 8 órától 13 óráig
vehetik át a jogosultak.             Nyári adományosztás Nyírmadán
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egy százalék

Gazdálkodók figyelmébe
A korábbi évekhez képest lényegesen
kevesebb területen történt meg az õszi
és tavaszi kalászosok betakarítása. No
persze nem azért, mert a gazdák nem
aratták le a kalászost, hanem egysze-
rûen kisebb területen  vetették  a ke-
nyér- és takarmánygabonának valót.

A tavaszi csapadékszegény április-május és
az ehhez társult légköri aszály 40 százalékos
terméskiesést okozott. Az árak 2.100-2.500,-
Ft/100 kg + kompenzációs áron alakultak.
A hektáronkénti 40-60 ezer forint  árbevé-
tel alapján várható, hogy sok gazdálkodó
2009. év õszén vagy egyáltalán nem, vagy
lényegesen kevesebb területen vet majd õszi
kalászost mint 2008-ban.

Csapadék után
szárazság

Nehéz megmondani, hogy kinek jó ez a
bizonytalanság, kilátástalanság! A júniusi
viszonylag bõséges esõs napoknak örült a
gazda, szemlátomást fejlõdésnek indult a
kukorica, dohány, s szép termést igértek a
gyümölcsök. A júliusi aszály azonban meg-
állította a fejlõdésében  a növényeket. A jobb
tápanyag-ellátottságú talajokon még elviseli
a növény a csapadékhiányt, sok helyen azon-
ban furulyázik a kukorica, a dohány alig
térdmagasságig ér, s megjelent a virágten-
gely. A június eleji természetes hullás után
július végén a szárazság miatt engedték el az
almafák a gyümölcs egy részét.

Kérelmek támogatásra

Július 25-én lezárult a 2009-2014. évi ag-
rárkörnyezet-gazdálkodási támogatási kérel-
mek beadásának határideje. Településünkön
69-en 1092,67 ha területre adtak be kérel-
met integrált szántóföldi növénytermeszté-
si, integrált gyümölcs- és szõlõtermesztési,
madár és apróvad élõhely-fejlesztési, ökoló-
giai gazdálkodási és extenzív gyepgazdálko-
dási célprogramokra. Bízunk benne, hogy
az elbírálás minden pályázó számára kedve-
zõ eredménnyel zárul..

Reményeink szerint a pályázók hozzájá-
rulnak a környezeti állapot megõrzéséhez és
javításához, környezettudatos gazdálkodást
folytatnak, minõségi terméket állítanak elõ
és fokozzák az élelmiszerbiztonságot. Min-
den remény megvan rá, hogy gazdálkodá-
suk jövedelembiztonságát elõsegíti az agrár-
környezeti programhoz való csatlakozás.

A szárazság, a csapadékhiány ellenére a gyo-
mok nõnek mind a településen belül, mind
külterületen. Sokan érzékenyek, allergiásak

a gyomnövények virágporaira, így pl. a csa-
lánra, a fûfélékre, parlagfûre, virágzó fákra,
virágzó kukoricára stb.

Érezzük mindannyian kötelességünknek,
hogy le kell kaszálnunk, meg kell kapálnunk
a kertünket, hogy ne ártsunk önmagunk-
nak, de a virágporra érzékeny lakótársaink-
nak sem! Ne kelljen senkit az esetleges mu-
lasztása miatt bírságolni!

Szeptember és október 31-e között le kell
zárni az 5 éves agrárkörnyezet-gazdálkodási
idõszakot és el kell küldeni a gazdálkodási nap-
lót a rendelet által meghatározott címre.

Bizonytalanság várható az almapiacon, ja-
vaslom minden almatermelõnek, hogy akár
ipari, akár étkezési alma értékesítésre kös-
sön értékesítési szerzõdést.

Közeledik a városavató

Mire ezek a sorok megjelennek, már javá-
ban készülünk a városavatásra, a falunapra
és termékbemutatóra, kiállításra. Kérek min-
denkit, aki tud, segítsen egy-egy jó ötlettel,
szívélyes vendéglátással, zöldséggel gyü-
mölccsel, egy-egy üveg befõttel és minden
mással, jó szóval, hogy sikeres legyen ez a
nap és szép élményekkel gazdagodjanak tele-
pülésünk lakói és az idelátogató családta-
gok, vendégek.

Mudri Barnabás városi mezõgazdász

A Nyírmadai Gazdálkodók, Kertbarátok
Közhasznú Egyesülete (Nyír-mada, Ady E.
út 16.) június 10-én tartotta a közgyûlés-
ét, ahol megtárgyalta, és elfogadta  az egye-
sület 2008. évi közhasznúsági jelentését.

Az egyesület éves bevétele 213.619 fo-
rint, ami a tagdíjból, az önkormányzati
támogatásból és a SZJA 1 százalékának fel-
ajánlásából, valamint betéti kamatból te-
võdik össze.

A közhasznú tevékenység  összesen
242.972 forint kiadással járt. Az összeg tar-
talmazza a vásárolt anyagokat, a postai
költségeket, a szakmai elõadások , a bor-
mustra, a buszfuvar, az ügyviteli szolgál-
tatás pénzügyi szolgáltatás díjait. Szakmai
rendezvényt 13 alkalommal tartottunk.

Az egyesület vállalkozási tevékenységet
nem folytat, vezetõi semmilyen címen
költségtérítést nem vettek fel.  A bevallási,
adatszolgáltatási kötelezettségét határidõ-
ben teljesítette.

A közgyûlés a 2008. december 31-ei for-
dulónapi közhasznúsági jelentést a fõköny-
vi kivonat 5. számlaosztály 242.972 forint
tartozik, a 9. számlaosztály 213.619 forint
követel, a 5-9 számlaosztály tartozik össze-
sen egyenlegét  29.353 forint összeggel elfo-
gadta.

Boci, boci
tarka...

min- és enzimtartalma érintetlen marad.
És ami a legfontosabb: minden nap fris-
sen kapható, közvetlenül a tehenek tõ-
gyébõl érkezik!

Ezt a tejet minden korosztálynak ajánl-
juk, hiszen élet, erõ, egészség! Nemcsak
magánszemélyek, de közintézmények is
vásárolhatják, ez jogszabályilag is megen-
gedett. A nyírmadai idõsek otthona pél-
dául már többször használta fel az ebéd
elkészítéséhez.

Egészségükre!
Dr. Erdélyi Vanda

Bizonyára sokan kós-
tolták a Nyírmada kör-
nyékén élõk közül a
Fényes tanyai Friss Te-
jet. Pár hónapja az Er-
dõhát Zrt. vezetõi –
Vargáné Piros Ildikó-
val  az élen – elhatá-
rozták, hogy a lakosság
számára közvetlenül is értékesítik a Fé-
nyes tanyáról származó nyers tejet.

A tej árusítása egy nagy kapacitású hû-
tõtartállyal rendelkezõ autóból („bádog
bociból”) történik. Az autót, feltûnõ de-
korációja és a „boci, boci tarka” dallam
kürtölése miatt nem nehéz észrevenni.

S hogy miért más ez a tej, mint a bolt-
ban kapható?

Sokkal krémesebb, finomabb ízû a na-
gyobb zsírtartalomnak köszönhetõen.
Másrészt beltartalmilag is értékesebb, mi-
vel nem esik át pasztõrözésen, így a vita-

,,Bádog bociból”  árusítják a Fényes tanyai friss tejet
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A Nyírmadai Gazdálkodók,
Kertbarátok Egyesületének életébõl

termelõi tevékenységgel, a területalapú támo-
gatás igénylésével (papíralapú, majd elektro-
nikus) agrár-környezetgazdálkodási, adózási
ismeretekkel egészült ki. A gyümölcstermesz-
tés mellett egyre több szó esett a szántóföldi
növények (kukorica, napraforgó, dohány,
zöldségfélék), az energia-füvek termesztésérõl,
a homoki kultúrák vetésváltásáról, az ökoló-
giai és integrált növény- és gyümölcstermesz-
tésrõl.

Hogy a téli estéken színvonalas elõadáso-
kat hallhassanak a tagok, közvetlen kapcsola-
tot építettünk ki és ápolunk az Újfehértói
Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó
Kht.-val, a Debreceni Egyetem Nyírségi Ku-
tató Intézetével, a Mezõgazdasági Szakigazga-
tási Hivatallal, s a megyei agrárkamarával.

A szakmai színvonalat tovább emelik a
különbözõ kemikáliákat gyártó, vetõmagva-
kat elõállító és forgalmazó cégek szakembe-
reinek bemutatói, elõadásai. A programot
metszési bemutatók, kukorica, napraforgó,
õszi búza fajtabemutatók tették színesebbé.
A ‘90-es évek közepétõl olyan feladatokat is
vállalt klubunk egy-két embere, mint az erõ-
gépek helyben történõ vizsgáztatása, amit 5
évente négyszer tudtunk megszervezni. Egy-
egy vizsga alkalmával 80-100 erõ- és munka-
gépet sikerült helyben levizsgáztatni a Köz-
lekedési Felügyelettel közösen. Sajnos 2008
óta ez a lehetõség megszûnt.

Sikeres termékbemutatók

Éveken keresztül több kamion mûtrágya
vásárlásához segítettük hozzá a gazdálkodó-
kat, akik így több százezer forintot takarí-

A Nyírmadai Gazdálkodók, Kertbará-
tok Egyesülete már 20 éve mûködik te-
lepülésünkön.

Az indulás éveiben a foglalkozások, elõ-
adások  elsõsorban az alma és a bogyós gyü-
mölcsûek növényvédelmére terjedtek ki.
Mert bizony a téli alma akkoriban megbe-
csült növénynek számított. Nagyközségünk-
ben alig volt házikert, ahonnan 4-500 láda
csomagolt almát ne szállítottak volna el szov-
jet piacra egy-egy õszi betakarítás idején.

Nem minden vidéki
gazdálkodó...

A rendszerváltás után több mint  ezer  új
földtulajdonos és földhasználó lett a kárpót-
lási, részarány tulajdonú és tagi tulajdonú
földek kimérése után. Sokan úgy gondol-
ták, hogy falusi emberek lévén értenek a gaz-
dálkodáshoz. A gazdálkodók egy szûkebb
köre azonban igényli az ismeretszerzést.

1992-tõl Kertbarát Kör néven szakmai
klubként, a mûvelõdési ház keretein belül
szerveztük az elõadásokat minimális anyagi
segítséggel.  Évek  múltak el úgy, hogy sen-
kihez nem tartoztunk, semmilyen támoga-
tást nem kaptunk. Személyes ismeretségek-
nek köszönhetjük, hogy az elõadók ingyen
adták át a legújabb ismereteket az érdeklõ-
dõk számára. 2004 novemberétõl  klubunk
Nyírmadai Gazdálkodók, Kertbarátok Egye-
sületeként szervezi foglalkozásait. Éves szin-
ten 10-12 alkalommal, elsõsorban téli esté-
ken tartják a programokat.

A szakmai elõadások témája 2000-tõl õs-

rõ szavakat hoztak a településünknek, a szer-
vezõknek.

A klubunk tagjai és nagyon sok Nyírmadá-
ért tenni akaró termelõ, gazdálkodó adta a
nevét s terményeit – céklarépát, burgonyát,
almát, kukoricát, dohányt – valamint ter-
mékeit (befõttjeit, hústermékeit) a kiállítá-
sok megrendezéséhez. Nélkülük nem értünk
volna el sikereket.

A szakmai képzéseken a tagjainkon kívül
a nyírmadai érdeklõdõk mellett a környezõ
településekrõl is be tudtunk vonni résztve-
võket. Ilyen volt a feltételes forgalmú 80 órás
ismeretfelújító növényvédelmi képzés, me-
lyen 120-an vettek részt, 56-an kapcsolódtak
be és vizsgáztak sikeresen az ezüstkalászos-
és 28-an az aránykalászos gazda képzésen.

Védetté nyilvánítva...

Klubunk a Szõlõlaposra vezetõ út men-
tén a 160-180 éves kocsányos tölgy helyi
védetté nyilvánítását kezdeményezte. A kép-
viselõ-testület önkormányzati rendeletben
megerõsítette a tölgy helyi védettségét. Ter-
veztük a Goldstein tanya melletti illegálisan
nyitott homokbánya falában a gyurgyalag
fészkelõ helyeinek védetté nyilvánítását is,
de a szemetet és bontási hulladékot lerakó
lakosok ,,jóvoltából” ez nem teljesült.

Szakmai kiránduláson vettünk részt a Deb-
receni Farmer Expón, a Debreceni Egye-
tem Nyírségi Kutató Intézet öko–napján.
Szép élményekkel gazdagodtak az abaúji, s
zempléni túrán résztvevõk. A szakmai tapasz-
talatcsere mellett volt bormustra, sõt a tör-
ténelmi nevezetességeket is megtekintették a
kirándulók.

Egyesületünk tagja a Közép-Nyírségi
LEADER Egyesületnek, melynek keretében
az önkormányzattal közösen szerveztük meg
a környezetkímélõ ökológiai gazdálkodás-
ról és a biotermesztésrõl szóló elõadásokat
és a biozöldség bemutatót.  A lehetõségeink
alapján a szociálisan rászoruló, egészségileg
károsodott gyerekeket és szüleiket anyagi-
lag támogattuk. A programok szervezése, az
egyesület élete rendszeres. Hogy mennyire
szerencsés vagy nem, hogy az egyesület mos-
tani vezetõje és a nagyközségi mezõgazdász
személye egybeesik, döntsék el, mondjanak
véleményt  róla az érintettek.

Minden természetet szeretõ, a környeze-
tünkért aggódó, új ismeretekre igényt tartó
gazdálkodót, kertészkedõt, minden nyír-
madait tisztelettel hívunk és várunk sora-
inkba, rendezvényeinkre.

    Mudri Barnabás egyesületi elnök
Mezõkövesden, a mezõgazdasági gépeket bemutató mú-

zeumban jártak a kertbarátok június végén.

tottak meg.
Amire külö-

nösen büszke va-
gyok, hogy sike-
res termékbemu-
tatókat tartot-
tunk – hat alka-
lommal Nyírma-
dán, egyszer a
Budapesti Kong-
resszusi Köz-
pontban és két-
szer a kistérség-
ben. E rendezvé-
nyek – melyek-
nek mi vagyunk
az ötletgazdái,
szervezõi, terve-
zõi – eddig csak
elismerést, dicsé-
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Június 20-án elballagtak nyolcadiko-
saink. A ballagási ünnepségen a kö-
vetkezõ tanulók részesültek könyvju-
talomban:

Nyírmada legjobb tanulója címet adomá-
nyozta az önkormányzat Cser Anita 8. a.
osztályos tanulónak. Az iskola jó tanulója
címet Poór Tamara (8. a.) érdemelte ki.
Közösségi munkáért címet Papp Zoltán
(8. a.) kapott. Az Alkotói kupát Dorka
László  (8. a.)s, az Irodalmi kupát Földi
Adrienn  (8. a.), a Képzõmûvészeti kupát
Vám Adrienn (8. c.) vette át. Ebben az
évben 25. alkalommal részesültek tanulóink
ebben a díjban.

Nyolc év kiemelkedõ tanulmányi eredmé-
nyéért, versenysikereiért Cser Anita része-
sült kitüntetésben.

Nevelõtestületi dicséretben részesült kö-
zösségi munkájáért és példamutatásáért:

a 8. a. osztályból Cser Anita, Poór Tama-
ra, Dorka László, István Viktória, Orosz
Attila és Heuer Dániel;

a 8. b. osztályból Gégényi Csilla, Csobolya
Szabolcs, Lõrincz Evelin és Zolcsák Evelin;

a 8. c. osztályból Földi Adrienn, Vám
Adrienn, Cseh Judit és Baráth Ágnes.

Az elmúlt tanévben 57 kitûnõ tanuló volt
az iskolánkban: 34 alsós és 23 felsõs. Az ok-
levél és a könyv mellé hagyomány szerint az
önkormányzat ajándékát is megkapták a
gyerekek.

A tantestület kellemes hangulatú kirándu-
lással zárta a tanévet. Nógrád megyében jár-
tunk, ahol Madách Imre, Mikszáth Kálmán
és Tolnai Klári emlékét idéztük fel. Balassa-
gyarmaton a palóc kultúrával ismerkedtünk
meg, majd Ipolytarnócon különleges órát
tettünk az õskorba egy geológiai tanösvény
és egy 4 dimenziós mozi segítségével. A bát-
rabbak Drégely várát is megmászták, felidéz-
ve Szondi György hõsies harcát a törökök
ellen. Bízunk benne, hogy a sok új ismeret-
bõl lesz mit átadni a gyerekeknek.

Elballagtak a nyolcadikosok

        Tovább, tovább, tovább – énekelték a búcsúzó nyolcadikosok...

A kistérségi rajzpályázaton – melynek té-
mája: ha tehetnék, mit valósítatnának meg
szülõfalujukban – szép eredményekkel sze-
repeltek az iskola tanulói: az 1-2. évfolyam-
versenyében 1. helyezett: Kakuk István 1. c;
a 3-4. évfolyamon szintén 1. lett: Bacsó
Dorina 4.b, 2. helyezett Erdélyi Evelin 4.b.
Különdíjat kapott és 5 napos ingyenes fü-

Június 20-án érettségi-
zett az újabb osztály
Nyír-madán – adta hí-
rül lapunknak Ponczók
Borbála és Sebõk
Miklósné.

– Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani a
Beregi Alapítvány Gim-
náziumának, tanárai-
nak, a nyírmadai Patay
István Általános Iskolá-

zéri táborozást nyert:Tóthfalusi Bettina 3.
c. Csorba Anikó 4.a, Leskó Regina 4., Po-
lyák Anett 5.b. A díjakat augusztus 29-én a
kistérségi napon Nyírkarászban adják át.
Köszönjük a felkészítõ tanárok munkáját,
és gratulálunk a szép sikerhez.

 A beküldött pályamunkákból a tervek
szerint a szeptemberi falunapon nyílik kiál-
lítás.

nak, igazgatójának és tanárainak a felkészítésért, segítõkész munkájukért
– írták lapunknak valamennyi frissen érettségizett nevében.

hírek röviden

Kuruc kori vetélkedõ Tarpán
Iskolánk három tagú csapata vett részt júli-
us 24-én pénteken Tarpán a kuruc kori kon-
ferencián és vetélkedõn. A gyerekeket
Kukuts Csilla tanárnõ készítette fel.  A csa-
pat tagjai: Csonka Fruzsina, Szénási Alexand-
ra és Cser Zoltán voltak.

A gyerekek felkészítésében és a helyi ha-
gyományok megismertetésében nagy szere-
pet vállalt Cser Zoltán Tarpán élõ nagypa-
pája is. A hét versenyzõ csapat közül máso-
dik helyezést értünk el. Legjobban a Tarpát
bemutató virtuális idegenvezetés nyerte el a
zsûri tetszését. A vetélkedõ elõtt érdekes elõ-
adásokat hallgathattak meg a résztvevõk a
Rákóczi néphagyományokról és magáról a
szabadságharcról.

„A Patay család szerepe a XVIII. századi re-
formátus egyház történetében” címmel ren-
deznek konferenciát augusztus 29-én Sáros-
patakon a Református Kollégiumban. Az
eseményre  meghívást kapott községünk pol-
gármestere és az iskola igazgatósága is.

A nyírmadai csapat a nagysá-
gos fejedelem: II. Rákóczi Ferenc
lovasszobránál

A Patayakról
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nulás után – a hangszeres képzés is része
lesz mindennapjainak.

– Legközelebb a musical áll hozzám –
mondja, s megegyezünk abban, hogy ebben
a mûfajtan a Hair, a Jézus Krisztus Szuper-
sztár a csúcs (plusz szerinte még a Fame és a
Nyomorultak is ide sorolható). Mostaná-
ban fordult érdeklõdése a jazz felé, külön is
megemlíti Aretha Franklin nevét. Kedven-
cei közé tartozik még az AC/DC együttes,
Deák Bill Gyula (csak nem apa hatása...?), s
bár a popzene iránt nem rajong túlságosan,
elismeréssel említi Christina Aquilera nevét.

Hosszú beszélgetésünk alatt szó esik még
arról, hogy gyakran fellép a tanodával és
édesapja zenekarával (a Nelsonnal), s fõként
musical-részleteket ad elõ.

– Apukám írt két számot, de túlságosan
diszkós, nem az én mûfajom – teszi hozzá,
jelezve a generációs különbség ellentmon-
dásosságát.

Jennifer ismét jelentkezett a Csillag szüle-
tik televíziós tehetségkutatóra, izgatottan
várja az értesítést. A középiskola elvégzése
után a színmûvészetit célozza meg, s bízik
abban, hogy egyszer csak megvalósul gye-
rekkori álma, eljut New York-ba, hogy sze-
rencsét próbáljon.

Mit tehetnénk ehhez: úgy legyen!

 Nyár, napfény, víz...
Aktuális témánk így nyár derekán,  a
meleggel, néha hõséggel járó idõjárá-
sunk árnyoldalai: a folyadékhiány és
a napszúrás. Mint bizonyára tudják,
testünk nagy százalékban folyadék,
fõleg víz. Nem egyforma az arány egy
csecsemõ és egy idõsebb ember szerve-
zetében.

Születésünktõl csökken a testünkben lévõ
folyadék mennyisége, ha 50 százalék alá esik,
meghalunk. Egy egészséges felnõtt ember
mintegy 3 liter vizet ürít naponta, ennek
60 százaléka a  vizelet, a többi széklet, a gáz-
csere, a bõrlégzés és egyéb testi váladék for-
májában távozik.Ugyanennyi folyadékpót-
lásra is szükség van, de nem mindegy, hogy
milyen minõségben és összetételben. A  fo-
lyadék mennyisége 1,5–2 liter legyen, a töb-
bi gyümölcsökbõl és egyéb táplálékokból jöj-
jön össze. A friss gyümölcsleveket általában
délelõtt, a friss zöldségleveket délután és este
ajánlott fogyasztani.

A gyümölcsökben valamivel több az egy-
szerû szénhidrát, így azonnal energiát ad, a
zöldséglevek mint lúgosítók inkább a kivá-
lasztási folyamatokat segítik. Közismert,

Születtek:
Kota Nikoletta, Váradi Bence,  Zámbó

Klaudia Anikó, Lakatos Mercédesz Zsa-
nett, Varga Miklós Rómeó, Lukács Haj-
nalka, Reviczki Boglárka, Zsigó Henrietta
Klára.

Házasságot kötöttek:
István Zoltán és  Simon Anikó
Tóth Nándor és  Horváth Zsófia
Hidvégi Tamás és Pásztor Csilla
Szilágyi Zsolt és Kiss Judit
Ponczók József és Prímó Adrienn

Elhunytak:
Jakab Istvánné, Kiss István, Bancsi Lász-

ló, Samu Mihályné, Székely Aladár.

hogy a növényeket pihent vízzel jobb lo-
csolni mert számukra ez kedvezõbb. Ha ez
igaz a növényekre,miért ne vonatkozna ránk
is? Próbáljuk ki! Este üvegkancsóba eresszünk
csapvizet, hagyjuk állni éjjel és reggel fogyaszt-
hatjuk, sõt egész nap pótolhatjuk  folyadék-
igényünket vele. A különbség magáért  be-
szél! A megfelelõ víz mennyisége és minõsé-
ge elengedethetetlen a normális anyagcsere
mûködéséhez, a normális anyagcsere pedig
az egészség egyik alappillére.

A nyírmadai csapvíz jó minõségû, én ezt
fogyasztom gyerekkorom óta, igaz pihente-
tett formában, és óva intek mindenkit a  pa-
lackozott víz  mértéktelen fogyasztásától.

A napsütés jótákony hatásait ismerjük,
melengeti bõrünket, szívünket, hatással van
fizikai, lelki állapotunkra, de...  nyáron, mi-
kor az ultraibolya sugárzás erõs, könnyen
érhet bennünket baj: a bõrünk leéghet, és
napszúrást kaphatunk. Sokat halljuk a mé-
diában de talán nem eleget, és én is csak azt
tudom tanácsolni: 11 és 15 óra között ne
tartózkodjunk a tûzõ napon! Ha mégis el-
kerülhetetlen, mert dolgozunk, jobb eset-
ben strandolunk, a kellõ biztonsági elõírá-
sokat tartsuk be! Válasszunk megfelelõ nap-

védõ készít-
ményeket .
Olcsó és jó
megoldás a
természetes
olívaolajba
kevert kevés-
ke ecet, ar-
cunkra pe-
dig kíváló a
f e l v á g o t t
friss uborka
leve. Visel-
jünk kalapot,
sapkát.

Napszú-
rás: kezdet-

Nem nagy ügy, hogy
mindig legyen nálunk
egy palack víz

ben tünetmentes, órák múlva szembesülünk
a jellegzetes, ismerõs panaszokkal, fokozó-
dó fejfájás, hányinger, fény kerülése, szédü-
lés, fáradtság, nehéz légzés, kínzó szomjú-
ság. A rosszullét akár eszméletvesztésig is fo-
kozódhat. Közben bõrünk vörössé, fájdal-
massá, esetleg hólyagossá válik.

Ha már megtörtént a baj, hûvös, szellõs
helyen feküdjünk le, a fejet emeljük, a felsõ-
testet tegyük szabaddá. Jót tesz a legyezés, az
állott vizes lemosás vagy a hidegvizes boro-
gatás. Ha a beteg nem hányt, ihat enyhén
sózott, hûvös italt kis kortyokban. Érdemes
csillapítani a fejfájást, és jó ha orvos is látja
a beteget.

A gyakori napozás, szoláriumozás követ-
kezménye az öregbõrûség (ez korábban fõ-
leg tengerészeken, kõmûveseken volt megfi-
gyelhetõ). Valószínû, hogy egyúttal az egész
szervezet öregedési folyamata felgyorsul. Az
UV sugárzás elraktározódik a bõrben, s ha
elérjük a kritikus határt, akkor már foko-
zott a bõrrák kialakulásának veszélyre.

Nyáron is legyen gondjuk rá, hogy meg-
elõzzék a bajt, figyeljenek egymásra és ma-
gukra!

Ábelné Tóth Éva természetgyógyász

anyakönyv

Szirota Jennifer: csillag születik?

Ahogy mondani szokták, szinte az anyatej-
jel szívta magába a muzsikát a 16 éves kis-
lány (nem véletlen: édesapja a népszerû Ciki).
Õ is a fürdõszobában kezdte, de már öt éve
a nyíregyházi Hang-Szín Musical és
Színitanoda növendéke, ahol a nagyszerû
szakember, Bánhidiné Maróti Magdi (néni)
tanítványa. Emellett a Mûvészeti Szakközép-
iskola 2. éves hallgatója színjátszó-musical
szakon, s szeptembertõl – hat év zongorata-

                  Szirota Jennifer
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Szikszai Attila, a gólkirály
A nemrég véget ért bajnoki szezonban
az NB III. Tisza csoportjának U (után-
pótlás) 16-os (16 évesek) bajnokságá-
ban a madai gárda 14 csapat közül az
5. helyen végzett. A legtöb gólt azon-
ban az egész mezõnyben Szikszai At-
tila szerezte, így 47 találatával õ sze-
rezte meg a gólkirályi címet.

A madai srác az általános iskola elvégzése
óta Vásárosnaményban tanul (pincérnek ké-
szül), de a legnépszerûbb játékot már 3-4 éve
ûzi szervezett keretek között, a helyi sport-
egyesület tagjaként. A felnõttek akkor még a
megyei II. osztályban játszottak, õ pedig a ser-
dülõk között rúgta a bõrt. Most – társaival
együtt – felkerültek az ifibe, ahol az a feladat
vár rájuk, hogy a felnõttekhez méltó módon
szerepeljenek (az ifi korosztály ugyanis elég
harmatos teljesítményt nyújtott...).

Attila támadó középpályásként szervezi a
játékot, lát a pályán, s – mint tudjuk – a
góllövés tudományával sem áll hadilábon.
Kedvenc csapata a Real Madrid, s talán nem
véletlen, hogy példaképei közé tartozik a ve-
terán Raul vagy a frissen érkezett Kaká. Ide-

haza – min-
den különö-
sebb magya-
rázat nélkül
– az Újpest-
nek szurkol.

A magasra
nõtt fiatal-
ember szeré-
nyen meg-
jegyzi, hogy
f iz ika i lag
még erõsöd-
nie kell,
ugyanakkor

Szikszai Attila

mindkét lábát jól használja, s erõssége a fejjá-
ték is. Tervei között szerepel, hogy a szorgal-
mas gyakorlás eredményeként helytálljon az
ifiben, majd tovább fejlõdve a felnõttek kö-
zött is. Amit eddig elért, mindenek elõtt Cseh
Jenõ és Illés Miklós edzõnek és – teszi hozzá
nagyon rokonszenvesen – játékostársainak kö-
szönheti.

Végül elárulja még, hogy amikor nem foci-
zik, meccset néz és zenét hallgat. A többi pe-
dig maradjon az õ titka...

Elõzõ számunkban a lapzárta miatt
nem tudtuk megvárni a labdarúgó
bajnokság utolsó fordulóját, így a
végeredményt sem tudtuk közölni.

Nos, a végére – a mester, Szilágyi Ber-
talan szavaival élve – ,,elfogytunk, elfá-
radtunk", ez a magyarázata a Tuzséron
elszenvedett 3-0 arányú vereségnek. Ezzel
együtt is (s az utolsó három forduló vesz-
tes meccsei ellenére) nincs okunk a szé-
gyenkezésre, hiszen idén is megszereztük
a bronzérmet! Köszönet illeti ezért az
edzõt, a csapat valamennyi tagját, a tá-
mogatókat, a szurkolókat, s mindenkit,
aki részt vállalt a sikeres szereplésben.

Várjuk a folytatást...!

Az új bajnoki szezon elõtt csapatunk
jónéhány elõkészületi mérkõzésen, több
tornán próbálta ki erejét, az új szerkeze-
ti, taktikai elemeket – váltakozó sikerrel,
Erre már csak azért is szükség volt, mivel
a játékosállományban több változás is
bekövetkezett.

Balázs Gergõ a nyírkarászi csapatba
távozott, igaz, kölcsönbe. Onnan viszont
hozzánk érkezett Danku József, miként
Mándokról Bíró József.  Rajtuk kívül két
romániai játékossal is bõvült a keret: Fá-
bián Flórián korábban Nagykárolyban
játszott, Petran Flavius pedig a Szatmár-
németi csapatát erõsítette.

Lapzárta után, augusztus 9-én a feltö-
rekvõ Cigánd ellen játszottunk kupa-
meccset.

Itt a vége!

kön). Minthogy fél esztendõ telt el az-
óta, ezért elérkezett az ideje annak,
hogy szót váltsunk munkájukról, ter-
veikrõl.

A bizalmat kapott elnök mindjárt egy szer-
vezeti átalakulással kezdi mondandóját. A
polgárõrség (most 26 taggal) eddig a
Nyírmada Közrend Közbiztonságáért Köz-
alapítvány keretében mûködött, jelenleg vi-
szont folyamatban van önálló szervezetként
való bírósági bejegyzésük. Amint ez meg-
történik, összeül a vezetõség, s meghívják az
új jelentkezõket (akik között van nyugállo-
mányú katonatiszt, több roma férfi is, idõ-
sek és fiatalok egyaránt; hiányoznak viszont
a hölgyek, pedig szívesen látnák õket is...!).

Kiváló a kapcsolatuk a rendõrõrssel, bár-
mikor készek kölcsönösen segíteni egymás
munkáját. Ugyancsak példás a kapcsolatuk
az önkormányzattal (talán azért is, mert tag-
jaik között van a polgármester és az alpol-

 tunk be arról, hogy
 Tóth András he-

lyett a polgárõr
szervezet új ve-

zetõt választott
Folytovics Sándor

személyében (képün-

gármester is – utóbbi alapító tag, azaz két
évtizede polgárõr! Anyagi támogatást is el-
sõsorban az önkormányzattól kapnak (éven-
te 300 ezer forintot), de némi segítségre a
postától is számíthatnak. Szükség is van rá,
hiszen éjszakánként 50-70 kilométert tesznek
meg, mire saját kocsijukkal (!) körbejárják a
települést. Jó lenne, ha kapnának egy kocsit,
mert az egy éjszakára járó ezer forintos szol-
gálati jegy nem  fedezi a költségeket.

Terveik között szerepel a vállalkozók be-
vonása tevékenységükbe, hiszen õk is érde-
keltek a vagyon védelmében. Belépésük, il-
letve némi anyagi támogatás komoly ered-
mény lenne.

A belépés egyébként tanfolyamhoz, vizsgához
kötött, azaz egy szûrõ is mûködik. A jogszabály
változása azt jelenti, hogy immár gázsprayt igé-
nyelhetnek a rendõrségtõl, egyelõre azonban úgy
ítélik meg, nem élnek ezzel a lehetõséggel (a hely-
zet persze változhat...).

Ami a konkrétumokat illeti: közremûköd-
tek a hûtõháznál történt gyújtogatás tettesé-
nek elfogásában, a faluvédõkkel együtt el-
csípték a virágtolvajt. Éjjel felírják az itt
mozgó kocsik rendszámát, s szükség esetén
továbbítják a rendõrségnek. A lakosságtól
pedig azt kérik, forduljanak bizalommal
hozzájuk, bárki igényli, keresse meg õket,
szívesen segítenek.

Nyomtatás: Fuzyon Nyomda, Nyíregyháza
Felelõs vezetõ: Kéri József


