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Ünnepi

Még néhány nap, és megérkezik a ka-
rácsony, majd köszöntjük az új esz-
tendõt. A lassan véget érõ 2009-es év-
ben is bõven volt részünk sikerekben,
örömteli eseményekben, de gondjaink
is számosak voltak.

Sok-sok éve dédelgetett álmunk vált
valóra, amikor közös erõfeszítéseink-
nek köszönhetõen településünk elnyer-
te a városi rangot, s ezt joggal tekint-
hetjük történelmi jelentõségûnek
Nyírmada életében.

Fontos eredmény, hogy sikerült
megõriznünk városunk békéjét, rend-
jét, nyugalmát. Elégedettséggel tölthet
el mindannyiunkat, hogy több új lé-
tesítménnyel gyarapodtunk, ottho-
nunk szebbé, lakhatóbbá vált, s vala-
mennyi intézményünk mûködõképes-
ségérõl gondoskodni tudtunk.

Sajnos továbbra is sok gondot okoz
a válsággal összefüggõ pénzhiány, a
munkanélküliek, a szegények, a támo-
gatásra, segítségre szorulók nagy szá-
ma, jóllehet önkormányzatunk min-
den tõle telhetõt megtesz és a jövõ-
ben is meg fog tenni érdekükben.

2010. a választások éve lesz, ezért is
kérünk mindenkitõl józan belátást, ön-
mérsékletet, megfontoltságot, bölcses-
séget. Biztos vagyok abban, ha így lesz,
s ha összefogunk, Nyírmada szebb lesz,
mint valaha, ahol egyre jobb élni.

Békés karácsonyt és boldog új esz-
tendõt kíván

a képviselõ-testület nevében:
Kálmán Béla polgármester

Városunk önkormányzata a mûvelõdé-
si ház közremûködésével idén is meg-
rendezi a Mindenki karácsonyát. A fel-
állított és az iskolások által készített dí-
szekkel felöltöztetett fenyõfához decem-
ber 22-én (kedden) Nyírmada vala-
mennyi lakóját szeretettel várják, hogy
közösen ünnepeljünk. Ennek érdekében
kínálnak teát és forralt bort, pogácsát,
mûsort énekkel, zenével.

üzenet

Meghívó

Ünnepváróban
Mindaz az érdeklõdés, melegség, szeretet,
amely a gyermek születésével tölti el a lelke-
ket, a népköltészetben a karácsony, Jézus szü-
letése köré fonódik. A karácsonyi énekek, a
betlehemes játékok roppant gazdagságát táp-
lálta a bibliai történet is: Mária nem ott-
hon szült, hanem idegenben, mostoha kö-
rülmények között, gyermekét nagy szegény-
ségben, egy istállóban hozta a világra. Mind-
nyájan ismerjük a kõszívû gazda legendáját,
aki nem akart szállást adni a hosszú út fára-
dalmaitól elcsigázott fiatal párnak, Máriá-
nak és Józsefnek. A három királyok alakja,
akiket fényes csillag vezetett a kisded jászlá-
hoz, irodalmi alkotások ihletõje lett.

Örvendetes, hogy évszázadok múltán nem
homályosodtak el a karácsonyi népszokások.
Jóllehet voltak olyan idõk, amikor csak tilt-
va–lopva tartottuk azokat életben, de akkor
is éreztük: ezen a napon mi is újjászületünk.
Ilyenkor valami szép, megmagyarázhatatlan va-
rázslat kezdõdik, beköszönt a szeretet, a béke
ünnepe. Életünk legszebb emlékei a karácsony-
hoz kapcsolódnak, visszaköszönnek az emlé-
kezés szivárványhídján, minden olyan, mint-
ha tegnap történt volna…

Emlékszem, mi, gyerekek különösen nagy
izgalommal készültünk az ünnepre. A nagy-
mamám már jóval elõtte, Advent kezdetén
javasolta, készítsünk ingecskét a kis Jézuská-
nak. Ha valami jót cselekedtünk, felhajtot-
tunk egy-egy bevágott részt a papír-ingecs-

Adventi koszorú emlékeztet a közelgõ ünnepekre Nyírmada szívében

kén. Ebben az idõszakban kevesebbet civa-
kodtunk testvéreinkkel és a szomszéd gyere-
kekkel, szót fogadtunk szüleinknek, nem
feleseltünk. Ez a Jézuskának szánt ruhácska
élõ lelkiismeret volt: hófehéren, tisztán tet-
tük a karácsonyfa alá. A várakozás napjai-
ban, a harangszó hallatán egy másik emlék
kerít hatalmába. A karácsonyi ünnepeket
kamaszként apai nagyszüleim falujában töl-
töttem. A kis település elszigeteltsége követ-
keztében éltek még az évszázados hagyomá-
nyok. Ezek egyike a sajátos tiszaháti kántá-
lás volt. Megtiszteltünk ilyenkor minden
rokont és kedves ismerõst, még ha azok nem
is egyazon községben laktak. Ló vontatta
szánon repültünk faluról falura, tanyáról
tanyára. Maga a szán faragott és telepingált
népmûvészeti remek volt, méltó az elébe
fogott dereshez.

Amint elhelyezkedtünk a szánban, bárány-
bõrökkel állig betakarózva, a kocsis, akarom
mondani a „szánkós” cifra ostorával indu-
lásra ösztökélte a rézpikkelyes lószerszámmal
ékesített büszke paripát, „aki” egyedülálló
délcegsége tudatában tett néhány lépést, majd
felcsendült a nyakába akasztott csilling,
amelynek hangjára vágtába kezdett, és meg
sem állt a nagy fehér síkság közepén hívoga-
tóan hunyorgó tanyasi házig. Mi, szánon
ülõk élveztük a száguldást, és eljutottunk
mindenhová, ahol vártak és fogadtak ben-
nünket.                        Szöllõsy Tibor
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 A türelem szép, korszerû iskolát terem

Felújítás uniós támogatásból
Az Új Magyarország Terv keretében kö-
zel félmilliárd forintból újítják fel a
nyírmadai Patay István Általános Isko-
lát.  A 467.822.636 forintos összköltsé-
gû projektet  444.431.504 forinttal tá-
mogatja az Európai Unió. Így a most
kezdõdõ felújítás költségeinek 95 szá-
zalékát állja az unió.

A beruházás nyomán megoldódnak az

Nyírmadai iskola:

iskola integrált nevelési-oktatási tevékenysé-
gét akadályozó problémák, a közel hatszáz
tanuló korszerû épületben, korszerû eszkö-
zökkel sajátíthatja el az általános iskolai tan-
anyagot, készülhet fel szakmai- középfokú
tanulmányaira.

A Patay István Általános Iskola három
épületének öt szárnya teljes felújításon esik
át. Ennek keretében megtörténik a külsõ-
belsõ nyílászárók cseréje, a külsõ utólagos

hõszigetelés, a tetõszerkezetek megerõsítése
és hõszigetelése, a padlószerkezet korszerû-
sítése, a tetõcsere, a kéménytestek elbontása,
a bádogos szerkezetek cseréje, a teljes elekt-
romos és épületgépészeti rekonstrukció, a
mosdók kialakítása, a belsõ festés, a belsõ fal
és padlóburkolat cseréje, a fûtés korszerûsí-
tése, a „D” épületben a kazánok védelme és
korszerûbb hasznosítása. Megvalósul a kerí-
tés és udvar rekonstrukciója is.

A projekt keretében az épületek teljesen
akadálymentessé válnak. Elkészül az akadály-
mentes parkoló, az akadálymentes bejárat. A
belsõ átalakítások lehetõvé teszik az akadály-
mentes belsõ közlekedést. Az iskola a cél érde-
kében felvonót is kap, továbbá információs
asztal, indukciós hurok, mozgáskorlátozott
mosdók szolgálják a fogyatékkal élõket.

Az épületek berendezése, felszerelése is
kicserélõdik. Új bútorokkal, taneszközökkel,
audiovizuális eszközökkel, tornaszerekkel,
kosárpalánkkal, udvari játékokkal, fejlesztõ
eszközökkel gazdagodik az iskola.

A projekt az Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

A fõvállalkozó kivitelezõ Nyírép Kft.
nagy lendülettel dolgozik az iskola re-
konstrukcióján. A szeptember 8-án
átadott munkaterületen nyomban el-
kezdõdött az aljzatbeton felbontása, a
villany-, víz- és fûtésvezetékek kisze-
dése, az ajtók és ablakok cseréje, a tetõ
újrafedése.

Miközben a legnagyobb alapterületû B
épületben lázasan folyik a munka, a gyere-
kek tanítása zavartalanul folyik az A és C
épületrészben. A  szakemberek arra is ügyel-
nek, hogy a lehetõ legnagyobb csöndben
tegyék a dolgukat.

Ottjártunkkor személyesen gyõzõdhettünk
meg arról, hogy túl vannak (a B épületben)
az ablakok cseréjén, megtörtént a villany
alapvezetékelése, a fûtés- és vízvezetékhálózat
szerelése (már minden létesítmény az új rend-
szerrõl üzemel). A szerelõk után kezdõdik a
vakolatjavítás, õket követik a festõk, a
burkolók.Eközben a konyha épületszárnyán
zajlik a tetõ cseréje, s a tornaszoba is új ab-

türelmet, megértést kér a szülõktõl, minden
érintettõl. Segítõ hozzáállásuk nagyon fontos
ahhoz, hogy túléljék a mostani megpróbálta-
tásokat, s gondoljanak a végeredményre: egy
szép, korszerû iskola épül gyermekeinknek, s
ez megéri az áldozatokat.

lakokat kap. Bár a november eleje óta lehul-
lott sok csapadék nehezíti a dolgukat, egy-
elõre az elképzelésekhez képest is jól tartják
a tempót. Köszönhetõ ez annak is, hogy
több mint hatvan szakember sürgölõdik két
mûszakban, folyamatosan. A Mada-komm

A B épületben már kicserélték az ablakokat

Tájékoztató tábla teszi közhírré városunkban, hogy az iskola felújí-
tása uniós segítséggel valósul meg

közremûködésével madaiakat
is foglalkoztatnak, s a felada-
tok függvényében érkeznek a
festõk, burkolók, bádogosok.

Ami a továbbiakat illeti, sok
függ attól, milyen lesz a tél, s
tovább folyik a sakkozás….
Kovács Tibor igazgatóval
ugyanis egy bonyolult sakk-
játszmához hasonlítottuk a
napi szervezést, átszervezést,
hogy a gyerekek mikor, hol
tudnak tanulni, étkezni, mi-
kor, melyik vécé használható,
és így tovább.

Mindez természetesen sok
kényelmetlenséggel jár, ezért az
intézmény vezetése ismételten
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 Bobecis János és Folytovics Sándor
áldozatkész munkájának köszönhetõen
(gyalultak, homokot hordtak) rendbetet-
ték a Petõfi utca és a 41-es fõút közötti
szakaszon a padkát, így rendezett kép fo-
gadta a városavatóra érkezett vendégeket.

 Szintén a városavatóhoz kapcsoló-
dik, hogy a nagy esemény alkalmából
Nyírmada történetét bemutató kiállítást
rendeztek a mûvelõdési ház aulájában.
Kálmánné Balogh Ildikó és Ferenczi Ist-
ván jóvoltából a látogatók. látogatók a tab-
lókon elhelyezett képek, dokumentumok
segítségével megismerkedhettek települé-
sünk gazdag múltjával.

 Az elkészült tájház jövõjével kapcso-
latos hír, hogy az udvaron egy félereszes
építményben rakott spór, kemence szol-
gál közösségi célokat. A csûrben régi me-
zõgazdasági eszközök, szerszámok kapnak
helyet, de a régi mesterségekkel is megba-
rátkozhatnak majd az érdeklõdõk (példá-

hírek röviden

Itt járt a Mikulás
A nyírmadai Polgármeste-

ri Hivatal a Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzattal együtt
950 mikulás csomagot készí-
tett, amit a városvédõk segít-
ségével osztottak ki az isko-
lában, az óvodában és a be-
teg, sérült gyerekek számá-
ra.

 Jóni Bertalan
CKÖ elnök

  Tisztelt Szerkesztõség!
Az embernek vannak kialakult szokásai uta-
záskor, vásárláskor, és még lehetne sorolni a
végtelenségig. Hetente két alkalommal im-
már rendszeresen, kedden és pénteken a
szomszédos településen Nyírmadán a Reál
bevásárlóközpontba járok vásárolni éveken
keresztül.

Szeretünk odamenni, mert máshol nem
tapasztaljuk azt a figyelmességet, kedvessé-
get, vásárló tiszteletet, amiben részesítenek
bennünket. Elõzékenyek a sokszor sietõ, ide-
gesítõen kellemetlen, ok nélkül is megjegy-
zéseket is tevõ vásárlókkal szemben. Õk si-
keresen megtalálták és alkalmazzák mindezek
ellenszerét, a  kedves mosolyt, és a nyugodt,
higgadt hangot, az emberi tiszteletet.

Mindezt nem csak egy-két eladónál tapasz-
taltam, hanem mindegyiknél. Számomra a
velük való találkozás örömünnep, alkalom

arra is, hogy röviden tájékozódjunk az el-
múlt idõszakról, gondjainkról, kellemes dol-
gainkról, mert a napi szükségletek bevásár-
lásán túl erre is szükség van rohanó, ember-
idegen világunkban, hogy találkozzon az
ember az emberrel. Mindez olyan emberi
gesztus, ami pénzbe sem kerül, és szüksége
van mindnyájunknak, csak élni kellene vele,
nem csak Madán, hanem máshol is. Sok ke-
reskedelmi egység növelhetné vásárlói szá-
mának körét, bevételét, ha elmennének
Madára mindezt megtanulni. Ajánlanám a
kereskedelmi szakmunkásokat képzõ intéze-
tek figyelmébe is! Hiszen itt van kiktõl, és
fõleg mit tanulni! Csak érdekességként jegy-
zem meg, hogy a vezetõket is lehet látni az
eladótérben, és nem az irodában görnye-
deznek a papírmunkájuk fölött. Õk ettõl
fontosabbnak tartják a vevõik, vásárlóik igé-

nyének megismerését és teljesítését. Közöt-
tünk vannak, igénylik az elvárásaink megfo-
galmazását, nem haragudnak meg az építõ
jellegû kritikáktól, bírálatainktól sem. Hi-
szen az a jó, ha a vevõk, vásárlók, s vezetõk,
dolgozók érdekei egybeesnek, mert minden
eredmény és siker titka ebben rejlik, ebben
keresendõ. A nyírmadai Reál sikerei ezek-
nek köszönhetõk.Õk már biztosan haladnak
a fiatal város útjain a színvonal tekinteté-
ben. Követésre méltó példát mutatva a vá-
ros többi kereskedelmi egységeinek is. Ezen
a jó úton kívánok minden ott dolgozónak,
vezetõnek további sikereket, vásárlótársaim
sokaságával együtt, azok megelégedésére.

Tisztelettel:
Király Attila közíró

Rohod, Kossuth út 27

ul kipróbálhatják a fazekas korongozót).
 Önkormányzatunk sikeresen pályá-

zott az EU intervenciós alapjánál. Ennek
köszönhetõen karácsonyra minden rászo-
ruló nyírmadai család egy 13-15 kilós élel-
miszercsomagot vehet át a Szociális Ápo-
lási-Gondozási Központ garázsánál (a lak-
címkártyát be kell mutatni).

 Amint arról elõzõ számunkban ol-
vashattak (s már személyesen is megtapasz-
talhatták), új burkolatot kapott a Hon-
véd utca. November közepén ugyan még
hiányzott a padka, de ez csupán az idõjá-
ráson múlott.

Már csak
a padka
hiányzik

Zöld hírek

Õk is gazdára várnak...

Elõzõ számunkban adtunk hírt arról, hogy
megalakult és mûködik a Kóborlók Állatvé-
delmi Egyesület. Most gazdikeresõ akciójuk-
ra hívják fel a lakosság figyelmét: az állat-
menhelyen csaknem húsz kis-, közepes és
nagy, kölyök és kifejlett, névvel „ellátott”
kutya vár gazdára. Az örökbefogadókkal
nyilatkozatot íratnak alá, tanácsokkal látják
el õket, a kutyusok sorsát pedig figyelem-
mel kísérik. A választékot az érdeklõdõk az
iwiw-en is megtekinthetik (Kóborlók). Az
egyesület természetesen továbbra is számít
az állatokat szeretõ nyírmadaiak mindenne-
mû segítségére, támogatására.

Nem szûnõ gondot okoz, hogy minden
erõfeszítés ellenére újra és újra megjelennek
az illegális hulladéklerakók. Szászi Ildikó
környezetvédelmi referens dolgát nehezíti,
hogy a vásárosnaményi lerakót felszámolták,
a szemetet jóval távolabbra, az Ibrány-
Demecser térségében lévõ lerakóba tudja
elszállítani. Ismételten nyomatékosította,
hogy az illegális szemétlerakás hulladékgaz-
dálkodási bírsággal sújtható, ennek mértéke
150-500 ezer forint lehet! Tettenérés esetén
az elkövetõt az elszállításra is kötelezik. Ta-
lán annak is lesz visszatartó ereje, hogy a
városvédõk fényképezõgéppel felszerelkezve
igyekeznek elriasztani a törvényszegõket.

Emlékeztetõül: a Nyírflop Kft. által vég-
zett szelektív hulladékgyûjtés idei utolsó
dátuma december 19-e.
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Mire ezek a sorok megjelennek való-
színû, hogy a termények betakarítása
befejezõdik. A természet nem marad
adósa a földet mûvelõknek. Év közben
az aszálytól szenvedtek a növényeink,
október második dekádjától aztán alig-
alig volt olyan nap, hogy ne áztatta
volna esõ földjeinket.

Ha így haladunk, az éves csapadék mennyi-
sége elérheti a 450-480 mm-t, ami megköze-
líti a többéves átlagot.

A magas mûvelési költségek, s az alacsony
felvásárlási árak mellett az is aggasztja a terme-
lõket, hogy a 2004-2006. évben a „fizikai
blokk” támogatható területe a 2007. évi mé-
rés után általában csökkent. Egyre többen kap-
ják meg a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal határozatát arról, hogy  a csökkenés
általi túllépés miatt fizessék vissza a terület-
egységre esõ területalapú támogatást. Kérik
ezt annak ellenére, hogy az MVH elnöke úgy
nyilatkozott, a mérésbõl eredõ visszafizetési
kötelezettséget nem hárítják át a termelõre.

Gazdálkodók figyelmébe!
A támogatáshoz kapcsolódóan ez évtõl az

agrártámogatásokat igénylõ magyarországi
gazdálkodóknak is be kell tartaniuk az úgy-
nevezett ,,kölcsönös megfeleltetés” elõírása-
it. Ellenkezõ esetben a támogatás csökkenté-
sére kerül sor.

Itt is szeretném felhívni a tisztelt terme-
lõk figyelmét arra, hogy vegyék komolyan
az elõírásokat. Csak így érhetõ el, hogy a
jövõben ne vonják meg a támogatásokat a
be nem tartott elõírások miatt:

 a mezõgazdasági területeket gyommen-
tesen kell tartani,

 a gazdálkodónak gazdálkodási naplót
kell vezetni és azt 5 évig meg kell õrizni,

 a gazdálkodónak érvényes talajvizsgála-
ti eredménnyel kell rendelkeznie,

 tilos a szerves- és mûtrágyát kijuttatni
november 15-e és február 15-e közötti idõ-
szakban.

Felhívom a tisztelt gazdálkodók figyelmét
arra, hogy a termelés érdekében felhasznált
istállótrágyát, nitrogén tartalmú mûtrágyát,
azoknak a mennyiségét 2009. december 31-

éig az arra rendszeresített nyomtatványon
írásban jelenteni kell a Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóságnak (4400. Nyíregyháza, Kótaji
út 33.).  Ennek elmulasztása szankcióval jár-
hat.

Tájékoztatjuk az õstermelõi igazolvánnyal
rendelkezõket, hogy az új õstermelõi igazol-
vány kiadásához és érvényesítéséhez az illeték-
rõl szóló 1990.évi XCIII. törvény 29. para-
grafusa szerint 2200 forint illetéket kell leró-
ni. Ez úgy történik, hogy 2200 forint értékû
illetékbélyeget kell felragasztani az igazolvány-
kérõ, illetve az érvényesítõ adatlapra.

AAAAAz év végéhez közeledve valamennyi gaz-
dálkodónak türelmet, kitartást kívánok a
termeléshez.

TTTTTelepülésünk minden lakójának békes-
séget, megértést, örömökben gazdag boldog
új évet kívánok.

Mudri Barnabás
városi mezõgazdász

Civil szervezeteink:

A nõnapi jótékonysági bál egy pillanata

1994-ben az  önkormányzat képviselõ-testü-
lete és az általános iskola alapítványt hozott
létre az itt tanulók idegennyelv-oktatásának
elõsegítésére, 100 ezer forint alaptõkével. A
cél az volt: megkeresni azt az utat, hogyan
lehetne leghasznosabban segíteni az iskolát,
színvonalasabbá tenni a gyerekek oktatását.
Az alapítvány 1994-tõl Demeterné Doka
Tünde, 1999-tõl Luka Józsefné vezetésével
mûködött.

Mivel l996-ban a Vásárosnaményi Zeneis-
kola kihelyezett osztályokat indított,  a kép-
viselõ-testület kiegészítette az alapítvány te-
vékenységét a zeneoktatás támogatásával. Az
akkori kuratórium  hangszereket vásárolt, s
a nyelvoktatás segítéséhez két (angol és né-
met) mini nyelvi labort, szoftvereket szer-
zett be, az alapítvány segítségével a számító-
géppark is bõvült.

2001-tõl 2006-ig Kézi Andrásné kuratóriu-
mi elnök lelkesen kereste azokat a lehetõsége-
ket, melyek a gyerekek minél sokrétûbb fej-
lesztését, élményszerzését szolgálták. Nagysze-
rû lehetõség adódott a mûvészeti iskolások
támogatására is: mazsorett-csoport alakult,
bõvült a hangszerek tárháza: a zongora és a
fúvósok mellett beindult a gitároktatás. Nyel-
vi táborba is mehettek a gyerekek, ahol an-
gol és német anyanyelvû tanárok tartották
az órákat. Az alapítvány létrejötte óta jóté-
konysági bált szervezett az iskoláért, néhány
éve a szervezõk köre kibõvült az óvodával.
Kezdettõl tandíjtámogatásban részesítették a
tehetséges, rászoruló gyerekeket.

A jelenlegi felállásban 2006.
januárjától mûködik az ala-
pítvány. Tagok: Cseszlai
Ferencné, Földi Miklósné,
Katonáné Sütõ Ágnes,  Poór-
né Fodor Erzsébet, Sebõk
Gyuláné, Tóth Istvánné.

Mára az alapfogú mûvé-
szeti oktatás széles körben el-
érhetõvé vált az érdeklõdõk
számára. 2006-ban nyelvi tá-
bort szervezett az iskola pá-
lyázati pénzbõl. Az intéz-
ménynek olyan célok eléré-
sében tudunk segíteni, ami-
re máshonnan nem tud
pénzt elõteremteni. Így sike-
rült a színpadi hangosítást
megoldani keverõpult, mik-
rofonok, hangfalak vásárlásával. A nyelvok-
tatásához leginkább az eszközállomány bõ-
vítésével tudunk hozzájárulni (az új iskola
nyelvi tantermének beindításához tévét,
video- és DVD-lejátszót vásároltunk).

Az alapítvány bevételét alapvetõen a nõ-
napi jótékonysági bál, és a személyi jövede-
lemadó 1 százaléka adja. Ezúton is  szeret-
ném megköszönni minden érintettnek a
részvételt és a támogatást báli rendezvénye-
ken. S köszönet azoknak is, akik az adóbe-
vallásuk benyújtásakor nekünk adták az 1
százalékot. Ez igazán nem kerül semmibe, a
jövõben is szívesen fogadjuk! Adószámunk:
18794803-1-15.

Terveink a jövõ évre:
– Mindig gondolunk a nyári táborozta-

tásra, reméljük sikerül megszervezni.
– Felvesszük a kapcsolatot a Vásárosna-

ményi Zeneiskolával, hogy bõvíthessük a
hangszeres tanítást.

– A megújult iskola interaktív tananya-
gok beszerzését tervezi a nyelv- és zeneokta-
táshoz, amihez szintén szeretnénk segítséget
nyújtani. Ez a hosszú múltra visszatekintõ
alapítvány sok segítséget tudott nyújtani az
évek során, azon leszünk, hogy ez továbbra
is így legyen.

        Rebák Tiborné
kuratóriumi elnök

Nyírmadai Nyelv- és Zeneoktatási Közalapítvány
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A Megyei Levéltár,  a Nyíregyházi Fõ-
iskola Történettudományi Tanszéke, a
Jósa András Múzeum, a Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyvtár, va-
lamint a megyei Honismereti Egyesü-
let által tavasszal kiírt (lapunkban is
megjelent) pályázaton dolgozatával
különdíjat nyert városunk szülötte,
Oláhné dr. Szirota Szilvia.

A XVI. alkalommal megrendezett Szabolcs-
Szatmár-Beregi Nemzetközi Levéltári Na-
pon, október 7-én a Megyeháza dísztermé-
ben Kálmán Béla polgármester ajándékcso-
maggal ismerte el a településért végzett mun-
káját. A rokonszenves fiatalasszonyt elõször
arra kértük, mutatkozzék be olvasóinknak.

– Nyírmadán születtem harminc évvel
ezelõtt, majd az általános iskola elvégzése után
a nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnáziumban érettségiztem. Elõször a
Nyíregyházi Fõiskolán történelem-földrajz
szakon végeztem. 2006-ban a Miskolci Egye-
tem Állam- és Jogtudományi Karán jogi

Dr. Szirota Szilvia helytörténeti munkájáról

A szülõföld iránti szeretet
diplomát, 2008-ban pedig a harmadik dip-
lomámat a Miskolci Egyetemen történelem
szakos tanárként szereztem. 2007-tõl a Nyír-
egyházi Ügyvédi Kamaránál névjegyzékbe
vett ügyvédjelöltként egy nyíregyházi ügy-
védi irodában dolgozom, 2008-ban fõisko-
lai tanársegédi kinevezést kaptam, így rész-
munkaidõben tanítok a fõiskola történelem
tanszékén. Híve vagyok az  egész életen át
tartó tanulásnak, hiszen ismereteinket a vál-
tozó világunkban folyamatosan bõvíteni
szükséges, ezért jelenleg is tanulok, jogtörté-
netbõl a doktori iskolában phd-ra készü-
lök. Mindezek mellett van egy alig másfél
éves gyermekem.

– Mikor kezdett foglalkozni Nyírmada
múltjának kutatásával?

– Mindig is érdekelt, hogyan éltek, mi-
vel foglalkoztak szülõfalum lakosai, hogyan
hatottak életükre a történelem változásai.
Gyakran emlékszem vissza nagyapám „igaz

meséire”, s talán ezek a „beszélõs” esték sze-
rettették meg velem a történelmet, és kész-
tettek arra, hogy a történelem szakot vá-
lasszam. A múlt feltárását 1999-ben nagy lel-
kesedéssel kezdtem.

– Kiktõl kapott segítséget?
– A levéltári és könyvtári források mel-

lett sokat köszönhetek Bokros Eleknek, aki
lehetõvé tette, hogy betekintsek a reformá-
tus egyház irataiba. Nagy segítséget jelen-
tett Ferenczi István igazgató úr forrásgyûj-
teménye, beszélgetéseim idõs helybéliekkel
(Nagy Istvánné, Cigler Elek), és persze a már
emlegetett nagyapám.

– Miért éppen a XIX. századot vizsgálta?
– Már 2001-ben a szakdolgozatom is ez-

zel a korszakkal foglalkozott, de szeretném
folytatni a munkát, hiszen Nyírmada törté-
nete visszanyúlik a középkorba, a XIV. szá-
zad óta lakott település, az 1700-as években
pedig már mezõváros. Történelmének meg-
határozó idõszaka a XIX. század Patay Ist-
vánnal, s persze az azóta eltelt másfél évszá-
zad is roppant sok érdekességet rejteget.
Tervem az, hogy összeállítsam településünk
teljes monográfiáját.

– Honnan ez az elszántság, ambíció,
munkabírás?

– Számomra Nyírmada a világ közepe, a
legfontosabb magyar település. Szeretném,
ha az itt élõk megismernék az elmúlt évszá-
zadokat, mert úgy gondolom, akkor tudják
õk is õszintén, igazán szeretni szülõföldjü-
ket, amikor valóban megismerték.

(Utószóként ide kívánkozik a szerkesztõ
megjegyzése: bármennyire is elismerésre
méltó a szerzõ elhivatottsága és munkájának
színvonala, az lenne az igazi, ha minél töb-
ben elolvashatnák. Talán nem irreális az a
gondolat, hogy célszerû lenne egy kis füzet
formájában megjelentetni, s ez elsõ darabja
lehetne egy helytörténeti sorozatnak. Ha
mások is így gondolják, tegyenek a megva-
lósulásért…!).

        A közmûvelõdés híreibõl
A városavató ünnepség megszervezésével járó
sok munka után sem ültek babérjaikon a
mûvelõdési ház munkatársai.

Október 22-én délután közremûködtek az
1956-os forradalom és szabadságharc 53.
évfordulójának méltó megünneplésében. A
szép megemlékezésért elismerés illeti isko-
lánk diákjait.

Október 24-én a nemrég megalakult Kó-
borlók Állatvédelmi Egyesülettel közösen
batyus retro-diszkót rendeztek a majdani
állatmenhely javára. A belépõkbõl mintegy
ötvenezer forint jött össze, amit a fenntar-
tási költségekre fordítanak.

Október 29-én jól sikerült õszi sétát szer-

veztek a gyermekklub tagjainak. A Patay er-
dõben a 14 gyerek a gombákkal, a kökénnyel
és más õszi növényekkel ismerkedett, de al-
kalom nyílott arra is, hogy beszélgessenek a
reformációról.

Az ezt követõ idõszak már a hagyomá-
nyos Erzsébet-Katalin napi bálra, valamint
a Mikulás-hétre való felkészülés jegyében telt.
November 30-a és december 4-e között dél-
elõttönként az óvodásokat, délutánonként
a kisiskolásokat fogadták a házban Mikulás-
sal, édességgel, dallal, verssel, kézmûves fog-
lalkozásokkal (utóbbiak „eredményét” haza-
vihették, a legszebb darabokból kiállítást
rendeztek).

Polgármesteri kézfogás a különdíjas
Oláhné dr. Szirota Szilviával

Római katolikus egyház
Dec. 24-én (Szenteste): 21.30
25-én (karácsony 1. napja): 10.30
26-án (karácsony 2. napja): 10.30
Dec. 31-én (szilveszter, hálaadás) 18.00
Január 1-jén (Újév): 10.30
Görög katolikus egyház
Dec. 21-én: betegek látogatása
Dec. 24-én: (Szenteste): 18.30 Kántáló li-

turgia. Elõtte gyermekek mûsora.
Dec. 25-én: 10.30-tól liturgia
Dec. 26-án: 10.30-tól liturgia
Dec. 27-én: 10.30-tól liturgia

misék, istentiszteletek

Dec. 21-22-23-24-én 17.30-tól gyóntatás
Dec. 31-én 18.00-tól Hálaadó szertartás
Jan. 1-jén 10.30-tól liturgia
Református egyház
Dec. 24-én (szenteste): 17.00 Istentisztelet
Dec. 25-én 10.00 Istentisztelet
15.30 Istentisztelet
Dec. 26-án 10.30 Istentisztelet
15.30 Istentisztelet
Dec. 31-én: 17.00 Óévi hálaadó istentisz-

telet
Jan. 1-jén: 10.30 Újévi istentisztelet
15.30 Újévi istentisztelet
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Milliók pályázati úton
A TÁMOP 3.3.7 pályázatán 28 millió 100
ezer forintra pályáztunk. A pályázat nyo-
mán az óvoda iskolai átmenetet, továbbta-
nulást és módszertani adaptációt segítõ mun-
kacsoportot fogunk mûködtetni. Lehetõsé-
günk nyílik eszközbeszerzésre közel 3 mil-
lió forint értékben. Nagyon kedvezõnek tart-
juk, hogy a pályázat lehetõvé teszi a szülõk
folyamatos tájékoztatását és felkészítését is.

A pedagógusok számára továbbképzése-
ket, valamint szakmai konferenciákon való
részvételt tudunk szervezni. A legnagyobb
érdeklõdésre a kulturális programok meg-
szervezése tart számot. Szeretnénk vala-
mennyi tanulónkat színházba eljuttatni, 100

fõ számára nyelvi tábort rendezni, a gyere-
keket táboroztatni a Balatonon, valamint
minden tanulónkat a pályázat két éve során
legalább egyszer kirándulni elvinni.

Informatikai pályázattal 1 millió 600 ezer
forintot nyertünk  eszközfejlesztésre, a TIOP
pályázat során 22,5 millió forint informati-
kai eszközcsomagot nyert el iskolánk.

Képességkibontakoztató pályázatunk  is
nyert az elmúlt év végén 12 millió forintot.
A megvalósítás szeptember óta tart, a pályá-
zat lezárása decemberben esedékes.

Az útravaló pályázatunkon tovább futó
nyertesünk 5 tanuló 4 mentortanárral. Szep-
temberi benyújtott pályázatunkon pedig 30
további tanuló nyert 11 mentorral.

Pedagógusok szakmai továbbképzése
A kollégák novemberben több alkalommal
vehettek részt a módszertani kultúrát meg-
újító továbbképzéseken.

Matematika tréningen ketten, az önálló
tanulási képesség kialakítása és fejlesztése to-
vábbképzésen 12-en, anyanyelvi kompeten-
ciafejlesztésen négyen gyarapították ismere-

teiket. Az olvasás, szövegértés, kompetencia-
fejlesztés az 5. osztályban címû programba
négyen kapcsolódtak be iskolánkból.

Budapesti tanulmányi kirándulás kereté-
ben 43 pedagógus látogatott el a Tátra téri
Általános Iskolába  a Tutanhamon  kiállítás-
ra valamint a Terror Házába.

A nyírmadai pedagógusok felkeresték a Terror Házát is

Gyerekeink megismerkedhettek a Vam De-
sign Center kiállítótermében a Tutanhamon
kincsei kiállítással. A monumentális bemu-
tatón fülhallgatós idegenvezetéssel gyönyör-
ködhettek Egyiptom régészeti leleteiben. Sok
mindent megtudhattak a fiatalon elhunyt
uralkodó sírjának felfedezésérõl, az ott ta-
lált kincsekrõl és a korról.  A kiállítás kü-
lönleges élményt nyújtott jellegzetes tárgya-
ival, térképeivel és filmvetítéssel. Örülünk,
hogy mindezekbõl tanulhatnak gyerekeink.

Védõoltás
Iskolánkban 185 gyerek igényelte a H1N1
elleni védõoltást.  Közülük lapzártáig 159
már megkapta és 32 felnõtt közül 27.

A hepatitis elleni védõoltást minden ta-
nuló és minden iskolai dolgozó megkapta.
A betegség gócpontját az ANTSZ megtalál-
ta, a fertõzöttek szinte mindegyike ugyan-
azokból a családokból került ki.

Pályaválasztás

Tutanhamon kincsei
A diákönkormányzat szervezésében no-

vember 13-án 52 halmozottan hátrányos
helyzetû tanulónk jutott el Budapestre. A
költségek nagy részét a képesség-kibontakoz-
tató pályázatból fedeztük.

Ebben a tanévben is elérkezett a pályaválasz-
tás idõszaka nyolcadikosaink életében. Há-
rom osztályban 74 tanuló végez. Közülük 7
gyerek jelentkezését támogattuk az Arany Já-
nos Tehetséggondozó Programra.

Fontos határidõk:
December 11-e: Jelentkezés a központi

írásbeli vizsgára.
2010. januárt 23-a délelõtt 10 óra: egysé-

ges írásbeli felvételi vizsga
Február 19-e: jelentkezési lapok továbbí-

tásának határideje.

Télapó
Az idén december 4-én osztálykeretben vár-
ták a gyerekek a Mikulást. A hangsúly nem a
vendéglátáson, hanem a közös játékon és aján-
dékozáson volt.

Téli szünet
A téli szünet az idén december 23-án kezdõ-
dik és január 4-én hétfõn lesz az elsõ tanítá-
si nap.

Építkezés:
Jó ütemben halad az iskola felújítása. A fõ-
épületben már minden  csövet kicseréltek,
bekerültek az új nyílászárók és felújították a
tetõszerkezeteket, megtörtént az átfedés.

A tanítás folyamatos, nincs fennakadás.
Várhatóan a téli szünet után beköltözhetünk
a felújított központi épületrészbe és át tud-
juk adni a másik két szárnyat az építõnek.
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Mit tehetünk õsszel, hogyan gazdagítsuk
éléskamránkat, s  készüljünk fel a téli napok-
ra? A Kárpát-medence egyik kincse a vadró-
zsa, vagyis a csipkebogyó. Ne várjuk meg,
míg megcsípi a termést a dér, mielõbb kezd-
jük el gyûjteni lehetõleg úgy, hogy a bogyók
ne sérüljenek meg, ezért kosárba szedjük.

Áztatás után hidegen ajánlható télen hûlé-
ses megbetegedésekben. Csontritkulás esetén
javítja a kalcium–magnézium anyagcserét és
harmonizáló hatású. Összegyûjtés után szárít-
suk, de felhasználásig tilos összetörni. Felhasz-
nálás elõtt kimagozzuk és áztassuk 14-16 órán
át, de lehetõleg ne melegítsük. A C vitamino
tartalma kimagasló.

A fekete áfonya kiváló étrendi hatásán kívûl
sok szerves savat tartalmaz, tehát  harmonizál-
ja az emésztést, és nagyon gazdag a mikroele-
mekben és vasban.

A galagonyát piros bogyójáról már messzi-

,,Napsugaras” hírek az óvodából

örülünk, ha sok szülõ eljön.

A Napsugár Óvoda  nép-
tánc- és mazsorett csoport-
ja nagy sikerrel szerepelt a
szeptember 25-i városavatón,
ugyancsak népszerû volt az
óvoda pavilonja, s az arc-
festés.

Ezen a napon, az ízek
utcájában sétálva nem is
gondoltuk, hogy milyen
kedves meglepetés vár óvo-
dánkra. Gerõ Csaba és neje
bevételüket, egy jelentõs
összeget a Napsugár Óvo-

Kirándulástól az adventi készülõdésig
Ezeken a szürkébe hajló napokon jó vissza-
gondolni arra a nyár végi napra, mikor – a
meghívást elfogadó nyugdíjas kollégákkal
együtt – szakmai kirándulásként ellátogat-
tunk Girincsre, a Tiszaújváros közelében,
erdõk, dombok ölelésében megbúvó csodá-
latos falura. Az óvoda családias elrendezése
lenyûgözött bennünket, s még inkább a fe-
lénk áradó kedvesség, az õszinte vendéglátás.
Lehetõségünk nyílt a hátrányos helyzetû gye-
rekek felzárkóztatásával, fejlesztésével kapcso-
latos tapasztalatok megbeszélésére. Megnéztük
a „Különös házasság” c. régi magyar filmbõl
legendává vált Dõry- kastélyt, a tájházat, a
templomot. Nagyon szép, széles utakat, ren-
dezett portákat láttunk, s megtudtuk: az itt
élõ emberek között nagy az összefogás. A dél-
utánt választott program szerint töltöttük el:
ki a Miskolctapolcai tavasbarlangban fürdõ-
zött, ki Lillafüreden sétált.

Szeptember eleje mindig fontos tenniva-
lókat hoz számunkra. A felfrissült csoport-
szobák, a játékok, a könyvek, babák türel-
metlenül várták kis gazdáikat.

A „rutinos” nagycsoportosok örültek a
találkozásoknak. A kiscsoportokban bizony
még gyakran eltört a mécses az elsõ hetek-
ben, hiszen nem könnyû elszakadni az ott-
hon megszokott melegétõl.

A csoportokban megtartott szülõi érte-
kezleteken mindenkinek lehetõsége volt az
ismerkedésre, az év elején felmerülõ kérdé-
sek megbeszélésére. Természetesen mi annak

dának ajánlották fel, amibõl egy
videókamerát tudtunk vásárolni. Köszön-
jük, hogy gondoltak ránk!

Az ünnepek után a csoportok folyamato-
san fognak nyílt napokat tartani, ezúton is
kérünk mindenkit, jöjjön el, kukkantson bele
mindennapi munkánkba. Minden óvoda-
pedagógus célja, hogy olyan légkört teremt-
sen  a csoportban, amiben a gyerek jól érzi
magát,  s  hogy a foglalkozások változatossá-
gával segíthesse fejlõdésüket.

Kicsik – nagyok  várják már az örömteli,
téli ünnepeket.

A gyerekek izgalommal festették a Miku-
láscsizmákat, várakozással rajzolták, mit is kér-
nek a Télapótól, Jézuskától.

Gyönyörködtek az ablakdíszekben, a lám-
pákra aggatott fenyõfákban, angyalkákban,

az ajtó fölött égõktõl fénylõ girlandokban.
Szerettük volna ezt a várakozást a szülõk-

kel is megosztani, ezért az advent elõtti hé-
ten délutáni foglalkozásokat szerveztünk szá-
mukra, ahol lehetõségük volt kicsit kikap-
csolódni, belekóstolni a készülõdés szépsé-
geibe. Az óvónõk irányításával készíthettek
ajtókopogtatót, asztali– és szalmadíszeket,
festhettek gipszbõl öntött karácsonyfadísze-
ket, süthettek és díszíthettek mézeskalácsot.
Minden délután családias hangulatban, halk
zeneszó mellett, vidáman telt, a gyerekek
pedig büszkék voltak édesanyjukra, hogy
milyen szépet készítettek: az elkészült mun-
kákat ugyanis mindenki hazavihette.

Reméljük, hogy a magunk módján sike-
rült egy kicsit még szebbé tenni az adventi
készülõdést, s ezúton is kívánunk minden-
kinek szeretetteljes ünnepeket!

Születtek:
Balogh Tünde, Vajda Gergõ, Zámbó Lász-
ló Ferenc, Zámbó Leonárd Márk, Rózsa
Réka, Rózsa Patrik, Baga Kamilla Kitti,
Luka Lili Jázmin, Aranyos Mirjam Anna,
Lukács Kornél, Leskó Luca, Ujj Emese,
Gerecs Éva.

Házasságot kötöttek:
Zámbó Zsolt és Zsigó Alexandra
Doka Gábor Zoltán és Hutás Alexandra
Balogh Sándor és Algács Piroska Ibolya
Zsigó János József és Algács Alexandra.

Elhunytak:
Bodnár István,Dobos István, Polyák
Józsefné, Smajda András, Klinyecz Mik-
lós, Kis Bertalan, Csonka Gézáné,  Mátyás
József,  Balogh Gyuláné, Tóth István, Fo-
dor Miklós.

anyakönyv

rõl megismerjük. Az emésztés és a szívmûkö-
dés zavarát enyhíti.

Felhívom a figyelmet a vadgesztenyére, ter-
mése sok betegségben felhasználható.  Heveny
hasmenéseknél egy vadgesztenyét ledarálunk,
és teát fõzünk belõle. Ha pedig a vadgeszte-
nyét péppé zúzzuk, útifûvel, ezerjófûvel ke-
verjük, a lábszáron lévõ érproblémákra, haj-
száleres tágulatokra, visszértágulatokra nagyon
jó gyulladáscsökkentõ szer. Ezt a pépet az
aranyér kezelésére is lehet használni.

A vadgesztenye zsebben hordva az ener-
giát pótolja. Nem véletlen, hogy a gyerme-
kek vadgesztenye szezonban szívesen hord-
ják a zsebükben, kezükben.

Teljenek szépen õszi napjaik, élvezzék a
nap melegítõ sugarait amíg lehet,   pihenje-
nek, szeressék egymást, és társaikat!

Ábelné Tóth Éva
 természetgyógyász

 Nagy mûgonddal készültek az ünnep díszei

A természetgyógyász évvégi tanácsai
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Településünk rendjén
õrködnek

Az Igazságügyi  és Rendészeti Minisz-
térium még tavasszal tette közzé azt a
felhívást, amely a közrend és a köz-
biztonság erõsítése érdekében – külö-
nösen a bûnügyileg leginkább fertõ-
zött településeken – településõrök al-
kalmazását teszi  lehetõvé.

Nyírmada önkormányzata két személy fog-
lalkoztatására kapott lehetõséget. Földi Mik-
lós és Balogh Norbert (képünkön) az elõ-
írt öltözékben és felszereléssel, kerékpáron
járja a város utcáit. Hatósági jogkörrel nem
rendelkeznek, kényszerítõ eszközt nem al-
kalmazhatnak. Feladatuk a hivatalos- és köz-
feladatot ellátó személyek munkájának támo-
gatása; jelzések továbbítása, szükség esetén
intézkedés kezdeményezése az illetékes ható-
ságnál; a közvagyon tárgyainak (parkok, ját-
szóterek, középületek, utcabútorok) védel-
mében való közremûködés; az önkormány-

labdarúgás:

A biztonságos kerékpáros közlekedés segíté-
se, a szabálysértõk kiszûrése volt a célja an-
nak a közlekedésrendészeti akciónak, ame-
lyet november 19-én tartottak Nyírmadán
(és a naményi kapitánysághoz tartozó más
településeken is). Az intézkedõ rendõrök há-
rom személy esetében szabtak ki 18 ezer fo-
rint helyszíni bírságot, további 47 kerékpá-
rost pedig azért figyelmeztettek, mert kivi-
lágítatlanul közlekedtek.

Ezúttal nemcsak a büntetést úszták meg,
de a „látni és látszani” jelszó jegyében látha-
tósági mellénnyel ajándékozták meg õket.

Az év utolsó  napján búcsúzik posztjától

zati rendeletek betartásának, illetve betarta-
tásának támogatása; rendezvények esetében
közremûködés a rendfenntartásban és a for-
galom irányításában; vészhelyzetben közre-
mûködés az összehangolt segítségnyújtásban,
az élet- és vagyonmentésben, a helyreállítás-
ban; végül az önkormányzat által – a köz-
biztonság javítása érdekében – meghatáro-
zott további feladatok végrehajtása.

Volt jobb õszünk
Lehet, hogy a Magyar Kupában való,
elismerésre méltó szereplés és a baj-
noki mérkõzések sorozata együtt túl-
ságosan megerõltetõ volt (lásd nagy-
ban a Loki gyengélkedését), lehet, hogy
az arcok váltak a kelleténél nagyob-
bá, de kétségtelen tény, hogy csapa-
tunk teljesítménye a korábban meg-
szokotthoz képest gyengébb képet
mutat.

A 9. fordulóban egy küzdelmes, kiállí-
tásokkal tarkított meccsen 0-0-ra végeztünk
Nagyecseden (ez azért nem olyan rossz
eredmény…), majd idehaza 1-1-re végez-
tünk a Kótaj ellen (támadtunk ugyan, de
a helyzetek kimaradtak, s csak a végén si-
került egyenlíteni). Ekkor a 8. helyen áll-
tunk, de november 8-án Berettyóújfalu-
ban sikerült javítani: a nagy sárdagasztás-
ban a védõ (!) Mátyus  góljaival 2-0-ra nyer-
tünk, s feljöttünk a 7. helyre.

Úgy látszik, megrázták magukat a fiúk,
hiszen a 12. fordulóban egy szintén mély
talajú pályán 3-0-–lal küldtük haza az
Ibrányt úgy, hogy a végeredmény már az
elsõ félidõben kialakult. A táblázaton már
jobban mutatott az 5. hely… Végül a 13.,
õszi utolsó fordulóban, Tiszakanyáron
nagy küzdelemhez igazságos 1-1-es pont-
osztozkodás született. A fiúk 20 ponttal, a
7. helyen tértek téli pihenõre.

A Magyar Kupában szépen tel-
jesítettek a madai fiúk

Az este készült felvételen  Farkas Antal
zászlós „figyelmezteti” ingyenmellénnyel az
egyik madai biciklist

Koncz László, a nyírmadai rendõrõrs pa-
rancsnoka. Az alezredes 1999. szeptember 16-
án megbízottként kezdte szolgálni települé-
sünket, 2000. január 1-jétõl pedig kineve-
zett parancsnokként irányította csapatát. Tíz
esztendõ elteltével a Vásárosnaményi Rend-
õrkapitányság Közrendvédelmi és Közleke-
désrendészeti Osztályának lesz helyettes ve-
zetõje (megbízással már május 1-je óta vé-
gezte ezt a munkát).

Utódja a kisvarsányi kötödésû, 34 éves
Bakó Zsolt õrnagy lesz, aki a naményi kapi-
tányság bûnügyi osztályának kiemelt fõnyo-
mozója, s 12 éves rendõri tapasztalat van a
háta mögött. Megbízatása egy évre szól.

Búcsúzik az õrsparancsnok

Koncz alezredes ezúton is
megköszöni az évtizedes együtt-
mûködést a nyírmadai önkor-
mányzat tisztségviselõinek, kép-
viselõinek, az intézmények ve-
zetõinek és kollektívájának, a
közrend és közbiztonság ügyé-
ért fáradozó társszerveknek,
mindenek elõtt a polgárõrök-
nek, s minden olyan nyírmadai
lakosnak, aki segítette munká-
ját. Sosem felejtem el az itt töl-
tött tíz szép esztendõt, sosem
szakadok el az itt élõktõl – tet-
te hozzá búcsúzóul, majd békés
karácsonyt és boldog új évet kí-
vánt mindenkinek.


