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Emelkedett hangulatú városavató
A szeptember 26-ai hivatalos városava-
tó ceremónián a Himnusz után Kálmán
Béla polgármester köszöntötte a szép
számmal egybegyülteket, köztük ország-
gyûlési képviselõket, regionális, megyei
és kistérségi intézményvezetõket, a kör-
nyékbeli polgármestereket, a Nyírma-
dáról elszármazott neves személyisége-
ket, az egyházak képviselõit.

Bevezetõjében elmondta: ,,Egy ritka, egye-
di, vissza nem térõ pillanat érkezett el éle-
tünkben, megvalósult egy álom.” A törté-
nelmi visszapillantás után így fogalmazott:
,,a 2002-ben kitûzött cél valóra vált, s az el-
ért cél új utakat nyitott meg elõttünk.” Az
elért eredmények számba vétele után leszö-
gezte: ,,Nem csupán tárgyakban, hanem em-
beri kapcsolatokban is gazdagodtunk, meg-
erõsödtek a civil szervezetek, a helyi vállal-
kozók.”

Beszéde végén idézett Prof. dr. Panyi
György egyetemi tanár és dr. Jókayné dr.
Bégány Ágnes levelébõl, akik jókívánságai-
kat fejezték ki az immár várossá lett Nyírma-
dának. Egyben hangot adtak annak a re-
ménynek, hogy a város közössége és vezeté-
se összefogással, együttes munkával fel tudja
virágoztatni az új ranggal kitüntetett Nyír-
madát, biztonságot teremtve az ott élõknek
és új lehetõségeket teremtve a tehetséges fiata-
loknak.

A polgármester után a kormányt képvise-
lõ Gráf József  agrárminiszter emelkedett
szólásra. ,,Örömmel jöttem, mert életem leg-
nagyobb részét én is vidéken töltöttem, is-
merem örömeit és gondjaikat – emelte ki
mondandója elején, majd Illyés Gyula tanul-
ságos történetét felidézve leszögezte: ,,Az
országnak fejlõdõ vidékre van szüksége, hi-
szen itt vannak hazánk gyökerei.”

A folytatásban arról beszélt, hogy: ,,sok-
éves közös munka gyümölcs érett be, ami-
kor a köztársasági elnök július 1-jén várossá
nyilvánította Nyírmadát. Nem minden te-
lepülés tud élni ezzel a lehetõséggel, de a
madaiak mindig törik a fejüket, hogy az itt
élõknek szebb, jobb legyen. Bátran éljenek
a jövõben is a lehetõségekkel, s a Magyar
Kormány nevében ígérem, a jövõben is
minden segítséget megadunk ehhez.”

A miniszter ezután átadta a várossá nyil-
vánítást tanúsító oklevelet, a város jelképes

.

Kálmán Béla polgármester magasba emeli a jelképes városkulcsot
– mellette jobbra a városavató díszvendége, Gráf József agrár-
miniszter

kulcsát, majd  dr. Vojnik Mária államtitkár
lépett a mikrofonhoz.

Azt kívánta: ,,a város sok száz éve írott
könyvében a mai napon új fejezet kezdõ-
dik, s ezek a lapok teljenek meg a sikerekrõl
szóló tudósításokkal.

Legyenek egészségesek, boldogok, de egy
dolgot ne felejtsenek el: a sikereket békében,
együttmûködésben érhetik el!”

Gazda László országgyûlési képviselõ, a
Regionális Fejlesztési tanács elnöke azt emelte
ki, hogy Vaja és Nyírmada lett a megye 26.
és 27. városa.

Czomba Sándor  és dr. Legény Zsolt  (mind-

ketten választókerületünk országgyûlési kép-
viselõi) egyaránt arra figyelmeztettek, hogy a
megkapott lehetõséggel élni, erõs várossá vál-
ni csak sok további munkával lehet.

Az ünnepség további részében a refor-
mátus, valamint a görög és római katolikus
egyház helyi képviselõi köszöntötték a kö-
zönséget, és megáldották a város kulcsát.

Az ünnepség a Szózat hangjaival ért vé-
get, majd elkezdõdött, illetve folytatódott a
sokszínû, gazdag kulturális program, meg-
telt az ,,Ízek utcája”, színes forgataggá ala-
kult a népi kirakodó vásár. Összesen mint-
egy hatezren fordultak meg ezen a napon
Nyírmadán!
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Gondolatok
,,Miénk itt a tér...”

            zon a verõfényes indián nyári napon, mikor felavatuk
     a Kálvin téri oázist, óhatatlanul – gondolatban – fel-

idéztem a nagy reformátor idõt és helytálló gondolatát, mely-
nek értelmében minden embernek élete folyamán, akkor is,
ha holnap el kellene távoznia, el kell ültetni egy fát. Tennie
kell ezt azért is, hogy ha õ már nem is, de az elkövetkezõ
nemzedék élvezze felfrissülést adó árnyékát, éltetõ gyümölcsét
vagy épp szemet gyönyörködtetõ létét, nemes szülei voltát,
ami biztosítja utódainak áldásos szaporodását, de látható jele-
ként is az ember természet iránti tiszteletének akár példamu-
tató cselekvésként az utánunk következõknek.

És el lettek ültetve! Bízom abban, sõt meg vagyok gyõzõd-
ve, hogy megfogannak, élni, virágozni, teremni fognak, mert
a legnemesebb céllal költöztek új otthonukba, mert a fák, a
virágok, a bokrok hallanak, éreznek, mert hallották a biztató
reményekre jogosító szavakat, mert megértették, hogy lesz
jövõjük, törõdni fog velük, tisztelni fogja õket Nyírmada és
vendégei népe. Megértették, hogy koronáik alatt, bódító il-
latvilágukban emberi érzelmek bontakoznak ki, barátok talál-
nak (újra) egymásra, emberközeli gondolatok, nemes cseleke-
detekre inspiráló tervek születnek, és a már meglévõ, váro-
sunkat ékesítõ ,,testvéreikkel” egybeforrva, egymáshoz simul-
va lelkeket-szemeket tápláló szõnyeggé válnak.

Odaköltöznek majdan az ég hírnökei, a madarak, a fák lomb-
jai közé, hogy békében, háborítatlanul éljenek, hogy regge-
lenként megfürödve a kelõ nap sugaraiban csicsergõ melódi-
ákkal ébresszenek minket, köszöntsék az új napot, dicsérjék az
ember és a természet éltet adó egységét, hogy szaporodjanak.

      ízom mindebben, mert történt ez az avatás – ez a sors
      minden érték felett álló üzenete – a Kálvin téren, az
újító születésének 500. évfordulóján.

                                                      Szöllõsy Tibor

a városavatáson

Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretében, több mint 40
millió forintos uniós támogatás-
sal újult meg településünk város-
központja. A beruházást szep-
tember 24-én dr. Molnár Csaba,
a Miniszterelnöki Hivatalt veze-
tõ  miniszter adta át. Az esemé-
nyen hangsúlyozta: az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv ki-
emelt célként kezeli az élhetõ  kör-
nyezet megteremtését annak
komplex gazdasági, társadalmi
haszna miatt. 2007 és 2013 kö-
zött 270 milliárd forint áll ren-
delkezésre a települések rehabili-
tációjára. Ennek jelentõs hánya-
dát, összesen 200 milliárd forin-
tot a jövõ év végéig odaítélik.

A hazai forrásokkal együtt
több mint 45 millió forintból
elkészült beruházással méltó köz-
pontot kapott az új város. A dísz-

burkolat és park, az egységes ka-
pubejárók és utcabútorok nem
csupán a madaiak és az ideláto-
gatók pihenését szolgálja, de se-
gíti a közösségi élet kiteljesedé-
sét is. A díszkivilágítást kapott
háborús emlékmû mellett a te-
ret övezõ park méltó helyszíne
lehet a városi megemlékezések-
nek, az iskolai ünnepségeknek is.
Az élhetõbb környezet segíti a
fiatal családok megtelepedését,
vonzerejével hozzájárul Nyírma-
da lakosságmegtartó képességé-
hez turisztikai és gazdasági von-
zereje növekedéséhez is. A gaz-
dasági vállalkozások szívesen te-
lepülnek olyan helyre, amely jó
adottságokkal, jó infrastruktúrá-
val, pezsgõ kulturális és közössé-
gi élettel rendelkezik. Az általuk
teremtett munkahelyek, a hely-
ben fizetett adók pedig tovább
erõsítik városunkat.

A megszépült városközpontot  dr. Molnár Csa-
ba miniszter avatta fel
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Hírek röviden
 A villanyszámla jelentõs és végleges

csökkenését, hosszú távon számottevõ bevé-
telt ígér a Solar Field Kft., amely az önkor-
mányzati intézményekben elhelyezett saját
tulajdonú naperõmû építésének ajánlatával
kereste meg a képviselõ-testületet. A rend-
szer 70 százalékos állami támogatással való-
sulna meg sikeres pályázat esetén.

Készítsük elõ! – mondták erre a döntés-
hozók annak tudatában, hogy a projekt 45
millió forint saját erõt igényelne.

 Ezúttal sem nyert a Sugár út rend-
betételére irányuló pályázatunk. A csaknem
50 milliós beruházásról nem mondott le az
önkormányzat, ezért egy cég hozzálátott a
korábban odahordott törmelék (kõ, beton)
feltöréséhez, deponálásához, hogy majdan
az anyag itt vagy másutt útalapként felhasz-

nálható legyen. A felhalmozódott hulladék
mennyisége meghaladja az ezer köbmétert.

 A fentiekkel szemben kedvezõ fej-
leményekrõl számolhatunk be a Honvéd
utcát illetõen, hiszen hamarosan elkezdõd-
het újraburkolása, amely csaknem 14 millió
forintba kerül. Az útfelület két réteg aszfal-
tozást kap. Jó hír, hogy sikeres pályázatunk
révén 5,2 millió forintot nyertünk a közcé-

lú foglalkoztatáshoz szükséges anyagok és
eszközök beszerzésére.

 A képviselõ-testület tevékenységét
döntõ részben a Szervezeti és Mûködési
Szabályzat határozza meg. Ezt a rendeletet
kellett most kiigazítani a várossá válás mi-
att. A formális ám szükséges korrekciót a
képviselõk apróbb módosítással elfogadták.

 Önkormányzatunk idén is úgy
döntött, csatlakozik az idén is a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez.

A pályázat elsõsorban a már egyetemeken,
fõiskolákon tanuló fiatalokat kívánja segíte-
ni, s az ehhez szükséges pénzt elkülönítették
a költségvetésben. Az október végéig benyúj-
tandó pályázatokról november 23-áig kell
dönteni. Az érintetteknek azt tanácsoljuk, a
részletek iránt érdeklõdjenek a polgármeste-
ri hivatalban.

A Sugár út járható
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A városnapi rendezvények során a cigány
kisebbségi önkormányzat szervezésében ké-
szített különbözõ hagyományos ételek
nagy sikert arattak a látogatók körében. A
vendégek igen jól fogadták a számukra is-
meretlen fogásokat, s a különleges ízeket.

A CKÖ pavilonjában képek segítségével
mutatták be a régi cigány emberek hagyo-
mányos mesterségeit, s láthatóak voltak e

  Már  a városi  képviselõ-testület ülésezett
A városavató ünnepségre való lázas ké-
szülõdés napjaiban, szeptember 21-én
tartotta az õszi szezon elsõ ülését tele-
pülésünk képviselõ-testülete. A tucat-
nyi napirendi pont vitájáról, a meg-
született döntésekrõl az alábbiakban
tájékoztatjuk olvasóinkat.

A költségvetés fél éve

A Pénzügyi Bizottság támogató javaslatát
elfogadva egyhangú igennel jóváhagyták a
képviselõk az önkormányzat elsõ féléves gaz-
dálkodásáról szóló beszámolót. Az elõterjesz-
tés számba vette az év közben szükségessé
vált elõirányzat módosításokat, a fejleszté-
sek, beruházások megvalósításához felhasz-
nált saját forrásokat, majd megállapította: a
80 millió forintos folyószámla hitelkeret
megnyitására nem volt szükség, ebbõl egyet-
len forintot sem kellett igénybe venni. Ked-
vezõ fejlemény az is, hogy a szennyvíz és
csatornamû beruházással kapcsolatos anomá-
liák rendezõdni látszanak.

Fontos mutatója az önkormányzat gaz-
dálkodásának, hogy az elsõ félévben a mû-
ködési kiadásokra a módosított elõirányzat
50,7 százalékát használtuk fel. A felhalmozá-
si kiadásokra szánt összeg 20,6 százalékát köl-
töttük el (az iskola korszerûsítésével kapcso-
latos nagyobb összegû kifizetésre a máso-
dik félévben kerül sor).

A bevételek idõarányosan teljesültek
(összességében 685 millió forint a 669 mil-
liós kiadással szemben).

Az év elsõ hat hónapjában intézménye-
ink folyamatosan és zavartalanul mûködtek,
a költségvetést jelentõs mértékben terhelõ
szociális kiadásokat teljesítettük.

Intézményi beszámolók

Elsõként a Szociális Ápolási-Gondozási
Központ elmúlt évi mûködésérõl adott szá-
mot Szûcsné Mátyus Judit mb. intézmény-
vezetõ. Az elõterjesztésben egyenként vizs-
gálta az alapszolgáltatásokat (házi segítség-
nyújtás, étkeztetés, nappali ellátás, Idõsek
Klubja), és a szakosított ellátás keretei kö-
zött mûködõ Idõsek Otthona munkáját. Az
érintett szakbizottságok és a testület vélemé-
nye szerint az intézményben végzett tevé-
kenység elismerésre méltó, a bõvítés helyes
döntésnek bizonyult, s idén már csak mini-
mális ráfizetéssel tudjuk mûködtetni. A kép-
viselõk köszönetet mondtak a vezetésnek és
az ott dolgozó kollektívának.

Ezt követõen a Napsugár Óvoda vezetõ-
je, Tóthné Szûcs Éva számolt be a 2008/2009-
es nevelési évben végzett munkáról, s a gaz-
dálkodásról. A legfontosabb kérdés most a

bõvítés koncepciójának végiggondolása,
hiszen a gyermeklétszám a következõ évek-
ben elérheti a 300-at. Választ kell adni az
egységes óvoda-bölcsõde létrehozásának kér-
désére is.

Szociálpolitika

,,A számok mögött óriási munka húzó-
dik meg mind a polgármesteri hivatal, mind
a bizottság részérõl” – hangzott el a két,
szociálpolitikai kérdéseket tárgyaló napiren-
di pont kapcsán. Némethné dr. Horváth
Andrea jegyzõ beszámolójában hangsúlyt
kapott az, hogy a megélhetésrõl való gon-
doskodás nem csupán az önkormányzat
kötelessége és feladata, meghatározó jelentõ-
sége van az egyének önmagukért és családju-
kért való felelõsségének. A fõ célt – a rászo-
rultak, idõskorúak, munkaképes, illetve
munkaképtelen személyek pénzbeli és termé-
szetbeni ellátása – szolgálta az elmúlt évben
keletkezett csaknem négyezer (!) ügyirat szo-
ciális ügyekben (ez a szám idén az elõter-
jesztés készítéséig 2540 volt). Érzékelteten-
dõ a feladat nagyságát álljon itt néhány adat:
a segélyezettek száma tavaly 534 volt, a köz-
célú foglalkoztatásban 69-en vettek részt,
egészségkárosodottak ellátásában 32-en, ápo-
lási díjban 18-an részesültek. Átmeneti se-
gélyt idén eddig 151 személy kapott, teme-
tési segélyt 34 esetben állapítottak meg,
közgyógyellátási igazolvánnyal 128-an ren-
delkeznek.

Az elmúlt évben 25-en kaptak lakásszerzé-
si támogatást, a továbbtanulók közül 186-
an kaptak segítséget, a Bursa Hungarica ösz-
töndíj 30 tanuló részére lett megállapítva.
Lakásfenntartási támogatásban 2008-ban 586-
an részesültek, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben 487 család 1058 gyereke
részesül. S egy új ellátási forma: augusztus
végéig 130 gyerek részére fizetett ki az ön-
kormányzat óvodáztatási támogatást.

Juha Bertalanné, a Szociálpolitikai és Egész-
ségügyi Bizottság elnöke arról adott tájé-
koztatót, hogy az elmúlt évben nyolc ülésü-
kön 1390 határozatot hoztak átruházott ha-
táskörben.

Szabályozott piac

Rendeletet alkotott a képviselõ-testület a
vásárokról és a piacokról. Ennek legfonto-
sabb elemei a következõk: a piac  kedden és
pénteken tart nyitva reggel 6-tól délután 14
óráig; árusítani kizárólag a piac bekerített
területén belül lehet; az elfoglalt helyért napi
helypénzt kell fizetni, ennek mértékét négy-
zetméterenként 150 forintban állapították
meg. Fontos még tudni, hogy a gépjármû-
rõl árusítóknak alkalmanként ezer forintot
kell fizetniük, a helyfoglalás érkezési sorrend-
ben történik, az állatvásár helye pedig a
Rohodi út. A tudnivalókról tájékoztató tábla
készül, amit kihelyeznek a piacon, a rend-
rõl, a díjak beszedésérõl a Mada-Komm Kft.
gondoskodik.

CKÖ – különleges ízek, régi mesterségek

Városvédõk
Közel hat hónapja alakult meg
Kálmán Béla polgármester  ja-
vaslatára a városvédõk szerve-
zete.

Munkájuk a hivatal által meg-
szervezett rendezvények bizto-
sítása a polgárõrökkel közösen
Nyírmada területén reggel 7-
tõl este 10 óráig.

mesterségek tárgyai is. A vályogvetés, a ko-
sárfonás, a seprûkötés fotói mellett a ki-
sebbségi önkormányzat által szervezett ki-
rándulásokon készült  fényképeket is lát-
hatta a közönség.

A látogatók megismerkedhettek a hagyo-
mányõrzõ tánccsoporttal (Rózsaszirom
együttes), s a cigány tehetségek által készí-
tett grafikákkal.
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,,Gratulálok Nyírmada várossá válásához,
büszke vagyok arra, hogy ebben a ,,kis fa-
luban” neveltek fel szüleim.”

(Tóth Anna, nyírmada.hu/vendég-
könyv)

,,Nagyon, nagyon gratulálok Kálmán Bé-
lának!!! És teamjének, mert kiváló napot
szereztek arra élõknek.”

(törökszultán, nyírmada.hu/vendég-
könyv)

,,Köszönöm szépen a szervezõknek, a fel-
lépõknek, a helyi vállalkozó kedvû csalá-
doknak, a csoportoknak, akik csodálatos
ízeket produkálva színesítették a rendez-
vényt. Természetesen nem maradhat ki a
sorból a helyi Polgárõrség és a Rendõrség
sem, akik biztosították az egész napos ren-
dezvényt. Sajnálom azokat, akik nem tud-
tak hazautazni a városavató ünnepségre.
Szegényebbek lettek egy csodálatos él-
ménnyel. A tájház gyönyörû, a termékbe-
mutató bármilyen országos vagy nemzet-
közi szintû kiállításon is megállta volna a
helyét. A legemlékezetesebb élményben vi-
szont az a 15-20 éve nem látott barátokkal,
ismerõsökkel, osztálytársakkal való találko-
zásom volt. Biztos, hogy jövõre sem fo-
gom kihagyni. További jó munkát a vá-
ros vezetõségének, és jó egészséget a város
lakóinak.”

(Pásztor József, nyírmada.hu/ vendég-
könyv)

,,Kedves nyírmadaiak! Örömmel találkoz-
tam kedves falum nevével a várossá váló
települések névsorában. Gyermekkorom ott
telt el nagyon sok szép és természetesen
néhány kellemetlen élménnyel. (...) Kívá-
nok Nektek a városavatáson szép ünnepet
és utána dolgos hétköznapokat. “

(Pintér Gábor, Szentendre nyírmada.hu
/fórum)

Tisztelettel köszöntöm a várossá fej-
lõdött Nyírmadát,
annak Önkormányzatát és minden
lakóját!
Nyírmadán éltem át a szülõföld élményét,
élveztem gyümölcsének ízét – ott ismer-
tem meg a tudás örömét. Nagyszüleim,
szüleim, volt iskolám és a falu közössége
segítségével erõsek lettek gyökereim, mely
még ma is táplálja ember- és munkaszerete-
tem, helytállásom, tudásvágyam, embersé-
gem. Kívánom, hogy a közösség és a város

Nyírmada város köszöntése
levelek a szeretett városnak

,,Megtiszteltetés volt Nyírmadán a 7. ter-
mékbemutatót megnyitni. Lenyûgözõ volt
a szabolcsi gazdák által elõállított termé-
kek bemutatója. Sok sikert és jó egészsé-
get, kitartást kívánok a jövõben is.”

Dr. Forgács Barnabás
az FVM szakállamtitkára

,,Az új város születésnapján ehhez méltó
kiállítás mutatja az itt élõk szorgalmát és
eredményeit. Sok sikert kívánok!”

 Tisztelettel: Dr. Vojnik Mária
államtitkár

,,Gratulálok a város vezetésének és lakói-
nak településük várossá válása alkalmából.
Városuk minden lakójának jó egészséget
kívánok. Köszönöm, hogy meghívták szû-
rõcsapatunkat –- máskor is jövünk, hogy
egészségesek maradjanak!”

Szeretettel és tisztelettel:
Dr. Vadász Mária

kórházigazgató
,,Gratulálok a látottakhoz, a kiállításhoz, a
városi ranghoz és címhez. Kívánom, hogy
a nyírmadaiak évek múlva is érezzék az
összefogás jótékony hatását.”

Gazda László
országgyûlési képviselõ

,,Köszönöm a meghívást a csodálatos vá-
rosavató ünnepségre. Gratulálok a szép és
gondosan összeállított kiállításhoz. Sok si-
kert az új város minden lakójának!”

Gráf József FVM miniszter

Tisztelt Polgármester Úr!

Megtiszteltetésnek érzem, hogy Nyírmada
városavató ünnepségére személyesen is meg-
hívtak. Mindig meleg szívvel gondolok
gyökereimre a virágzó, jó hírû falura,
Nyírmadára. Kívánok Önnek mint város-
vezetõnek és Nyírmada lakóinak erõt,
egészséget egyéni és közösségi életükben,

a termékbemutató vendégkönyvébõl

,,Minden évben megcsodáljuk a színvo-
nalas kiállítást, gratulálunk, köszönet a sok
munkáért.”

Raft Mátyás, Raft Mátyásné
Leányfalu

,,Köszönjük, hogy itt lehettünk. Sok si-
kert és baráti kapcsolatokat kívánunk!”

Nagy Gábor
Jászó (Szlovákia) polgármestere

kívánom érjék el, hogy Nyírmada város-
ként is a régió megbecsült települése le-
gyen, ahol jó élni, ahova jó látogatóként
megérkezni.

Sajnálom, hogy jókívánságaimat nem sze-
mélyesen tolmácsolhatom.

Üdvözlettel:
Dr. Jókayné Dr. Bégány Ágnes

bõrgyógyász, egyetemi docens

vezetése összefogással, és együttes munká-
val fel tudja virágoztatni az új ranggal ki-
tüntetett Nyírmadát, biztonságot teremt-
ve az ott élõknek ugyanakkor továbbta-
nulási lehetõséget biztosítva tehetséges fi-
ataljainak.
Szíves meghívásukat megköszönöm. Távol-
maradásom miatti megértésüket kérve.
   Tisztelettel:

Prof .Dr. Panyi György
egyetemi tanár Debreceni Egyetem,

Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Bejegyzések
a honlapról

                   Városnapi forgatag
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Köszönet mindenkinek, aki támogatta
és segítette a két napos rendezvény si-
keres lebonyolítását.

Adományok, tombola ajándékok:
Városi Önkormányzat, Móré Katalin és

Lõrincz József, Krivács András, Krivács Csa-
ba, Z1 Bt., Klasszker Kft., Finta Jánosné,
Szojma Péter, Juha Bertalanné, Kézi László,
Csonka András, dr. Szirota Szilvia, Kliebert
Gusztáv, Pankotai Pál, Szabó András, Balogh
Trade Bt., Dorka György, Nagy Zsuzsanna,
Szociális, Ápolási és Gondozási Központ.
Csõszlányok:

Benkõné Kompanek Erzsébet, Kissné
Czipták Judit, Éles Melinda, Kõrizsné Uno-
ka Éva, Csernáti Sándorné, Kiszel Kitti,
Baráth Ágnes, Fehér Evelin, Gégényi Csilla,
Tóth Zsuzsanna, Jónás Tímea, Csobolya Bet-
tina, Veress Éva, Lukács Gabriella, Makai
Réka ,Fodor Gina, Szûcs Petra, Treszkai Dó-
ra, Szirota Evelin, Algács Piroska, Rózsa Bor-
bála, Selyem Edina, Szabó Viktória, Gazsi
Edina, Egri Szilvia, Tóth Adrienn, Papp
Erika, Benkõ Zsófia, Pacuk Viktória.
Csõszfiúk:

Jakab Norbert, Éles Árpád, Éles Róbert,
Fodor László, Fodor Tamás, Varga András,
ifj. Varga Zsolt, Pukler Attila, Vezse László,
Aranyos József, Kiss Ádám, Fekete Márton.

Segítõk:
Id. Fejér József és családja, ifj. Fejér József

és családja, Varga Sándor és családja, Vaholics
József, Kiss György, Szabó István, Szénási
Csaba és családja, Konz József és családja,
Bertók Csaba, Bertók Beáta, Fejfrid Judit,
Kiss Evelin, Kissné Szánkár Beáta, dr. Ko-
vács Lajos, Gál Sándor, Sata Miklós, Bányai
Sándor, Rádi Attila, Mátyus István, Vladár
József, Aranyos Dezsõ, Juházs István, Rózsa
Béla Tóth Andrásné, Illés Józsefné, Fodor
Lászlóné, Nagy Zoltánné, Romanovicsné
Nagy Gyöngyi, Kresznóczki Mária, Simon
Istvánné, Roskó Jánosné, Jánvári Rita, Pusz-
tafia Györgyné, Király Tünde, Kovácsné
Szesztai Anikó, Németh Attila, Tatár Ágnes,

Köszönet a támogatóknak

Katona Ferencné, Lipuszné Mucsonyi Szi-
dónia, Bereczné Herczeg Zsuzsanna, Berecz
László, Halász Mária, Béres Eszter, Bíró
Nikolett, a Városi Önkormányzat dolgozói,
Mada-Komm KFT., a Patay István Általános
Iskola konyhai dolgozói és pedagógusai, a
Napsugár Óvoda dolgozói, a Szociális, Ápo-
lási és Gondozási Központ konyhai dolgo-
zói, Polgárõrség, Rendõrség, Mi Kisfalunk
Egyesület.

Akik az termékbemutató megrende-
zésében segítettek:
EVIKER Kft. Vezse Sándor, Egyetértés Va-
dásztársaság Nyírmada, YOUNG Kft. Vásá-
rosnamény,Tóth József, Luka István, Agrár-
kamara Nyíregyháza, Nyírkarász és Vidéke
Földtulajdonosi Vadászati Közösség, Ragány
Ferenc, Fenyves Idegenforgalmi és Turiszti-
kai Centrum Baktalóránháza, Krivács And-
rás, Kriváncs Andrásné, Fejér József és csa-
ládja, Istvánné Tóth Katalin, HÉLIX Kft.,
Katona Zoltán, Kiss András és társai,
Aranyhorog Horgász Egyesület, ifj. Kiss And-
rás, Szõke József, Molnár Ferencné, Kliebert
Gusztáv, Doka és Társa Bt., Doka József, G-
ker Kft, Gerõ Csaba, Mada-Komm. Kft., Tóth
Tibor, PÓCS-OK Bt. Pócs Gáborné, Lõ-
rinczné Móré Katalin, Lõrincz József, Tur-
csán Attila, Nagy Miklós, Oláh Sándor, Oláh
Sándorné, Takács Sándor, Takácsné Rácz
Anikó, Kálmán Béla, Estefán László, Estefán
Lászlóné, RAUCH Hungária Kft. nyírmadai
telepe, KERE Bt. Kerecseny György, Cson-
ka Péter, Folytovics Sándor, Folytovics Sán-
dorné, KLASZKER Kft. Deák Tibor, HO-
TISZFA Kft. Szücs József, MADA GABO-
NA Bt. Sebõk Gyula, Sebõk Gyuláné Poór
Miklós,  Hanyu István, Magos István, Cson-

ka András, Lõrincz
Csaba, Földi Miklós,
Földi Miklósné, Szõke
Sándor, Iklódi László,
Koncz Bertalan, Cser-
náti Sándor, Csernáti
Sándorné, Kézi István,
Kézi Istvánné, Kézi
Magdolna, Földesi An-
tal, Biró Sándor, Bigai
Csaba, Csobolya Mi-
hály, Nagy Sándorné,
Szociális Ápolási–Gon-
dozási Központ, Szücs-
né Mátyus Judit, Mû-

     Szélesre tárult az ízek utcájának kapuja...

Sikert arattak a néptáncosok

velõdési Ház Gyermek Klub, Nagy Sándor,
Kisebbségi Önkormányzat, Gazdálkodók és
Kertbarátok Egyesülete, Halász Anna, Kun
László, Kun Lász-óné, Fodor László, Fodor
Lászlóné, Nagy Béla, Rebák István, Kádárné
Kontig Éva, Kovács Mihályné, Sebõk Mik-
lósné, Szücs János, Szücs Jánosné, Sági Ist-
vánné, Polyák Sándorné, Kósa Sándor, Répási
József, Tóth László, Tóth Lászlóné, Romano-
vics Mihály, Romanovics Mihályné, Tóth Jó-
zsef, Tóth Sándorné, Tisza Sándor, Tisza Sán-
dorné, Sata Miklós, Móré Sándor, Móré Sán-
dorné, Gyetkó Andrásné, Éles Árpádné, Éles
Róbert, Jakab Viktória, Mudri Barnabásné,
dr. Panyi Györgyné, Czirják Erzsébet, Éles
Istvánné, Kovács Györgyné, Mi kis falunk
Egyesület, Tóth Andrásné, Lukács István, Mol-
nár István, Skara Emil, Szoták Zoltán, Ponczók
Teréz, Kiss Józsefné, Kozma Istvánné, Mészá-
ros Attiláné, Mozga Miklós, Gyõri Ferenc,
Patay István Általános Iskola Kovács Tibor,
Napsugár Óvoda, Tóthné Szücs Éva, Tóth
Andrásné, Illés Józsefné, Bacsik László, Szõl-
lõsi Zoltán, Napközi Otthon Farkas Kál-
mánné, Ápolási-Gondozási Központ konyha,
Illés Istvánné, Nyugdíjasklub Tamási Sándor,
Szociális Támogató és Családsegítõ Szolgálat
Haklikné Siska Timea, Postahivatal, Pócsi Sán-
dorné, Városi Mûvelõdési Ház és Könyvtár,
Leskóné Tóth Judit, Borbély-Szabó Gyuláné,
Illés Zsuzsanna.

A városavató megrendezésben segítet-
tek:
Rendõrkapitányság Vásárosnamény, Nagy Ist-
ván kapitány, Polgárvédelmi Parancsnokság
Vásárosnamény, Tóth  Sándor parancsnok,
Tûzoltóparancsnokság Vásárosnamény, Cso-
bolya László parancsnok, Szatmár–Beregi
Kórház Fehérgyarmat dr. Vadász Mária igaz-
gató-fõorvos, ÁNTSZ Vásárosnamény dr. Pa-
taki Piroska fõorvos, Koncz László õrspa-
rancsnok Nyírmada, Polgárõr Egyesület Nyír-
mada, Folytovics Sándor, Bokros Elek, Bok-
ros Elekné, Fülöp Sándor, Lipusz Géza lelké-
szek, Közép-nyírségi Önkormányzati Több-
célú Kistérségi Társulás Baktalórántháza, An-
tal Imre.

    Mudri Barnabás alpolgármester

A szépségverseny gyõztesei: Bí-
ró Zsuzsanna – Nyírmada szé-
pe, Csorba Diana  – elsõ udvar-
hölgy, Varga Alexandra – má-
sodik udvarhölgy
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Az iskola a számok tükrében

Akire büszkék vagyunk: dr. Bodnár Ildi-
kó szeptember 22-én vette át docensi
kinevezésént az Oktatásügyi Minisztérium-
ban

Nyugalom… csend… friss levegõ…
madarak csicsergése… vizek cso-
bogása... – ez a természet vará-
zsa.

Ebben lehetett részük a Patay István
Általános Iskola 4. és 6. évfolyamos ta-
nulóinak a szeptember harmadik heté-
ben rendezett erdei iskolában. A szer-
vezésben közremûködött: Fülöpné
Szûcs Anikó, Halász Mária, Nagy Zol-
tán Istvánné és jómagam, Filepné Baráth
Anita, a felsõben Jánvári Rita és Kovácsné
Szesztai Anikó, valamint az osztályfõnö-
kök Kresznószki Mária, Lipuszné Mucso-
nyi Szidónia és Pusztafia Györgyné.
Munkánkat segítette Somogyi Józsefné
ifjúságvédelmi felelõs.

Alapvetõ célunk volt, az erdõ, mezõ,
víz és vízpart élõvilágának megismer-
tetése, a gyerekek friss levegõn, termé-
szeti környezetben való foglalkoztatá-
sa, önállóságuk és együttmûködõ ké-
pességük fejlesztése kooperatív tanulá-
si technikák alkalmazásával.

A helyszín – Fekete Jánosnak köszön-
hetõen – a Nyírmada és Rohod kö-
zött elhelyezkedõ Csokaly tó volt. A
kiutazás lovaskocsival történt Bertók
Csaba, Kiss György és Vladár József
fogatosok jóvoltából. A megérkezést
eskütétel követte, mikor a kis termé-
szetjárók megfogadták, hogy tisztelni

kóstolása, szelektív hulladékgyûjtés, kéz-
mûves foglalkozás, népi és sportjáté-
kok, madárhangokkal való ismerkedés
és még sok egyéb. Örömmel vettek
részt a feladatokban. Egy gyerek szava-
it idézve: „Tanár néni! Jó ez az erdei
iskola! Itt nem kell tanulni!”

A felsõs tanulók is lelkesen várták azt
a három napot, amelyet a természetben
tölthettek el. Megismerkedhettek az
erdõ, a mezõ, a víz és a vízpart növény-
és állatvilágával. Ezt követõen feladatla-
pok, játékos feladatok, illetve akadály-
verseny segítségével mélyíthették el a
megszerzett ismereteket.

A programokat kézmûves foglalkozá-
sok is színesítették: batikolás, Erdei Is-
kola zászlajának elkészítése, levélkompo-
zíció készítése. Ezen kívül minden nap
lehetõség volt az önfeledt játékra is.

   A kemény, kitartó munkánk meg-
hozta gyümölcsét, hiszen a gyerekek
rengeteg ismeretre tettek szert, felejt-
hetetlen élményekkel gyarapodtak, mi-
közben játszva tanulták meg:

„A természet varázsát ontja bõven.
  A fûben, a virágban és a kõben.

  Ó nincs a földön oly silány anyag,
   Mely így vagy úgy ne szolgálná javad;
 De nincs oly jó, melyben ne volna vész,

Ha balga módra véle visszaélsz!”

Szeptemberben: erdei iskola
 Felújítás

Javában tart az iskola felújítása. A tanítás zavartalan,
de kérjük a szülõket, hogy még nagyobb odafigye-
lést, szófogadást kérjenek a gyerekektõl.

 SZMK
Megtartottuk az elsõ szülõi értekezleteket osztály- és
iskolai szinten is. Ülésezett az iskolai szülõi választ-
mány és a választmány elnöksége is. Az elnök továbbra
is Ábelné Tóth Éva, vezetõségi tagok: Jakab Borbála,
Sebõk Miklósné, Szabóné Jakab Anikó, Tóth Lászlóné,
Horváth Ludmilla, Istvánné Tóth Katalin, Poórné Fo-
dor Erzsébet, Cser Zoltánné. Változatlanul számítunk
a szülõk aktivitására nem csak a szülõi értekezleteken,
de a fogadóórákon, nyílt napokon is.

 Városnap
Jól sikerült a városnap. A városközpont átadása sike-
resnek mondható számunkra azért is, mert 18 osz-
tály szülõi fogtak össze azért, hogy sütéssel, fõzéssel,
árusítással gyarapítsák az osztálykasszát. Szépen sze-
repeltek néptáncosaink, a furulyás gyerekek és a
modern táncosok. A csõszlányok és a képeslap árusí-
tó gyerekek is sokat tettek a nap sikeréért. Köszönet
az aktívan bekapcsolódó kollégáknak is  a szép na-
pért!

Tizenkét osztályunkban 595 gyermek
tanul: 310 alsós és 285  felsõs.  Az alsó
tagozatban 26 az osztályok átlaglétszá-
ma, a felsõben 24. Összesen 306 lány
jár az iskolába és 289 fiú. Gyermekvé-
delmi támogatásban 494 gyerek része-
sül (83 százalék). Az alsó tagozatban
mindenki étkezik, a felsõben 210-en
(120 tanszobás, 90 menzás).

Hárman kezdték a tanévet osztályis-
métlõként.  Az állami gondozottak szá-
ma 9. Sajátos nevelési igényû 20 tanu-
ló, rajtuk kívül még 8-an állnak megfi-
gyelés alatt.

Halmozottan hátrányos helyzetû 323
iskolás, a tanulók 54,3 százaléka.

Az iskola 78 dolgozója közülük 53-
an pedagógusok, 4-en pályakezdõk.

és védeni fog-
ják környeze-
tüket. Izgal-
mas, érdekes
feladatok vár-
tak rájuk,
mint például
dramatizálás,
szövegfeldol-
gozás, nyom-
keresés, csapa-
dék illetve hõ-
mérsékletmé-
rés, különféle
g y ó g y t e á k

Izgalmas élményt jelentett kicsik és nagyon szá-
mára egyaránt az erdei lovaskocsikázás

sorokban

Ünnepeink
Október 6-áról, az aradi vértanúkról osztálykeret-
ben emlékeztek meg iskolánk tanulói. Október 23-
áról, nemzeti ünnepünkrõl ebben az évben kivétele-
sen osztálykeretben tartjuk a megemlékezést, mivel
nincs közösségi terünk.

 Fellépések
Szeptemberben több alkalom nyílt gyerekeinknek a
fellépésekre: városavató, városközpont átadás, idõsek
világnapja (idõsek otthona, mûvelõdési ház), labdaru-
gó mérkõzés. A fellépõk: Kakóca néptánccsoport,
furulyás csoport, modern tánccsoport, énekkar.

   Nagy siker volt a modern tánc
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A reformátor születésnapja
daléneum és
a sajósenyei
Szeretetott-
hon kö-zös
e g yü t t e s e
tett – pró-
zában és
énekben –
hitvallást: ne
sajnáljatok
minket, fo-
gadjatok el
olyannak,

Születtek:
Aranyos Jázmin, István Zoltán, Horváth Ti-
bor, Jónás Melani Ivett, Varga Petra, Ba-
logh Virág Hanna, Algács Angelika, Varga
Paulina, Balogh Angelika, Balogh Alex,
Horváth György Balázs,  Széles Sándor At-
tila.

Házasságot kötöttek:
Olajos Balázs és Simon Ágnes
Elhunytak:
 Varga István, Kun Jánosné, Kékesi Ist-

ván, Farkas Józsefné, Dorka Imréné, Kiss
Miklós János, Dorka Györgyné, Balázs And-
rás, Bodnár István.

Kálvin János születésének 500. évfor-
dulója tiszteletére a Nyírségi Reformá-
tus Egyházmegye gyülekezeti találko-
zót rendezett a nyíregyházi Bujtosi
Sportcsarnokban szeptember 19-én,
ahol – lelkipásztoraink szervezésében
és vezetésével – részt vett Nyírmada és
Pusztadobos népes képviselete.

A program nyitó istentiszteletén dr.
Bölcskei Gusztáv püspök Mózes I. könyvé-
nek 49. részét idézte, melynek alapgondola-
tát (szabadításodra várok, Uram!) a jelen
állapotokra adaptálta.

Az áhitat után egymást követték a hitet
erõsítõ ,,jelenetek”: a Debreceni Reformá-
tus Kollégium Kántusa, Berkesi Sándor Liszt-
díjas karnagy vezetésével kirándulást tett a
Kálvin által megreformált zsoltárok és éne-
kek múltjába, majd Pregitzer Fruzsina szí-
nésznõ, tett hitet katolikusként a vallás, a
hit összehasonlíthatatlan ereje, bûnbocsánati
eszméje mellett.

Az Egyházmegyei Énekkar Tárnok Fe-
rencné lelkipásztor vezérletével zsoltárokat
adott elõ. A majd’ kétezres hallgatóság taps-
vihara követte az Éden Ifjúsági Együttes (Deb-
recen) minden egyes számát: a múlt és jelen
használatos zsoltárainak zenekarra adaptált re-
mekmûveit; a fiatalok mindegyike – és együtt
– mûvé-szi szinten énekelt és szólaltatta meg
hangszereit. Különleges élményt nyújott dél-
után a Debreceni Református Hittudományi
Egyetem citerazenekara: Hajdu Ágota tanár-
nõ vezetésével erre a hangszerre átírt egyházi
énekeket, zsoltárokat adtak elõ.

Szervesen illeszkedett a programba dr.
Hadházy Antal  fõiskolai tanár elõadása
Kálvin János máig ható és idõszerû tanítá-
sáról. A mûsorcsokrot Nagy Csaba tároga-
tómûvész játéka ékesítette, aki kuruc dalla-
mokat szólaltatott meg és szólt azok erede-
térõl, ,,sorsáról” is. Majd a nyíregyházi Mag-

anyakönyv

Tiziano: Kálvin János

amilyenek vagyunk, hisz minket is Isten te-
remtett, ne verésre, erõszakra, de simoga-
tásra, munkára használjátok kezeiteket – volt
közölnivalójuk lényege.

A záróáhitatot  dr. Gaál Sándor esperes
celebrálta, aki a találkozó vezéreszméjérõl
szólt:  ,,...õrizd meg a rád bízott kincset”.
Ezt a kincset ne csak õrizd, add tovább”.

A Himnusz után fenségesen csendült fel
a sok száz jelenlévõ ajkáról a találkozó éne-
ke, amit a nap során megtanultunk: Az úton
(õsi ír áldás), melynek refrénje magasztosan
szállt az Úr trónusa felé: És még újra látjuk
egymást, szent kezében õrizzen meg Õ!
Mesteri szinten vezették a programot – ak-
tuális összekötõ szöveggel fûszerezve az egyes
számokat – Sipos Brigitta és Nagy József
lelkipásztorok, Koppány Mária orgonamû-
vész játéka külön élvezet volt.

A találkozó kísérõ rendezvénye az egyedi
értékeket képviselõ nyírségi templomok fo-
tóinak és rajzainak kiállítása, egyházi köny-
vek bemutatója és árusítása, kézmûvesek
egyedi alkotásainak prezentálása volt.

Megerõsödött hitben búcsúztunk egy-
mástól, miközben sûrûn hangzott testvére-
ink véleménye: ,,...feledhetetlen nap volt...”
,,...büszke vagyok hitemre...” ,,...vesztesek,
akik nem jöttek el...” ,,...Istené a dicsõség...”

                               Szöllõsy Tibor

Az önkormányzat
október 9-én,

az Idõsek Napja
alkalmából
köszöntötte

városunk
60 éven felüli

lakosait

 Szászi Ildikó környezetvédelmi elõadó
korábban is felhívta a figyelmet az elektro-
nikai hulladék gyûjtésének fontosságára.
Miután kérésének nem volt foganatja, is-
mételten kéri az intézményeket és magán-
személyeket, keressék õt ezügyben is hétfõn,
szerdán és csütörtökön 8-tól 14 óráig.

 Jó, ha tudják azt is, hogy a Nyírflop
Kft. és az önkormányzat közötti szerzõ-
dés értelmében a szolgáltatást végzõ cég
csak egy kuka elszállítására vállalt kötele-
zettséget. Amennyiben többlet hulladék
keletkezik, azt a Nyírflop emblémájával
ellátott zsákokban helyezhetõ ki.

 Szeptember 9-én megalakult a Kó-
borlók Állatvédelmi Egyesület, amelynek
bejegyzése folyamatban van (a városava-
tón már be is mutatkoztak, s adományo-
kat is gyûjtöttek, amelyért ezúton is kö-
szönetet mondanak).  Szászi Ildikó elnök
és a 12 tag azt a célt tûzte ki, hogy az
ideiglenes helyett egy végleges, civilizált
színvonalú állatotthont hozzanak létre;
vállalják az ott elhelyezett állatok õrzését,
etetését; törekszenek a kóbor állatok által
okozott köz- és állategészségügyi veszélyek
csökkentésére és a humánus állattartás ér-
dekében formálják a lakosság szemléletét.

Céljuk az is, hogy a befogadott állato-
kat örökbefogadóknál helyezzék el. Mivel
minél több segítõ kézre van szükségük,
további önkéntesek csatlakozását várják.

zöld hírek

Az ideiglenes állatmenhely –
nem ez a végleges megoldás...
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Labdarúgás: két vas a tûzben

Idén augusztusban immáron negyedik
alkalommal sikerült megrendezni a
nemzetközi nyírmadai asztalitenisz tá-
bort, amely az elmúlt években is nagy
sikert aratott a nyírmadai fiatalok kö-
rében. A tábor helyszínéül ismét Tisza-
kerecseny szolgált, ahol a szabadidõs
parkot a 32 tagú társaság teljesen bir-
tokába vette augusztus10-étõl 15-éig.

Számos program tette színesebbé és élmény-
gazdagabbá az itt tartózkodást. A napi  4 órás
edzést Pacuk Péter tanár úr vezetésével tartot-
ták. A rendezvény ötödik napján verseny ke-
retében mérkõzhettek meg egymással a gyere-
kek. Az elsõ öt helyezett értékes ajándékokkal
és a helyezésének megfelelõ oklevéllel gazda-
gabban hagyhatta el a tábort.

Rebák István táborvezetõ elmondta, hogy
az edzések mellett számos más programot is
szerveztek a résztvevõknek. Többek között
ellátogattak a táborozók a vásárosnaményi
Szilva Termál és Wellness-fürdõbe, ahol va-
lódi élményt nyújtott az élményfürdõzés. A
sportos vakációt  karaoke, íjászkodás, fõzés,
tûzoltó bemutató és katasztrófavédelmi ok-
tatás vagy például focizás is színesítette – ez
utóbbit egy mûfüves pályán rendezték meg.

   Asztalitenisz tábor

Augusztus közepén az NB III. Tisza-
csoportjában is megkezdõdött a pont-
vadászat, s ezzel párhuzamosan a Lab-
darúgó Magyar Kupában is kemény
erõpróbák vártak csapatunkra.

A bajnoki nyitányon 2-1-re vertük a
DVTK II-t (nem volt könnyû...), majd a
Cigánd vendégeként léptünk pályára. A
(szintén DVT II. elleni) sikeres kupapárbaj
sokat kivett a csapatból, a fáradtság, a fris-
sesség hiánya, a kiállítás magyarázza az 1-0-s
vereséget.

Augusztus 30-án (a 3. fordulóban) jó
meccsen, lelkes közönség elõtt megabiztosan
nyertünk 3-0-ra a Balkány ellen. Egy héttel
késõbb Kemecsén egy változatos, jó iramú
mérkõzésen gól nélküli döntetlen született.
(Ezt a meccset megóvtuk, mert az ellenfél
becserélt egy olyan ifjúsági játékost, aki dél-
elõtt is pályára lépett. Az óvás 3 pontot ért!)

Az 5. fordulóban a Létavértest fogadtuk.
A jó iramú meccsen óriási balszerencsénkre
egy védelmi hibának ,,köszönhetõen” a 93.
percben (!) egyenlítettek a vendégek, így lett
a vége 2-2. Ekkor 8 pontunkkal a 6. helyen
álltunk. Ezután jött a tiszalöki összecsapás,
amely váratlan fordulatokkal borzolta az ide-
geket. A 2-0-s vezetésünk után két játéko-
sunkat kiállították, megítéltek ellenünk egy
11-est, így végül 3-2 arányú vereséget szen-
vedtünk, s lecsúsztunk a 7. helyre. Közben
a kupában országosan is figyelmet keltõ,
csapatunk történetében példa nélkül álló si-
kert értünk el: szeptember 16-án 2-0-ra ver-
tük az elsõ osztályú Nyíregyházi Spartacust!

Nagyon jól érezték magukat a táborozó gyerekek

A gyerekek dr. Legény
Zsolt országgyûlési kép-
viselõtõl egy-egy ajándék-
csomagot kaptak. (Kö-
szönet a kedves gesztu-
sért, s reméljük, hogy jö-
võre is meglátogat ben-
nünket.)

 Ez a táborozás nem
jöhetett volna létre sok
jószándékú támogató

Liba Sándor, Szolnoki Béla, Rebák Istvánné,
Pacuk Sándor, Oszlánci László, Bocskai
Zsolt, Bobecis János, Pacuk Viktória, Kézi
András, Kádár Miklós (zöldséges), a Tisza-
kerecsenyi Általános Iskola dolgozói, vala-
mint igazgatója: Selejó Erzsébet,  igazgató-
helyettese: Csatári Endre, valamint Tóth Sán-
dor (a Vásárosnaményi Önkéntes Tûzoltó-
ság parancsnoka).

Végezetül Rebák István elmondta, hogy
az idei tábor is igen színvonalasnak bizo-
nyult és minden résztvevõ jól érezte magát.
Reméli, hogy jövõre, az V. jubileumi tábort
ismét meg tudják majd szervezni és a ha-
gyomány tovább folytatódhat.

Szojma Péter
a NYISZASE elnöke

A 7. fordulóban itthon alul maradtunk
az NYVSC II- vel szemben (1-2), majd a még
veretlen Tuzsér ellen 1-1-et játszottunk. Köz-
ben kupameccsen fogadtuk a Bajnokok Li-
gája résztvevõ Debrecent, s ezer (!) nézõ elõtt
becsületes küzdelemben 0-2-es félidõ után
csak becsületgólokra tellett. A vége 8-2 a Loki

nélkül, kiknek ezúton szeretném megköszön-
ni az együttmûködést. Támogatta a kezdemé-
nyezést Kálmán Béla Nyírmada és Pécsi Lász-
ló  Tiszakere-cseny polgármeste. Segített a Me-
gyei Katasztrófavédelem és a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Polgárvédelmi Szövetség (a 200
ezer forintos anyagi támogatás mellett sátra-
kat is adtak a táboroztatáshoz).

A gyerekek és az egyesület nevében is sze-
retnék köszönetet mondani mindazoknak,
akik anyagilag és munkájukkal is hozzájá-
rultak a tábor létrejöttéhez. Külön köszön-
jük Katona Zoltánnak a felajánlását. Sokat
segített dr. Legény Zsolt (országgyûlési kép-
viselõ), Istenes Sándor, Hagymási József,  a
NYISE (50 ezer forinttámogatást nyújtot-
tak), id. Krivács András, ifj Krivács András,

A madai csapat

javára. Herczeg
András szerint
kulturáltan játszó
ellenfelet sikerült
legyõzniük. Szil-
ágyi Bertalan azt
emelte ki, hogy
mindkét csapat
kiszolgálta a kö-
zönséget.


