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 Országgyûlési  képviselõ-választás
Ismét elröpült négy év,
hamarosan mód nyílik
arra, hogy szavazata-
inkkal eldönthessük, kik képviseljenek
bennünket a törvényhozásban.

Mint ismeretes, Sólyom László köztársa-
sági elnök január 22-én bejelentette, hogy
április 11-ére tûzik ki az országgyûlési válasz-
tások elsõ fordulóját (a második forduló két
héttel késõbb, április 25-én lesz), s ezzel hiva-
talosan is elkezdõdött a kampány.

A választási névjegyzékbe történt felvétel-

Az országgyûlés – amikor
teltház van

Bokross Elek
     1948-2010

Nyírmada város lakói megrendüléssel ér-
tesültek a szeretett és tisztelt Bokross Elek
tiszteletes úr elhunytáról.

Református lelkészként 1990-tõl szolgálta
településünket. Szeretetet, megnyugvást,
utat mutatott a gyerekeknek és egész életé-
vel példát a felnõtteknek.

„A szeretet soha el nem fogy” – búcsú-
zunk tõle Szent Pál szavaival.

Tóth Tibor
     1958-2010
Megdöbbenéssel fogadtuk Tóth Tibor,

a Mada-Komm Nonprofit Kft. ügyveze-
tõje halálhírét.

Itt élt köztünk születése óta. Fiatal ko-
rától szolgálta elõbb a fiatalok közösségét,
majd a termelõszövetkezet tagságát, késõbb
pedig, a kht. – kft. megalakulása óta az
egész települést. A maga csendes, megfon-
tolt módján mindennapjaink része volt,
testestõl – lelkestõl nyírmadaiként.

Nyugodjon békében!
Emléküket megõrizzük.

rõl február 12-éig mindenkit értesítettek, a
listát mindenki megtekinthette a polgármes-
teri hivatalban. Az ajánlószelvények gyûjté-
se március 19-éig tart (mindenki csak egy
jelöltet ajánlhat, az ajánlás nem vonható
vissza), s ahhoz, hogy valaki egyéni válasz-
tókerületi jelölt lehessen, legalább 750 vá-
lasztópolgár érvényes ajánlását kell összegyûj-
tenie. A jelölteket március 23-án kell beje-
lenteni, ekkortól válik véglegessé, kikbõl áll
a „választék”.

A képviselõ-testület február 15-én tartott
ülésén elfogadta a választás lebonyolításában
közremûködõ szavazatszámláló bizottságok
tagjainak és póttagjainak névsorát. Ezt és a
négy nyírmadai szavazókör beosztását, (azaz
hogy kinek hol lehet szavaznia) lapunk kö-
vetkezõ számában adjuk közre azokkal az
egyéb tudnivalókkal együtt, amelyeket fõ-
ként az elsõ ízben szavazók figyelmébe aján-
lunk.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban
bármilyen kérdésük felmerül, forduljanak
városunk jegyzõjéhez,  a választási informá-
ciós szolgálathoz vagy keressék fel a
www.valasztas.hu internetes oldalt!

veszteségeink

                                                                                          Ilyen városházát képzeltek el Nyírmadára a tervezõk



A kérdõíves felmérés tanulságaiból
Önkormányzatunk megbízásából a
Megakom Stratégiai Tanácsadó Iroda
elvégezte annak a kérdõívnek az érté-
kelését, amelyet tavaly augusztus 27-e
és szeptember 27-e között tölthettek ki
mindazok, akik el akarták mondani vé-
leményüket városunk fejlesztésérõl.

A kérdõíves felmérés célja az volt, hogy
összegyûjtse azokat az aktuális információ-
kat, amelyek településünk fejlõdésének fo-
lyamatát, a lakosság által kívánatosnak tar-
tott fejlesztési irányokat tükrözik.

A terjedelmes anyag valamennyi részletét,
a vizsgálat módszertanát itt nem áll módunk-
ban közölni, azt azonban elöljáróban el-
mondjuk, hogy a válaszadók kétharmada nõ,
átlag életkoruk 36,73 év, fele rendelkezik
egyetemi vagy fõiskolai oklevéllel, 70 száza-
lékuk közalkalmazott, illetve köztisztviselõ,
71 százalékuk nyírmadai (a többi vásáros-
naményi, pusztadobosi, ilki, budapesti, de
akad közöttük debreceni és nagykállói is).
A minta természetesen nem tekinthetõ rep-
rezentatívnak, de véleményük így is nagy
segítséget nyújthat városunk jövõbeni fej-
lesztési irányainak meghatározásakor.

S most lássunk néhány jellemzõ választ!
Nyírmada erõsségének (ami megkülönböz-
teti Nyírmadát a többi magyarországi vá-
rostól) a gyors ütemû fejlõdést, a lakosság
összetartását, a jó megközelíthetõséget és a
tiszta környezetet említették. Mit szeretnek
a településünk lakosai Nyírmadán? A hely-
ben rendelkezésre álló munkalehetõségeket,
a megfelelõ intézményi ellátottságot, a ren-
dezett településképet és a színvonalas ren-
dezvényeket, kulturális programokat.

Az elmúlt öt év legjelentõsebb fejlesztései
között toronymagasan vezeti a rangsort az

óvoda felújítása, ezt követi a szennyvíztisz-
tító-telep kiépítése, majd a településközpont
rekonstrukciója (szavazatokat kapott még a
sportélet fellendítése, az öregek otthona és
a játszótér felújítása, a piaccsarnok és a sétá-
lóutca kiépítése.

A következõ öt év legfontosabb fejleszté-
sei között az utak korszerûsítését és a mun-
kahelyteremtõ beruházásokat jelölték meg,
de a közintézmények fejlesztését, a mûvelõ-
dési ház felújítását, tanuszoda létesítését, az
óvónõi létszám növelését és a szórakozási
lehetõségek bõvítését is többen szeretnék.

Egy további kérdés arra kereste a választ,
hogy egy  négyszintû (kiváló, jó, elfogadha-
tó, rossz) skálán értékeljék a felsorolt tényezõ-
ket. A válaszokból megállapítható, hogy a la-
kosság az oktatás színvonalával, valamint a
település zöldfelületekkel való ellátottságával,
illetve azok állapotával volt a leginkább meg-
elégedve. Jónak minõsítették városunk köz-
mûvekkel való ellátottságát és megközelíthe-
tõségét.

Negatívan értékelték viszont a helyben kí-
nált munkalehetõségeket (ez összhangban van
a legfontosabbnak tartott jövõbeni fejlesztési
irányokkal), az utak állapotát és az idegenfor-
galmi infrastruktúrát (szálláshelyek száma és
mûszaki állapota). A fentiek azért is fontosak,
mert ezek alapján körvonalazhatók a jövõbe-
ni fejlesztési irányok.

A következõkbõl azt tudhattuk meg, hogy
a hatósági, pénzügyi, oktatási intézmények
döntõ része a belvárosban koncentrálódik, de
itt vannak az egészségügyi ellátási intézmények
és a különbözõ üzletek (ez azért nem megle-
põ „felfedezés”…) Az innen keletre és nyugat-
ra elterülõ kertvárosi részek elsõsorban lakó-
funkcióval jellemezhetõek, de a 41-es fõút
mentén húzódó ipari, kereskedelmi, logiszti-

kai zóna sem tölt be meghatározó szerepet a
lakosság életében. Itt jegyzi meg a vizsgálat,
hogy a madaiak jó része a szomszédos telepü-
léseken (a nagyobb városokban) szórakozik,
sportol, vásárol, ügyintéz, jár iskolába, veszi
igénybe a különbözõ szerviz szolgáltatásokat.

A válaszadók az elõkészítés alatt lévõ fejlesz-
tések közül az infrastrukturális és az intézmé-
nyi jellegû beruházásokat tartják a legfonto-
sabbaknak. Így az utak és járdák felújítását, új
városháza építését említették, de fontosnak
ítélték a város vonzerejét növelõ, s a szolgálta-
tások bõvítését szolgáló fejlesztéseket is (pl.
uszoda, sportcsarnok, kerékpárút építése).

A város fejlesztésének irányaival, az elkép-
zelésekkel a többség elégedett (nem volt
olyan, aki semmilyen formában nem támo-
gatta vagy ne tartotta volna szükségesnek a
meghatározott fejlesztési prioritásokat).Ez azt
mutatja, hogy az önkormányzat messzeme-
nõen figyelembe vette az itt élõk érdekeit.

Az elképzelések közül legfontosabbnak az
egészségügy modernizálását és az infrastruk-
túra fejlesztését illették. Ezután következik a
közigazgatás modernizálása (ennek tartalma
nem derült ki…), az oktatási intézmények
felújítása (az iskoláé hamarosan befejezõdik!)
és a közmûhálózat korszerûsítése. Többek
szerint fontos még a rendezett közterek, a
szabadidõs-rekreációs lehetõségek fejlesztése,
(utóbbiak fõként a lakosság komfortérzetét
javítanák).

Itt is megállapítható, hogy ezek megfelel-
nek az önkormányzat szándékainak.

Végül a vizsgálatot végzõ szakemberek azt
a következtetést vonták le, hogy az önkor-
mányzat és a szakértõk által felvázolt fejlesz-
tési irányok illeszkednek a válaszadók prefe-
renciáihoz. A vélemények és javaslatok  szá-
mos eleme beépülhet a Városfejlesztési Stra-
tégiába.

MADAI  HÍREK2 .

 A képviselõ-testület február 15-i ülésének
elején Kálmán Béla polgármester beszámolt a
lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról,
tájékoztatta a jelenlévõket a benyújtott pályá-
zatokról, s a kistérségi tanács ülésérõl.

 Elfogadta a testület 2010. évi munka-
tervét. A tervezett hat ülés tartalmazza a „kö-
telezõ gyakorlatokat”, de ezek az igények, az
aktuális helyzet függvényében módosulhat-
nak. Rendhagyónak ígérkezik az áprilisi ülés,
amelyet az iskolában tartanak, s egyúttal
megnézik az intézmény rekonstrukcióját.

 Határozat született a köztisztviselõi tel-
jesítmény-követelmények alapját képezõ ki-
emelt célok megállapításáról. Idén megkü-
lönböztetett figyelmet kap az országgyûlési

és önkormányzati képviselõ-választás szaksze-
rû, zökkenõmentes lebonyolítása.

 A Nyír-Flop Kft. ezúttal is benyújtotta
a kommunális hulladékszállítás 2010. évi
díjtételérõl szóló javaslatát. A testület úgy
döntött, hogy a 120 literes edény heti egy-
szeri ürítésének szolgáltatási díja 189 forint
(plusz 25 százalék áfa).

 Némethné dr. Horváth Andrea jegyzõ
elõterjesztése alapján módosult a szociális
igazgatásról és a szociális önkormányzati el-
látásokról szóló rendelet. A korrekciót  a
törvény gyakori változásai indokolták. A
rendelet legfontosabb részeit kivonatos for-
mában lapunkban is elolvashatják majd.

 A képviselõ-testület pályázatot írt ki a

Szociális Ápolási-Gondozási Központ intéz-
ményvezetõi álláshelyére (Szûcsné Mátyus
Judit határozott idejû megbízása lejárt). A
vezetõi megbízás az elõterjesztés szerint jú-
nius1-jétõl 5 évre szól.

 A Szociális Kerekasztal után a képvise-
lõ-testület is jóváhagyta az idei közfoglal-
koztatási tervet, amely az Út a munkához
program gyakorlati megvalósítását szolgál-
ja. A 6, illetve 8 órás közfoglalkoztatásba be-
vonható személyek száma 164, s valós segít-
séget jelentenek az intézmények számára.

 A  közvilágítás költségeinek (éves szin-
ten 6,1 millió forint) csökkentése érdeké-
ben született az a döntés, hogy az önkor-
mányzat az év végéig szolgáltatót vált. A meg-
takarítás elérheti az egymillió forintot.

hírek röviden
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Elkészült az idei költségvetés
A közeljövõben nyugdíjba vonuló Juha
Bertalan, pénzügyi csoportvezetõ elõ-
terjesztése nyomán elfogadta a képvi-
selõ-testület az önkormányzat 2010. évi
költségvetését. A február 15-ei ülésen
valamennyi „városatya” igennel sza-
vazott.

Elvek, keretek
A tervezetet a könyvvizsgáló a hatályos

törvényi rendelkezésekkel összhangban álló-
nak találta, és a pénzügyi bizottság is a tá-
mogatását javasolta. A fõ irányokat, az elve-
ket már az elmúlt év végén elfogadott kon-
cepció megfogalmazta, s a tervezést megha-
tározó adatok is adottak voltak.

A kiadási fõösszeg 1 milliárd 586 millió
697 ezer, a bevételi fõösszeg 1 milliárd 498
millió 087 ezer forint, a különbözet, azaz a
hiány 88 millió 610 ezer forint. Ez utóbbi
belsõ finanszírozására azonban rendelkezésre
áll 28 millió 745 ezer forint mûködési célú
pénzmaradvány, vagyis 59 millió 865 ezer
forint összegû hiányt kell külsõ finanszíro-
zással megoldani („önhikis” pályázattal, szigo-
rú takarékossággal, a nem kötelezõen ellátan-
dó feladatok rangsorolásával, illetve végsõ
soron mûködési célú hitel felvételével).

Kálmán Béla polgármester – miután iga-
zán érdemi észrevételek a „vitában” nem

hangzottak el – szükségét érezte annak, hogy
a téma fontosságára való tekintettel kiemel-
jen néhány elemet. Rámutatott, hogy pozí-
cióinkat pozitívan, illetve negatívan befo-
lyásoló parlamenti és kormányzati dönté-
sek egyaránt születtek. Kétségtelen, hogy a
normatív támogatási oldal soha nem volt
ilyen szûkös. Valamilyen módon pótolni kell
azt a 22 millió forintot is, amelyet az isko-
lai beruházásra szánt pénzbõl (a mûszaki
tartalom változatlanul hagyása mellett) von-
tak el. Nehezíti helyzetünket, hogy nõtt a
2007-ben felvett hitel törlesztõ részlete, az
önkormányzatra nézve hátrányosan módo-
sult a szociális törvény. Ezzel együtt is valós
alapokon nyugvó költségvetés született, kö-
zös gondolkodással, fegyelemmel és figye-
lemmel kezelhetõ – tette hozzá.

Bevételek
A büdzsé bevételi oldalát a költségvetési

törvényben szereplõ központi kapcsolatok-
ból származó források és az önkormányzati
saját bevételek határozzák meg. Ide tartoz-
nak az intézményi mûködési bevételek (zöm-
mel étkezési térítési díjak), a helyi adóbevé-
telek, az átengedett központi adók (az szja-
ból, a gépjármûadó), az igényelhetõ nor-
matív állami hozzájárulások, támogatások  (ez
csökkent több mint 21 millióval). Jelentõs

tétel (78,4 millió forint) a szociális felada-
tok ellátására nyújtott normatíva. A bevéte-
li oldalon szerepelnek még a felhalmozási és
tõkejellegû, valamint a támogatásértékû be-
vételek, továbbá néhány kisebb tétel.

Kiadások
A kiadások döntõ hányada (71,96 százalé-

ka) az intézmények mûködési költségeire
megy el. Ide tartoznak a személyi juttatások,
a munkaadókat terhelõ járulékok, a dologi
kiadások (közüzemi számlák!), a társadalom-
és szociálpolitikai juttatások (a tervezett elõ-
irányzat összege kis híján 385 millió forint!),
a civil szervezetek, az egyházak, a sport tá-
mogatása. Az elõre nem látható feladatok
ellátására 2 millió forint összegû általános
tartalék áll rendelkezésre, a céltartalék 5 mil-
lió forint.

A legfontosabb beruházás az iskola folya-
matban lévõ felújítása, de kiemelt figyelmet
kap idén az integrált településközpont tovább-
fejlesztése (ez tartalmazza a mûvelõdési ház
felújításának elsõ ütemét, az új polgármesteri
hivatal felújítását, a piac korszerûsítésének
folytatását és a sétáló utca kiépítését).

Befejezésül elmondjuk még, hogy a ne-
hézségek ellenére szerepel a tervek között
kerékpárút építése, a temetõ felújítása, a
Sugár út kiépítése, a járdák rendbetétele is.

Közelebb jön a sztráda!Január 22-én eldõlt, hogy a C-S-K-K 2009.
konzorcium építheti meg az M3-as autópá-
lya Nyíregyháza és a 49. számú fõút közötti
34 kilométeres szakaszát. A 32 milliárd fo-
rintért vállalt út 2011. december 15-éig ké-
szül el, a további (Vásárosnaményig terje-
dõ) szakaszra jelenleg is folyik a közbeszer-
zési eljárás (idõközben a fenti döntést meg-
támadták…).

A hír kapcsán Kálmán Béla polgármester
nyilatkozott arról, hogy miként érinti mind-
ez Nyírmadát. Mint elmondta, számukra ez
kedvezõ fejlemény, hiszen gyors és közvet-
len összeköttetést teremt városunk és az or-
szág többi része között, mi több, Európá-
hoz is közelebb kerülünk általa. Reménye-
ink szerint ösztönözni fogja a befektetést,
új munkahelyeket teremt. Természetesen jó-
részt rajtunk múlik, tudunk-e élni az így
megnyíló lehetõséggel, az autópálya hiánya
már nem lehet akadály vagy kifogás. Bízom
abban is – tette hozzá –, hogy már a sztrá-
da építése munkaalkalmakat nyújt az itt élõk-
nek.

Budapest

Nyír-
egyháza

                               Az autópályával közelebb kerülünk Európához

befektetõket, több munkát remél Nyírmadának a polgármester



Gazdálkodók figyelmébe!
A 2009-2014. évekre vonatkozóan az ül-
tetvénnyel rendelkezõk, a védett gyepte-
rületek gazdái és kisebb számban szán-
tóterülettel bejelentkezõ pályázók siker-
ként könyvelik el a nyertes pályázato-
kat. Többen azok közül, akik eddig ben-
ne voltak (a 2004-2009 közötti évek) kör-
nyezetgazdálkodásában, keserû szájíz-
zel veszik tudomásul a számukra nega-
tív döntést.

Többen megfogalmazzák azt a véleményt,
hogy ha nem közölték volna az elért ponto-
kat és azt kapták volna meg határozatban,
hogy nincs rá pénz, tudomásul vették vol-
na, de így a többükben kétségek fogalma-
zódnak meg a döntés objektivitását illetõ-
en.

A pályázati nyertesekre egy sor kötelezett-
ség hárul:

90 napon belül fel kell méretni a par-
cellákat, és rögzíteni kell az EOV koordiná-
tákat;

 a gazdálkodási naplót naprakészen kell
vezetni;

 napi bontásban vezetendõ a permete-
zési napló;

 heti bontásban vezetendõ valamennyi
munkamûvelet;

 havi bontásban vezetendõ az állatállo-
mány változása;

 évi bontásban vezetendõ a szervestrágya
mérleg;

 évente kell elkészíteni a tápanyag-gaz-
dálkodási tervet;

 még ezen kívül mindaz, amit a rende-
let elõír, egy-egy célprogram esetében.

Minden gazdálkodónak be kell tartani a
helyes mezõgazdasági  és környezeti állapot
elõírásait, így pl: a vetésváltást, a gyommen-
tességet, a talajerózió elleni védelmet, az égeté-
si tilalmat, a talaj szerkezetének megóvását stb.

A mezõgazdasági õstermelõ magánszemély
adózásának alapvetõ szabályai 2010-ben je-
lentõs mértékben nem módosultak.

Azoknak az õstermelõknek,  akik éves ár-
bevétele nem haladja meg a 600 ezer forin-
tot, nem kell bevallást készíteniük, és nem
kell adót sem fizetniük.

A 600 ezer forintot meghaladó árbevétel
az átalányadózási módot választók esetében:
a kistermelésbõl származó bevétel 15 száza-
léka számít jövedelemnek, illetve a bevételek
azon részébõl, amely  élõállat és állati termé-
kek értékesítésébõl származik, 6 százalékot
kell jövedelemnek tekinteni.

A tételes költségelszámolást választók ese-
tében az árbevételük után (amennyiben ren-
delkezik 20 százalék költségszámlával) adót
nem kell fizetni, de a realizált árbevétel 5
százalékának a 15 százalékos mértékéig egész-
ségügyi hozzájárulás címen a bevallással

egyidõben meg kell fizetni az õstermelõnek.

Az õstermelõi igazolványok érvényesíté-
se megkezdõdött. A tételes költségelszámo-
lást választók esetében ezt ajánlatos március
20-áig  elvégeztetni.

Az igazolványok érvényesítéséhez szíves-

 Sikeres szakmai rendezvényt szervezett
február 10-én a Nyírmadai Gazdálkodók,
Kertbarátok Egyesülete. Elsõként dr. Sár-
vári Mihály egyetemi tanár tartott elõadást
a klímaváltozás hatásairól, annak követ-
kezményeirõl a növénytermesztésre vonat-
kozóan.

A Mezõgazdasági Könyvhónap alkalmá-
ból szakkönyvekbõl nyílt kiállítás, mely-

kedjenek a gazdálkodók magukkal hozni az
adószámukat, adóazonosító jelüket, a regiszt-
rációs számukat, és az általuk használt föld-
területek  helyrajzi számát, területét, mûve-
lési ágát és az értékesítésre tervezett növé-
nyek mennyiségét.

Mudri Barnabás
városi mezõgazdász

nek keretében Biró Nikolett és Szabó
András amatõr festõk képeit és vázlatait is
megtekinthette a közönség. A gazdag vá-
logatást Kovács István és Lukács István fa-
ragványai tették teljessé.

Összességében a szakmai elõadáson részt-
vevõk, a kiállítást megtekintõk pozitív él-
ménnyel távoztak az elõadás és a tárlatve-
zetés után.

kertbarátok szakmai napja
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              Szép számú érdeklõdõt vonzott az amatõr festõk kiállítása

A szakkönyvekbõl  friss tudást meríthetnek a termelõk



Születtek:
Horváth Ágnes, Doka Fanni Vanessza,

Balogh Zoltán.

Házasságkötés: nem volt.

Elhunytak:
Nagy Józsefné, Monik József, Lõrincz

József, Orgován Sándorné, Bodoróczki
Mihályné, Tiba Ferencné, Bokross Elek,
Tóth Tibor.
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Bokross Elek református lelkészt
62 éves korában magához hívta Urunk

Ó lomlábakon múló idõn át imád-
koztunk, aggódtunk érte, vártuk,

reméltük, hisz nagyon akartuk hallani-tud-
ni a jó hírt: visszatér nyájához, családjai-
hoz, közösségéhez, az akaraterõ, az orvos-
tudomány, az élni akarás legyõzi az alat-
tomos kórt – nem így történt, megtért
Teremtõjéhez.

Nem búcsúzott, csak elõre ment. Leve-
tette testi mivoltát, a földi porhüvelyt,
hogy beletörõdve a Mindenható akaratá-
ba, lelke fényes csillagként ragyogjon idõt-
len idõkig felettünk. Kristálytiszta jelle-

Egy csillaggal több ragyog az égen

me, szelleme, példaképû hite továbbra is
velünk, közöttünk van, mert idõtálló, a
földi viszontagságoknak és próbatételek-
nek ellenálló, maga alkotta pillére volt
annak a hídnak, mely a hívek szívétõl–
lelkétõl a Teremtõ trónjához vezet, mert
anyagiakkal nem mérhetõ értékû öröksé-
get hagyott életének hûséges kísérõjére,
gyermekeire, vejeire, ránk, kik napi aján-
dékként kaptuk tõle Istenünk szent igéit,
a lelki mannát, a testi éltetõ erõt. Boldog
és gazdag ember volt. Egyik látogatásom
alkalmával kertjében találkoztam vele. Mun-

anyakönyv

Napsugaras események
Összevont szülõi értekezletre hívtuk az anyu-
kákat és az apukákat február 3-án az óvodá-
ba. Sokan érezték úgy, hogy szükség van a
család és a gyermekkert közötti párbeszéd-
re, ezért elfogadták meghívásunkat. Õk is
igazolhatják, hogy nem volt hiábavaló a rész-
vétel, hiszen aki eljött, az fontos informáci-
ókkal gazdagodott. Jó alkalmat kínált a ta-
lálkozó arra is, hogy közösen megbeszéljük
gondjainkat. Bízunk benne, hogy legköze-
lebb azokkal a szülõkkel is találkozhatunk,
akik most otthon maradtak.

Szabóné Jakab Anikó mindenki számára
érthetõ módon beszélt a betegségekrõl. Meg-
szívlelendõ tanács, hogy a beteg gyermek ma-
radjon otthon néhány napot, hiszen hama-
rabb meggyógyul, ha pihen, szedi a gyógy-
szerét, sok folyadékot iszik, stb. Ha észreve-
szik, hogy valami nincs rendben a csemetével
ne húzzák az idõt, minél elõbb vigyék orvos-
hoz, s kérjenek igazolást.

Sajnos folyamatosan bosszúságot okoz a
fejtetvesség. Ilyen esetben is fontos az óvo-
da, a szülõk és a védõnõk együttmûködése
annak érdekében, hogy ne terjedjen el a fer-
tõzés a csoportokban. Ez bárkivel elõfor-
dulhat, de mindenkinek kötelessége tisztán
és ápoltan hozni óvodába a gyermekét.

A tisztálkodás nem lehet pénzkérdés, hi-
szen megfizethetõ áron szerezhetünk be tisz-
tálkodási-, és mosószereket.

mák megbeszélésére, s legfõképpen arra, hogy
szeretetben neveljük az apróságokat, figyel-
jünk rájuk!

A közeljövõ fontosabb eseményei:
Minden csoport lázasan készül a farsang-

ra. Próbálgatják a jelmezeket, vágják, ragasztják
az álarcokat, szemüvegeket, festik a bohóco-
kat. A szülõket is várjuk a mulatságokra.

A néptáncos, mazsorettes gyerekek a már-
cius 13-ai jótékonysági bálra gyakorolnak.
Ezúton is kérjük a szülõket, segítsék mun-
kánkat azzal, hogy elhozzák gyereküket a fel-
lépésre. Ezzel támogatják intézményünket, s
nem utolsó sorban: van-e annál jobb prog-
ram, mikor saját gyerekeinkben, unokáink-
ban gyönyörködhetünk?

Szeretettel várunk minden szülõt a bálra.
Jó alkalom ez a kikapcsolódásra, szórakozás-
ra, a  beszélgetésre.

kálkodás közben tanácsokkal látott el, –
kitûnõ szakembere volt a kertészetnek –,
és megkérdezett:

– Tudod-e, mi a legnagyobb boldog-
ság és gazdagság?

Mivel késlekedett botladozó válaszom,
kisegített:

– Az a legboldogabb ember és egyben
a leggazdagabb, aki mindenek ellenére sze-
retni tudja embertársait. Mivel én ezt val-
lom és tudom, én nagyon boldog és gaz-
dag vagyok.

I gazad volt/van, Elek testvérünk, pász-
torunk, mert közvetített igéid, pél-

dás életed által mi is meggazdagodtunk.
Személyedet és mindazt, amit adtál ne-

künk, sosem feledjük, megõrizzük!
                       Dr. Szõlõssy Tibor

anyakönyv

szülõi értekezlet, iskolaérettség, farsangi mulatság

Kaptur Sándor pszichopedagógus arra
hívta fel a figyelmet, hogy minden gyer-
mek külön egyéniség. Tekintsük õket aján-
déknak, vigyázzunk rájuk. Tegyünk meg
mindent, hogy szép és jó életük legyen. Ez
magában foglalja a következetes nevelést is:
a gyerek elhanyagolásával éppúgy rosszat
teszünk, mint a mindennel elhalmozó ma-
jomszeretettel.

A játékkal, mesékkel, dalokkal az óvoda
megfelelõ felkészültséget ad a kicsiknek ah-
hoz, hogy zökkenõmentesen, éretten kerül-
jenek iskolába, ha eljön az ideje. Ez szemé-
lyenként változó: 6-8 éves korra tehetõ. Ép-
pen ezért kell minden szülõnek tisztában
lennie azzal, mennyire fontos rendszeresen
óvodába járni, hiszen csak így lesz megfele-
lõ a csemete értelmi-szociális érettsége ah-
hoz, hogy alkalmazkodni tudjon az iskolai
követelményekhez.

Elõadásában szemléletesen mutatta be,
milyen területeket érint az iskolaérettségi
vizsgálat:

 ábrázoló kifejezõkészség, alapszínek,
 általános tájékozódás,
 mennyiségfogalom,
 beszédkészség,
 gondolkodási mûveletek,
 megfigyelõképesség.

Hogy a gyerek nyugodt, kiegyensúlyozott
legyen, ahhoz szükség van a család és az óvo-
da együttmûködésére, a felmerülõ problé-
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Továbbtanulók
A 2009/2010-es tanévben 73 nyolcadikos  jár
iskolánkba. A  továbbtanulási lapokat feb-
ruárban, határidõre elpostáztuk. A 73 vég-
zõs 34 intézménybe nyújtotta be jelentkezé-
si lapját. A legtöbben 5-6 helyre is pályáz-
tak, a biztos felvétel reményében.

Az Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramra 7 tanuló jelentkezett, akik közül ket-
ten nyertek felvételt.

Tanulmányi versenyek
Javában tartanak a különbözõ tanulmányi
versenyek. A Varga Tamás matematika ver-
seny megyei fordulójába Cser Zoltán és Mé-
száros Attila jutott be.

A Zrínyi Ilona matematika versenyen 26
tanulónk vett részt. A Simonyi Zsigmond me-
gyei helyesírási versenyen négyen képviselték
iskolánkat. A „Láss zöld szemmel” címmel
meghirdetett környezet- és állatvédelmi vetél-
kedõn Csengerben már a 3. fordulóban is
bizonyította tudását négy tagú csapatunk.

Az alsósok Benedek Elek mesemondó ver-
senyén négy kisdiákunk indult, akik közül
hárman díjakkal tértek haza. Garai Richárd
(1.b.) „a legszínesebben mesélõ”, Bacsó Bi-
anka (4.a.)  „a legbájosabb mesélõ”, Bertók
Ádám (3.c.) „a legkifejezõbb mesélõ”, cím-
nek örülhetett. Tanulóink külön könyvju-
talomban is részesültek. Sikereikben nagy
részük volt felkészítõ tanáraiknak.

 A Magyar Kultúra Napjáról január 25-én emlékeztek meg az iskola
tanulói. A magyar munkaközösség szervezésében vetélkedõn vettek részt
a 7-8. évfolyamos tanulók, amely témája hagyomány szerint a  reform-
kor volt.  A csoportok verses formában fogalmazták meg gondolataikat
a korról  és a legnagyobb magyarról, Széchenyi Istvánról.

Alapítványi bál
A hagyományos iskolai–óvodai nõnapi ala-
pítványi bált március 13-án este 6 órától
tartjuk az iskola aulájában és tornatermében.
Az idén is retró zenére rophatják a táncot a
vendégek. A bevételt mindkét intézmény a
környezet szépítésére fordítja.

Oroszlánkirály
Februárban a képességkibontakoztató pályá-
zatnak köszönhetõen 98 alsós gyerek szín-
házi elõadáson vett részt  Vásárosnaményban.
A Mandala Dalszínház elõadásában az Orosz-
lánkirály címû musicalt tekinthették meg.

Elkészült a tornaterem
A felújítás miatt február közepén tudtuk újra
birtokba venni a tornatermet. Addig test-
nevelõ tanáraink lelkes munkájának köszön-
hetõen tanulóink megmegismerték a sakko-
zás alapjait és megszerették a játékot. Berecz
László tanár úr felhívására 64-en jelentkez-
tek a házi sakkversenyre, amely keretében
több héten át tartott az izgalmas játék. A
fiúk és lányok összecsapásán a 8. osztályos
fiúk szerezték meg a gyõzelmet. Elsõ helye-
zett Ábel Dániel  lett, második Kiss Gábor,
harmadik Cser Zoltán, negyedik helyen
Csobolya Ákos végzett.

A Téli Gyermektalálkozón 48 felsõ tagozatos tanulónk képviselte is-
kolánkat Nyíregyházán, a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban. A program
elsõ részében ismert elõadók adtak koncertet: Lola, Desperado, LL Ju-
nior, Groovehouse, Baby Gaby, majd diszkóval folytatódott a rendez-
vény.  A madai gyerekek ingyenesen vehettek részt a találkozón.

Farsang
A farsangi ünnepséget február 27-én ren-
deztük meg. Összesen 210 alsós gyerek mu-
tatta be színes és egyedi jelmezét, sõt több
táncos, csoportos produkció is gazdagítot-
ta a programot.

A fizikai csodái
– ezzel a címmel rendeztek interaktív kiállí-
tást február 11-én  a Vásárosnaményi Mûve-
lõdési Központban, ahová 42 madai iskolás
látogatott el.  Saját maguk is részesei lehet-
tek az izgalmas kísérleteknek, melyek által a
mágnesesség, az optikai csalódás, a forgó
mozgás vagy például az elektromosság cso-
dálatos világába nyerhettek bepillantást.

Feszült figyelemmel játszottak
a döntõn az ifjú sakkozók
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A Magyar Kultúra Napjára

Fényt… több fényt!
Borzongok.
Kórházból jövök, ahol a halál arra

kényszerített, hogy asszisztáljak neki: az örök
éjszaka ajtajának támasztott, hogy magával
ragadhasson egy tizenhét éves leányt.

Nem tudtam, nem tudtuk elbarikádozni
elõtte ama végtelen folyosót: gyõztesen vo-
nult ki, megint…

Elsõ báljába igyekezett a leány. Lelkesen,
repesõ örömmel, ahogy csak tizenéves tud.
De a falu utcája sötét volt, sehol egy világí-
tó lámpa. Talán éppen elsõ táncosára gon-
dolt, amikor egy kerékpáros nekirohant.
Elesett. A fejét ütötte meg. Koponyatörés,
agyvérzés, eszméletvesztés, kóma. Véres-ve-
rejtékes küzdelem az ágy szélére telepedett
halállal. Már együtt jöttek a mûtõbe, vigyor-
gása jelezte, hogy õ fog gyõzni. Gyõzött.

Súlyos, vizenyõsen dermesztõ sötétségben
botorkálok: szinte bele lehet markolni, érezni
vélem az ujjaim közül csepegõ hideg szur-
kot. Gondolkodom: ha az utca ki lett volna
világítva, ha a kerékpáron vagy a lány kezé-
ben lámpa lett volna… ha…

Torkot szorító, értelmetlen, érthetetlen
halál.

    Immunredszerünkrõl

Csaknem félszáz érdeklõdõ
volt kíváncsi a Kárpátaljáról ér-
kezett, József Attila-díjas költõ,
író, Vári Fábián László gondo-
lataira, aki a mûvelõdési házban
beszélt a magyar kultúráról,
annak kárpátaljai helyzetérõl.
Alkalom nyílott  az eszmecseré-
re is, és sokan megvásárolták a
szerzõ dedikált kötetét.

Megyek, ösztönösen visz a lábam, útjel-
zõm az idõ múlása. Pihentethetem szempil-
láimat, látásra nincs szükség. Átlépem a ki-
dõlt villanypóznát, hisz tudom, érzem: ott
hever napok óta.

Látom, látjuk, érzékeljük: sötét lett, egyre
sötétebbek az utcák, utak, falvak, városok,
országrészek. A korhasztó mélysötét rátele-
pedett a járdákra, udvarokra, a lakóházak,
az óvoda, az iskolai ablakai mélyet szippan-
tanak belõle. Hátrapillantva látom: fekete
fátyollal beborítva a szülészet is, ahol elõ-
ször kiált fel az élet.

Reflexem megállít az útkeresztezõdésnél:
kivilágítatlan motorkerékpár húz el elõttem.
A sarkon összeütközünk valakivel, borgõ-
zös hang emlegeti az anyámat. Kénytelen
vagyok az utca közepén tovább menni, ott
legalább nincsenek csapdagödrök. Látom, a
távolban fények vegetálnak, s tudom: a rend-
õrség épületén. Még távolabb az éjjeli mula-
tó ablakai okádnak szeszfelhõben gomoly-
gó fénycsóvákat az emberi-állati ocsmány-
sággal telített járdára.

Emberarcú kutya oson el mellettem és
ordítozó, kutyaarcú emberek valami tárgyat

vetnek utána, épphogy tenyérnyire tõlem
csapódik be.

A fõutcába torkollunk: én és a mellékut-
ca. Nem torpanunk meg, bár ott is a sötét-
ség az úr.

Tudom, érzem, hogy ott, a másik olda-
lon vannak az üzletek: az élelmiszer-, kenye-
res és tejesüzlet, az iskolaszerek boltja. Egyi-
ket sem látni, mert üresek, feketék belül és
kívül. Tegnap még szürkék voltak, ma feke-
ték. És holnap?

Artikulátlan hangok köré formálódó ala-
kok bolyonganak a közelben, de jelenlétüket
inkább csak sejtem. Valaki felkacag – ritka
jelenség! -, de nem villan a szemek parazsa, a
fogak fehérje; lehunyt szemek, csücsörítésbe
ránduló ajkak mögött születik a kényszerha-
hota. A ma józanságától idegen a nevetés.

Azt mondják, régen a vakok úgy ismer-
ték meg a szembenállót, hogy ujjaikat vé-
gigvitték az arcán. Ma már erre nem is ta-
nítják õket, nem gyakoroltatják velük.

Felfelé tekintek. Mintha augusztusban
minden csillag lehullott volna – fekete szem-
üreggel tátongó éj-koponya felettem. Egyre
szaporábban lélegzem: a sötétség tüdõmbe
tódul, telítõdnek a lebenyek, a vérsejtek fel-
szippantják, és rohanva viszik szerteszét a
testemben. Sejtjeim feketévé, szurkossá lesz-
nek, artériáimban rögök botorkálnak, a gé-
nek jajgatva kínlódnak…

Nagyon hosszú az út hazafelé. Eltéved-
tem talán?

„Mehr Licht!” – suttogta az életbõl távo-
zó Goethe.

Igen, fény, minél több fény kellene. Az
emberek szemébe, a fogak zománcaira, a száj-
zugokba, a szívekbe, a szürke sejtekbe.

Az utcákra, a járdákra, utakra, udvarok-
ra, a szülõotthonokra: fény, több fény.

Nem a távozóknak, de az élõknek, az ér-
kezõknek! Mert hiányzik, mert kell a fény
az egymás iránti tisztelet, a szeretet forrása!

                               Szõllõsy Tibor

Az immunrendszer a szervezet véde-
kezõ mechanizmusa, egy adott anti-
gén hatására kialakuló, az esetleges
fertõzés elleni  védekezésben résztve-
võ sejtek, szövetek, szervek együttese.

A szó jelentése: védettség, mentesség.
Fõ feladata az immunrendszernek, hogy

megkülönböztesse a saját és nem saját, azaz
idegen anyagokat egymástól, s az utóbbia-
kat eltávolítsa, megsemmisítse.

Immunitásunk lehet velünk született és
szerzett. A szerzett immunitás  azt jelenti,
hogy ha egy kórokozó megfertõz minket,
az immunrendszerünk aktiválódik, legyõ-
zi a betegséget, megjegyzi az okozó anya-
got, és ha legközelebb találkozik  ezzel a
kórokozóval, a betegség szinte tünet nél-
kül lezajlik.

Sokan még ma is azt hiszik, hogy a be-
tegség nagy része  elkerülhetetlen, hiszen a
baktériumok és a vírusok mindenképpen
megtámadnak bennünket, elegendõ ha a
közelünkbe jutnak. Az igazság azonban
távol áll ettõl. Egész életünk során  folya-
matosan kapcsolatba kerülünk mindenfé-

le kórokozóval, megbetegedni viszont csak
akkor fogunk, ha kedvezõek a feltételek a
kórokozók elszaporodása számára. Egész-
ségesek akkor maradunk, ha jól mûködik
az immunrendszerünk.

A szervezet védelmi rendszere rendkí-
vül összetett, finoman hangolt mechaniz-
mus, amely az esetek többségében tökéle-
tesen végzi munkáját. Több részbõl áll.
Külön-külön és együttesen is fontos szere-
pük van az immunrendszer tevékenységé-
ben a manduláknak, a lépnek, a  féregnyúl-
ványnak (vakbél), a vékony- és vastagbél-
nek, a nyirokrendszernek. Természetesen
a vér egyest alkotórészei ugyancsak külön-
leges immunfeladatokat látnak el.

Ha baj van, a szervezet mozgósítja az
immunrendszert, és ennek a jelei azonnal
taasztalhatók, például belázasodunk, nyi-
rokcsomóink megduzzadnak, a garatman-
dulák fájdalmassá válnak

Arra a kérdésre, hogyan erõsíthetjük
immunrendszerünket a következõ lapszám-
ban adok választ.

                   Ábelné Tóth Éva
                          természetgyógyász

a szervezet védekezõ mechanizmusa
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A Vásárosnaményi Rendõrkapitányság eljá-
rást indított ismeretlen tettes ellen, aki ja-
nuár 29-ére virradóra Nyírmadán az Ady
Endre úton lévõ családi házba bement, és
onnan egy mobiltelefont, készpénzt, egy nõi
táskát a benne lévõ iratokkal és különbözõ
tárgyakat tulajdonított el mintegy 150 ezer
forint értékben.

A nyírmadai Rendõrõrs és a Rendõrka-
pitányság Bûnügyi Osztálya beosztottai szak-
szerû intézkedésének köszönhetõen még
azon a napon megállapítottuk, hogy a cse-
lekmény elkövetésével egy baktalórántházi
férfi gyanúsítható, akinél házkutatás során
lefoglaltuk a bûncselekménybõl származó
tárgyakat.

A fenti férfi az elmúlt idõszakban a város-
ban történt, más, hasonló jellegû, az Idõsek

Hideg van Most már így sem, mert le kellene húzni a
kesztyût. Az ujjak olyanok lettek, mint a
jégcsapok. Az anya se fogja gyermeke ke-
zét. Az iskolai füzetekben kevesebb a betû,
a szavak, a mondatok. Formátlanok, már-
már olvashatatlanok. Fázik a tinta a tol-
lakban, a kéz, mely vezeti. Az órák is össze-
zsugorodtak. Fáznak.

Libabõrös a beteg, az orvos, a szike. Jég-
hártya van az emlõkbõl csurranó tejen.
Koppan a kenyér morzsája. A források vize
dideregve fordul vissza. Befelé. Az ajkak
hátat fordítanak a gondolatoknak.

Rövidebb, halkabb lett a Miatyánk.
Csendes, néma a telefon, belefagyott az

üzenet.
Jégvirágosak az ablakok. Nem nézünk

ki, ne lássanak be. Nem várunk vendéget,
nem járunk vendégségbe. Ne kelljen ajtót
nyitni. A koldulót ajtón keresztül ûzzük
el. Ne jöjjön be még több hideg. Nem
csókolózunk, az ajkak szederjesek. Az erek-
ben sóhajtáskor rian a vörös folyadék.
Didereg a szív, ritkábban dobban.

Egyre késik a postás, majd elmarad. Két-
szer már nem is csenget. Fáznak a hírek,
összezsugorodnak, nem járnak messzire.
Nem is várjuk azokat, ne kelljen válaszolni.

Megrövidültek fekhelyeink, ágyaink.
Összegomolyodva reszketünk. Nem nyúj-
tózkodunk.

Hibernálódnak a petesejtek, fészkeikben
dideregnek. Nem az új évet várjuk/vár-
tuk. Csak valami újat, másat a következõ-
ben. „Ki hideget ad, subát is ad” – gon-
doljuk, reméljük. Nem fog adni. Nincs
neki.

Õ is fázik, egyre hidegebb van…
                             Szõllõsy Tibor

Egyre hidegebb. Fázunk. A minap megfa-
gyott egy fiatalember. A lakásában, az ágyá-
ban, otthon. Ivott. Hazament, nem csuk-
ta be az ablakot, úgy feküdt le. Ha be-
csukta volna, úgyis lehûlt volna. A lakásá-
ban épp olyan hideg volt, mint kint. Is-
mert mesterember volt. A temetésén né-
hányan lézengtek az udvaron a koporsó
körül. A temetõbe alig páran kísérték ki.
Mert hideg volt aznap. De azelõtt is.

Egyre fagyosabbá lesz körülöttünk min-
den. Dideregnek a fûtõtestek, a radiátorok
bordái. A kályhák csempéinek érintése der-
meszti az ujjakat. A kelõ nap is kisebb lett.
Fázik. Összehúzza magát. Spórolja melegét.
Zsenge sugarai árván ácsorognak a város
kihalt utcáin. Alig találkoznak valakivel.
Azok is sietnek, rohannak. Nem mosolyog-
nak rá, felé, egymásra.

A mosoly is fázik, lefagyott az emberek
arcáról. Nem hiányolják, nem igénylik.
Nem várja el, nem kell a szomszédnak, a
volt barátnak, ismerõsnek. A kollégának,
a tanítónak, a fõnöknek, a boltosnak, a
volt osztálytársnak. Gyakoroljuk a
hétrétalakzatot. Lehorgasztott fõvel sie-
tünk, ne lássuk a szembejövõt. Szempillá-
ink ölelkeznek, óvjuk szemeinket. Azok is
fáznak. Nem állít meg egy „Hogy vagy?”-
ra senki. Nem bánjuk, így jó. Ha meg
kellene állni – még jobban fáznánk. Tud-
ja, érzi a szembejövõ is. Próbálkozást sem
tesz. Mi se. Nem kell kezet fogni. Már ré-
gen nem szorítunk kezet. Csak fogunk,
fogtunk. Megérintettük egymás tenyerét.

Otthona sérelmére elkövetett bûncselekmény
elkövetésével is gyanúsítható.  Elfogását köve-
tõen a Nyírmadán korábban elkövetett ha-
sonló jellegû bûncselekmények megszûntek.

Január végén egy helyi lakos bejelentést
tett, mely szerint kerítéssel körbekerített,
mezõgazdasági termény tárolására szolgáló
épületébe ismeretlen tettes bement, és on-
nan 3.500 forint értékben kukoricát tulaj-
donított el.

Az õrs munkatársai által az ügyen folyta-
tott nyomozás során megállapítottuk, hogy
a bûncselekmény elkövetésével három fia-
talkorú, és egy gyermekkorú helyi lakos gya-
núsítható, akik  kihallgatásuk során a bûn-
cselekmény elkövetését elismerték.

                      Bakó Zsolt r.õrnagy
               megbízott õrsparancsnok

Labdarúgás: téli érvágás

E sorok írásakor látott napvilágot a hír:
a pályák használhatatlansága miatt a Magyar
Labdarúgó Szövetség egy héttel elhalasztot-
ta az NB I. elsõ, február 19-21-ére kiírt tava-
szi fordulóját. Bizony, a hosszú, havas, idõn-
ként cudar szeles és hideg tél nem kedvezett
csapatunk felkészülésének (és persze a pálya
állapotának) sem. Mindenesetre a fiúk a Sta-
dion Diner Kupa mérkõzésein jónéhány-
szor meccselhettek (inkább több, mint ke-
vesebb sikerrel).

Február derekán az okozott izgalmat,
hogy a felsõbb osztályba jutást célul kitûzõ
Szatmárnémeti hazarendelte a Madában ját-
szó Kirner Jánost és Botos Sándort. Távo-
zásuk nagy veszteség, az átigazolási idõszak
végén nem könnyû pótolni õket, már csak
azért sem, mert mindketten csatárok. Egyes
értesülések szeritnt Szilágyi mester szemet
vetett a 17 éves Doskó Dávidra, a gergelyi-
ugornyai Tiszamenti SE gólvágójára…

Egy százalék
Az adófizetõ nyírmadaiakat ezúton
is arra kérjük, hogy személyi jövede-
lemadójuk egy százalékával a váro-
sunkban mûködõ, arra jogosult szer-
vezeteket támogassák.

– A Mi Kis Falunk Egyesület
Adószáma: 18814059-1-15
– Nyírmadai Gazdálkodók, Kert-

barátok Közhasznú Egyesület
Adószáma: 18812899-1-15
– Nyírmada Sportja Támogatásá-

ért Közalapítvány
Adószáma: 18813931-1-15
– Nyírmadai Nyelv- és Zeneokta-

tási Közalapítvány
Adószáma: 18794803-1-15

      Kézre került a tolvajajánljuk fel!


