
NYÍRMADA  VÁROS  KÖZÉLETI  LAPJA     XIII.  ÉVFOLYAM  3.  SZÁM      2010.   MÁRCIUS..

       Választás 2010 – amit tudni kell

Önkormányzatunk
március 12-én délután a
város központjában lévõ
emlékmûnél rendezett
ünnepséget az 1848-49-
es forradalom és szabad-
ságharc 162. évforduló-
ja tiszteletére. Az esõs
idõben szép számú ér-
deklõdõ hallgatta meg
Kálmán Béla polgármes-
ter ünnepi beszédét, majd
kulturális összeállítás kö-
vetkezett: mûsort adott
az általános iskola sza-

nemzeti ünnepünk

Március 19-én befejezõ-
dött az ajánlószelvények

– személyazonosító igazolvány,
– útlevél
– kártyaformátumú vezetõi engedély

(utóbbi kettõ esetében szükséges az érvényes
lakcímigazolvány).

Kik számolják össze a szavazatokat?
1. számú szavazókör (Mûvelõdési Ház,

Ady E. u. 9.) elnök: Koncz Bertalanné, tag:
Vadász Józsefné. 2. számú szavazókör (Mû-
velõdési Ház, Ady Endre u. 9.) elnök: Ko-
vács Györgyné, tag: Székely Aladárné. 3. szá-
mú szavazókör (Patay István Általános Isko-
la, Honvéd utca 22-24.) elnök: Szabó Jánosné,
tag: Illés Istvánné. 4. számú szavazókör (Patay
István Általános Iskola, Honvéd utca 22-24.)
elnök: Nagyhaju Józsefné, tag: Szûcs Mag-

valókórusa és énekkara, énekelt Szirota János (Ciki), verset mondott Mészá-
ros Attiláné. A programot koszorúzás zárta.

gyûjtése, a jelölteket bejelentették, végleges-
sé vált, mely pártokra (szervezetekre), kikre
adhatjuk voksainkat április 11-én. Az aláb-
biakban olyan tudnivalókat adunk közre,
amelyek szükségesek a felelõs állampolgári
döntéshez.

Mit kell tudni a szavazás helyérõl?
Mindenki a lakóhelye szerint kijelölt, az

értesítõn feltüntetett szavazókörben szavaz-
hat (indokolt esetben a szavazást megelõzõ-
en írásban kérhet mozgóurnát a jegyzõtõl).

A 2010. évi or-
szággyûlési képvi-
selõ-választások sza-
vazóköri címjegy-
zéke

1. számú sza-
vazókör:

Címe: Mûvelõdési Ház, Ady Endre u. 9.
Itt az Ady Endre, Bem, Csokonai utca,

Fényes–, Fülöp-tanya, Gábor Áron, Hárs-
fa, Jókai, József Attila, Szõlõk, Táncsics, Új-
fényes utca és a Varga–farm választópolgá-
rai szavazhatnak.

2. számú szavazókör:
Címe : Mûvelõdési Ház, Ady Endre  út 9.

Itt az Árpád, Hunyadi utca, Kálvin tér,
Kisvárdai, Petneházi út, Rákóczi, Szabolcs
utca, Vásártér, Zöld, Petneházi, Morvai-ta-
nya és a Dózsa György utca választópolgá-
rai szavazhatnak.

3. számú  szavazókör:
Címe : Patay István  Általános Iskola

(legújabb), Honvéd út 22-24.
Itt  a  Cserepes, Gárdonyi Géza–, Kos-

suth, Madách, Nyírfa, Petõfi, Toldi, Vörös-
marty és a Zrínyi utca  választópolgárai  sza-
vazhatnak.

4. számú szavazókör:
Címe: Patay István Általános Iskola

(legújabb !), Honvéd út 22-24.
Itt  az  Arany János, Honvéd, Katona

József, Kölcsey, Vasvári Pál utca és az  Ady
lakótelep  választópolgárai  szavazhatnak.

Mit vigyünk magunkkal a szavazás-
kor?

A választópolgár csak akkor jogosult sza-
vazni, ha a személyazonosságát és lakcímét
megfelelõen igazolja az alábbi igazolványok
valamelyikével:

A választék:

Adorján Béla
(Jobbik)

Dr. Czomba
Sándor (Fidesz,
KDNP)

Daróczy Pál
(Magyarok Egymásért Szövetség)

Dr. Kapolyi László (MSZDP)
Dr. Legény Zsolt (MSZP).

da.

Kik közül választhatunk?
A pártokra, szervezetekre leadott listás sza-

vazatokon egyéni jelöltekre is voksolhatunk.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 8. számú vá-
lasztókerületében (ide tartozik Nyírmada is)
az alábbi személyek lettek jelöltek a választá-
si bizottság döntése alapján:

Mit kell még tudni a szavazásról?

Szavazni csak
személyesen,
reggel hat órá-
tól este hét órá-
ig lehet. A lepe-
csételt szavazó-
lap átvételét a
névjegyzék aláírásával kell igazolnia. A sza-
vazás titkossága érdekében használja a szava-
zófülkét! Érvényesen szavazni a jelölt, illetõ-
leg a lista neve alatti, feletti vagy melletti
körbe tollal írt két, egymást metszõ vonallal
lehet (+ vagy X).

A szavazólapokat a borítékba helyezve az
urnába kell dobni.

Ha elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt
még a szavazat urnába dobása elõtt jelzi, a
szavazatszámláló bizottság a rontott szava-
zólapot egy alkalommal kicseréli.

Bármilyen kérdés merül fel a választással
kapcsolatban, forduljon a jegyzõhöz, vagy
keresse fel a www.hu internetes oldalt. A
megyei választás információs szolgálat e-mail
címe: valasztas@szszbmo.hu.
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Az E.ON felhívása gallyazásra
naikon mérjék fel, hogy hol nem felelnek
meg a fák, bokrok a jogszabályi elõírások-
nak, és tegyék meg a szükséges intézkedése-
ket vagy a gallyazásra, vagy a fák kivágására,
alacsonyabb növésû fák telepítésére!
Amennyiben szakmai segítségre, egyeztetés-
re van igény, úgy szakembereink állnak ren-
delkezésre.

Felhívjuk a tulajdonosok (kezelõk) figyel-
mét, hogy a szükséges feszültségmentesítés
elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért,
károkért felelõsséget nem vállalunk!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyi-
ben a területtulajdonosok nem végzik el a
gallyazási tevékenységeket, úgy társaságunk
minden olyan fát, bokrot, növényzetet eltá-
volít vezetékeinek biztonság övezetébõl,
amelyek nem felelnek meg a rendelet köve-
telményeinek. elmi és esztétikai érdekeket
nem.

Az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató
Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság
felkéri az ellátási területén lévõ ingat-
lantulajdonosokat és kezelõit a telepü-
léseken meglévõ kisfeszültségû, közép-
feszültségû és nagyfeszültségû villa-
moshálózatok vezetékei mentén a biz-
tonsági övezeten belüli fák, bokrok,
magasabb növényzet eltávolítására,
gallyazásának elvégzésére.

A biztonsági övezet környezetében lévõ
fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa
(kezelõje) köteles rendszeresen eltávolítani,
ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet
határát, illetõleg az adott feszültségû veze-
tékre vonatkozó veszélyzóna határát elérik.

Kérjük, hogy felelõsségüket átérezve, a
rendeletben elõírt kötelezettségüknek tegye-
nek eleget! Vezetékeink által érintett ingatla-

                      Ez bizony veszélyes!

Változások a szociális igazgatásban
A Magyar Köztársaság 2010. évi költ-
ségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló törvény módosítja
a szociális igazgatásról és szociális el-
látásokról szóló 1993. évi III. törvény
több bekezdését, amely az aktív korúak
ellátásának fõbb szabályait érinti.

A fenti törvény e bekezdései 2009. novem-
ber 15-étõl, illetve 2010. január 1-jétõl hatá-
lyosak.  Tájékoztatónk célja, hogy segítséget
nyújtson a lakosságnak a rendelkezések meg-
értésében.

A szociális törvény módosítását a követ-
kezõk indokolták:

A támogatási rendszert olyan módon kel-
lett a költségvetési lehetõségekhez igazítani,
hogy az eddigieknél is hangsúlyosabb szere-
pet kapjon a foglalkoztatás, a nyílt munka-
erõpiacon történõ munkavégzés irányába
történõ nyitással az érintettek munkalehetõ-
ségei bõvüljenek.

A módosításokat a szociális törvény a kö-
vetkezõképpen szabályozza:

Az aktív korúak ellátásában részesü-
lõk köre (aktív korúakról 18 és 62 év között
beszélünk).

Az ellátottak körét több csoportra  kell bon-
tani (a felsoroltak közül  elõször meg kell vizs-
gálni, hogy a kérelmezõ melyik csoportba so-
rolható):

– egészségkárosodott: aki munkaképes-
ségét legalább 67 százalékban elvesztette, illet-
ve legalább 50 százalékos mértékû egészségká-
rosodást szenvedett;

– akinek a munkanélküli-járadék, ál-
láskeresési járadék, álláskeresési segély,
vállalkozói járadék folyósítási idõtartama
lejárt,

– aki az aktív korúak ellátása iránti kére-
lem benyújtását megelõzõ két évben az álla-

mi foglalkoztatási szervvel legalább egy év
idõtartamig együttmûködött,

– akinek esetében az ápolási díj, a gyer-
mekgondozási segély, a gyermekneve-
lési támogatás stb. folyósítása meg-szûnt,
és közvetlenül a kérelem benyújtását megelõ-
zõen az állami foglalkoztatási szervvel legalább
három hónapig együttmûködött.

A következõ feltétel megvizsgálni a ké-
relmezõ és családja jövedelmi és vagyoni
helyzetét, mivel csak akkor jogosult az ellátás-
ra, ha nem biztosított a megélhetése, és nem
rendelkezik vagyonnal.

Mikor nem biztosított a megélhetése az ak-
tív korúak ellátását igénylõ személynek?

Abban az esetben nem biztosított az igénylõ
megélhetése, ha a családnak az egy fogyasz-
tási egységre jutó havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 90 száza-
lékát (2010. január 1-tõl 25.650 forint)
és vagyona nincs.

Ha a fenti jogosultsági feltételek megvan-
nak, ez után kell megvizsgálni azt, hogy a jo-
gosult részére rendszeres szociális segélyt, ille-
tõleg rendelkezésre állási támogatást kell-e meg-
állapítani.

Ki jogosult a rendelkezésre állási tá-
mogatásra?

Az, aki nem egészségkárosodott, ill. 55. év
alatti személy. A rendelkezésre állási tá-
mogatás havi összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege, 2010. január
1-jétõl 28.500 forint.

 Ki jogosult rendszeres szociális se-
gélyre? Az, aki

– egészségkárosodott személynek minõsül,
vagy

– az 55. életévét betöltötte,
A rendszeres szociális segély összege

a családi jövedelemhatár összegének és a jogo-

sult családja havi összjövedelmének különbö-
zete. A rendszeres szociális segély legmagasabb
összege 2010. január 1-jétõl 60 236 forint. (A
családi jövedelemhatár összege megegyezik a
család fogyasztási egységeihez tartozó arány-
számok összegének és az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege 90százalékának
szorzatával, 2010-ben 25.650. forint.

Fontos változás, hogy 2009. november 15-
étõl az aktív korúak ellátására egy családban
egyidejûleg csak egy személy jogosult.

Egy családban egyidejûleg két személy ab-
ban az esetben jogosult az aktív korúak ellátá-
sára, ha az egyik személy a rendelkezésre állási
támogatás míg a másik személy a rendszeres
szociális segély feltételeinek felel meg.

Egy családban egyidejûleg csak egy rend-
szeres szociális segélyes (továbbiakban: RSZS),
és egy rendelkezésre állási támogatásban része-
sülõ (továbbiakban: RÁT-os) lehet.

 A törvénybõl adódó változások miatt
2009.12.31-ig meg kellett  vizsgálni azokat a
családokat ahol , több aktív korú ellátott
van egy családban, és   nyilatkoztatni kell
õket arról, hogy a családból melyik személy
kapja majd továbbra is a RÁT-ot, így tehát
közös nyilatkozatukban foglaltak szerint
2009. december 31-ével meg kell szün-
tetni a többi családtag RÁT-ra való jo-
gosultságát.

Ugyanígy kellett nyilatkozniuk azoknak a
házaspároknak is, akiknél az egyik közcélú
foglalkoztatásban áll, mivel rájuk is vonatko-
zik, hogy egy családban egy fõ jogosult aktív-
korúak ellátására, tekintettel arra, hogy ha az
egyik fél közcélú munka keretében dolgozik,
az aktívkorúak ellátásának jogosultsága tovább-
ra is fennáll, csupán a rendelkezésre állási tá-
mogatás helyett munkabérben részesül.

  Némethné dr.  Horváth Andrea
jegyzõ

Tájékoztatjuk a tulajdonosokat, hogy a
jogszabályok által rájuk rótt, de általuk el
nem végzett munkálatok igazolt költségit
társaságunk utólagosan velük megtérítteti.

Az eltávolított növényi részek, kivágott
fa, gally a terület tulajdonosát, kezelõjét ille-
tik, azok társaságunk részérõl történõ elszál-
líttatásához a tulajdonos, kezelõ írásbeli
hozzájárulása szükséges.

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
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Városgyarapítás árukapcsolással
Az önkormányzat vezetését
régóta foglalkoztatja a lakos-
ság színvonalasabb kereskedel-
mi (fõként élelmiszerekkel
való) ellátásának kérdése.
Több lehetõséget megvizsgál-
tak, majd február 18-án a kép-
viselõ-testület rendkívüli ülé-
sén úgy döntött, elfogadja a
Ga-Jo-Nett Kft. ajánlatát. Az
élelmiszer kereskedéssel foglal-
kozó vállalkozás megyénk
több településén mûködtet
üzleteket.

Nyírmadán az önkormányzat tulajdoná-
ban lévõ, Ady Endre 12. szám alatti (a pol-
gármesteri hivatal melletti) ingatlant szemel-
ték ki, hogy azt megvásárolva üzletet nyis-
son, illetve építsen. Az ügylet ingatlancseré-
vel párosul, aminek az a lényege, hogy a
város központja bõvül, hiszen a majdani
városháza felé vezetõ sétányt park szegélye-
zi, s lesz hely a gépkocsik parkolójának is
(ez utóbbi jelenleg igencsak szûkös). A szó-

Pályázati helyzetkép március idusán

hírek röviden

Olvasóink megszokták már, hogy la-
punk idõrõl idõre hírt ad a benyújtott,
benyújtani tervezett pályázatokról. In-
formációinkat Szojma Péter önkor-
mányzati képviselõ, a téma felelõse se-
gítségével adjuk közre (legutóbb janu-
árban számoltunk be errõl).

A munkahelyteremtés áll a középpontjában
annak a projektnek, amely a közcélok támo-
gatása mellett fenntarthatósági, környezetvé-
delmi szempontokat is érvényesít, s teszi mind-
ezt a hulladékfelhasználás, a brikettálás tevé-
kenységébõl kiindulva. A fanyesedékek, a kör-
nyezõ települések temetõiben a koszorúkból
keletkezõ hulladék felhasználásával brikett gyárt-
ható. E tüzelõanyag alkalmas például fóliasát-
rak fûtésére, önkormányzati épület(ek) fûté-
sének kiváltására, egyszersmind új munkahe-
lyek teremthetõk.

Alkotmányos jogunk hamarosan választani, de…
A fõvárosból induló IC-n egy idõs hölgy
volt az útitársam. Szóba elegyedtünk, a
mindennapokról, a közelgõ választásokról
cseréltünk véleményt, volt amiben egyet
értettünk, volt, amiben nem. Közeledve a
végállomáshoz a velünk szemben ülõ férfi
útitársunk leejtett egy papírt. Miután fel-
hívtuk figyelmét, lehajolt, felemelte, meg-
nézte, s gúnyos fintorba rándult arccal
ismét ledobta, mintha mondott volna is
valamit, ami összhangban volt mimikájá-
val.

Lassan sorjáztunk a célállomáson az ajtó
felé. A nõ útitársam, aki elõttem lépke-
dett, felemelte az ominózus lapot, melyen
fénykép is volt. Akkor vettem észre, hogy
a színes lap az egyik párt jelöltjének szó-
rólapja. Némi hezitálást követõen a néni-

ítélendõ magatartáshoz és viselkedéshez a
pártok – tisztelet a ritka kivételnek! – te-
remtik meg a miliõt: kölcsönös, sokszor
alaptalan vádaskodás, a sárbatiprás, a meg-
bélyegzés nemhogy ízléstelen, de arcpirí-
tó, túllép az erkölcsi küszöbökön, nem
ellenfelekként, hanem hellyel-közel ellen-
ségekként gyakorolják a pengeváltást.

Pedig – gondolom én – „csak” tisztel-
ni kellene mások véleményét, Csoóri Sán-
dor veretes gondolatával kellene „harcol-
ni”:

„…nem muszáj egyetérteni, de érteni kell
egymást”, hisz – mint volt útitársam fo-
galmazott magyar ember õ is, jó akar ne-
künk.

Már amennyiben tényleg így van….
                             Szöllõsy Tibor

ke leporolta a lapot, simított rajta egyet-ket-
tõt, majd a táskájába süllyesztette.

„Tudja – fordul felém -, ilyesmibõl nem
erkölcsös szemetet csinálni, merthát bárme-
lyik párt gyermeke van is rajta, az mégiscsak
a mifajtánk. Magyar ember õ is, jót akar
nekünk. Meg aztán rajta van a lapon a pi-
ros, fehér, zöld…”

Ez az emlékezetes epizód jutott eszembe
most négy év múltán, mikor újra urnákhoz
járulunk, és elõtte dúl a kampányháború.
Nem véletlen használom a „háború” definí-
ciót, mert szinte naponta szállítja a média a
híreket: kopogtatócédulákat lopnak, hami-
sítanak, álagitátorok zaklatják a polgárokat,
tépik, karikatúrákká mázolják át a plakáto-
kat, hirdetéseket stb.

Már nem is csodálkozom, mert ezen el-

ban forgó területet természetesen ki kell
mérni, ezt követi az adásvételi szerzõdés alá-
írása, majd a jelenlegi hivatal kertjében el-
kezdõdhet az építkezés. A cég addig is mû-
ködteti a madaiak által „Szûcs Miska-féle”
néven ismert boltot.

Mint látható, sikerült két legyet ütni egy
csapásra: úgy bõvül a kereskedelmi ellátás,
hogy közben a város vagyonában is, külle-
mében is gyarapszik.

Február 23-án a képviselõ-testület rend-
kívüli ülésén úgy döntött, hogy Tóth Ti-
bor sajnálatos halála miatt az õt koráb-
ban is helyettesítõ Takács Sándort bízza
meg a Mada-Komm. Kft. ügyvezetõ igaz-
gatói teendõinek ellátásával. A posztra
pályázatot írnak ki.

Varga Zoltán, a Magyar Köztársaság Ön-
kormányzati Minisztere nemzeti ünne-
pünk, március 15-e alkalmából kiemelke-
dõ tevékenysége elismeréséül a Köz Szol-
gálatáért Érdemjel ezüst fokozatát adomá-
nyozta Kálmán Béla polgármesternek. Az
elismerést március 11-én Budapesten, a
tárca székházában vette át.

A Ga-Jo-Nett Kft. nyírmadai üzlete

A döntéshozók elsõ körben támogatható-
nak tartották az ötletet, az elképzelés túljutott
az elsõ szûrõn. A következõ lépés a részletek
kidolgozása, s az immár konkrét pályázat be-
nyújtása június 30-áig. A projekt összege kis
híján 200 millió forint, ebbõl 150 millió for-
dítódna képzésre, foglalkoztatásra, 50 millió
az eszközök, a technika beszerzésére.

A fentiekhez hasonlóan uniós forrást (Kör-
nyezet és Energia Operatív Program) céloz

meg egy másik pályázat. Még tavaly õsszel
kereste meg az önkormányzatot a SolarField
Kft., amely a villanyszámla csökkentése érde-
kében naperõmûvet építene. A napkollekto-
rok segítségével termelt áram részben vagy tel-
jesen kiválthatóvá tenné az önkormányzati
intézmények energia-szükségletét. A pályázat
elkészült, beadása folyamatban van.

A végére hagytunk egy rossz hírt: ötödik
próbálkozásra sem nyert a Sugár út korszerû-
sítésére irányuló pályázatunk.
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Minden tél az erõgyûjtés, a tavasz
pedig egy új remény idõszaka a földet
mûvelõ emberek számára. A több éve
tartó bizonytalanságot sajnos az Ag-
rárgazdasági Kutató Intézet fõigazga-
tójának az ágazat helyzetét értékelõ
tájékoztatása is alátámasztja: „A ma-
gyar mezõgazdaság termelése mennyi-
ségben 10-11 százalékkal csökkent. A
növénytermesztés 15,3, az állatte-
nyésztés  3,1 százalékkal esett vissza.
A termelõi árak összességében 10,2 szá-
zalékkal voltak alacsonyabbak, mint
2008-ban’’.

Nem csitulnak a visszásságok az AKG prog-
ram körül. Nem egyszerûsödött, sõt az ed-
digieknél bonyolultabb lesz az alkalmi mun-
kások foglalkoztatásával kapcsolatos admi-
nisztráció április 1-jétõl. Több gazdálkodó
kivitelezhetetlennek tartja, hogy egy ember-

Gazdálkodók figyelmébe!

Sajnálatos (és jellemzõ) ügyben kérte la-
punk segítségét Szászi Ildikó környezetvé-
delmi referens. Városunkban ugyanis az a
téves híresztelés terjedt el, hogy a Kóbor-
lók Állatvédelmi Egyesület vezetõi, aktivis-
tái pénzért végzik tevékenységüket. Ezt cá-
folandó leszögezte: a rágalmakkal szemben
az igazság az, hogy valamennyien önzetle-
nül, az állatok iránti szeretetbõl fakadó
odaadással és lelkesedésbõl dolgoznak egy
általuk fontosnak tartott ügy érdekében.
Hozzátette még, hogy nem fanatikus, el-
vakult állatvédõk, s szeretettel várnak ma-
guk közé minden, az állatokat szeretõ, vá-
rosunk rendjéért felelõsséget érzõ
nyírmadai lakost.

A fentiekhez tartozik még, hogy az egye-
sület – amely a bajba jutott állatokról való

gondoskodást, jogaik védelmét és a szemlé-
let formálását tûzte ki célul – bírósági be-
jegyzése folyamatban van.

Mivel az állatotthon (amely egyelõre 30
kutya és 10 cica befogadására alkalmas) mû-
ködtetését, a gazdátlan állatok ellátását, mû-
tétjét, gyógykezelését kizárólag adományok-
ból tudják megoldani, számítanak az adófi-
zetõ polgárok 1 százalékos felajánlására (az
adószám megegyezik a Nyírmada Sportja Tá-
mogatásáért Közalapítvány Közhasznú Szer-
vezet adószámával, azaz segítségüket oda cí-
mezzék).

S egy (hogy stílszerûek legyünk) örökzöld
téma. Nem gyõzzük elégszer hangsúlyozni
a szelektív hulladékgyûjtés fontosságát, ezért
újra és újra elmondjuk: a szolgáltató cég (a
Nyír-Flop Kft.) ingyen ad ehhez zsákokat

zöld hírek

és a többletet is elszállítja. Ami fontos: a kék
zsákokba kerüljön a papír (mûanyag, fém,
indigó, háztartási hulladék nélkül!), a sárga
zsákba a mûanyag (olaj, zsír, üveg, cserép,
étel nélkül, kimosva és összelapítva!).

Mindez nem túl bonyolult, s aki valóban
környezettudatosan, felelõsen gondolkodik,
fontosnak tartja gyermekeink, unokáink jö-
võjét, a takaros, tiszta városképet, az meg is
teszi. (Legközelebb április 22-én!)

Apropó szemét. Végre beköszöntött a ta-
vasz, eltûnt a hótakaró, s ezzel együtt napvi-
lágra került a szemét, ismét rondítják kör-
nyezetünket az illegális hulladéklerakók. Is-
mételten a lakosság felelõsségére és a bünte-
tés lehetõségére hívjuk fel a figyelmet, s arra
kérünk mindenkit, járuljon hozzá az áldat-
lan állapotok megszüntetéséhez.

Tálcás dohánypalánta neveléshez készítik elõ a
fóliasátrat Kiss András vezetésével

Szervestrágyát szór a termõföldre a G-
KER Kft. erõ- és munkagépe

rõl legalább 25-30 adatot kell a
munka megkezdése elõtt a foglal-
koztatási szerzõdésben rögzíteni,
majd azokat naponta a munkakez-
dés elõtt elektronikus formában a
hatóságnak is be kell jelenteni.

Továbbra is pang a gabona, a
zöldség és a gyümölcspiac. Az
õsszel eladott almának magasabb
volt az eladási ára, mint ma.

A tél után reményeink szerint
igazi tavasz következik, amikor a
földeken, a kertekben megindul az
igazi élet. A földet szeretõ falusi
(kisvárosi)  ember biztos, hogy nem hagyja
mûveletlenül a földjét, mert „ életet’’ akar
látni a kétkezi munkája nyomán akkor is,

ha sok a bizonytalan-
ság.

A tavasz közeledtével
szeretném felhívni
minden gyümölcster-
melõ figyelmét arra,
hogy védje, óvja, a
fenntartó növényvé-
delmet végezze  el a
fáin, mert ezzel ter-
mést nevel és óv,  nem
okoz kellemetlenséget,
hogy az õ mulasztása
miatt esetleg a szom-
széd  meggy, alma, kör-
te, stb. termése tönk-
remegy, megfertõzõ-
dik.

Az elhanyagolt gyü-
mölcsáfákon felszapo-
rodtak a pajzstetvek, le-

véltetvek, vértetvek, mely kártevõk ellen
rügypattanás után egy olajos-rezes permete-
zést javaslok.

Többször leírtam már, hogy a területala-
pú támogatás kifizetésének is több feltétele
van, amit egyre több termelõnél az MVH
ellenõriz. Az elõírásokból egy néhányat meg-
említek: így a vetésváltás, vetésforgó betar-
tása, a permetezési és gazdálkodási  napló
naprakész vezetése, a nitrátérzékeny terüle-
tekrõl évenkénti jelentés megküldése, a hasz-
nált földterület gyommentesen tartása.

A 2010. évi területalapú támogatás igény-
lése elõzetes információ alapján április 10-
15-étõl május 15-ig lehetséges. Azt kérem a
tisztelt támogatást igénylõktõl, hogy a tá-
mogatás kezdetéig az esetlegesen nem ren-
dezett földhasználatot szíveskedjenek beje-
lenteni, módosítani, helyére rakni, hogy az
igénylés idején gördülékenyen menjen  az
adatok rögzítése és ne akkor kelljen keresni
az érintett földterületeket.

Mudri Barnabás
városi mezõgazdász
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Napsugaras hírekFarsang
Februárban izgalommal teli készülõdés kez-
dõdött az óvodában. Elõbb színesre festett
bohócok kacsingattak a gyerekekre a falak-
ról, a lámpákról, aztán egyre több külön-
bözõ formájú és más-más technikával készí-
tett farsangi álarc került ki a gyerekek kezei
közül, majd a lufik is a helyükre kerültek.
Kitudódott a „titok”: ki, milyen jelmezbe
bújik, s a folyosókra vidám versek, dalok
hangjai szûrõdtek ki.

Február 22-én egy igazi bohóc jött el hoz-
zánk vendégségbe. Az élõzenélés, éneklõs
program nagy élmény volt számukra.

A csoportokban megrendezett farsangi
mulatságra a szülõket, nagyszülõket is meg-
hívtuk. (Ezúton is köszönjük, hogy olyan
sokan eljöttek, s részesei voltak óvodánk éle-
tének.) Az óvónõk gondoskodtak arról,
hogy mindenki kapjon jelmezt. A szülõk
gondoskodtak arról, hogy legyen sütemény,
ivólé a gyerekeknek.Természetesen nem hiá-
nyozhattak a tréfás vetélkedõk, és a tánc sem.

Évek óta  hagyomány, hogy farsang ide-
jén ellátogatunk az idõsek otthonába. Most
a Méhecske csoporton volt a sor, hogy vi-
dámságot, örömet vigyen az idõs nénik
és bácsik életébe.

Nõnap
Szintén szülõi segítséggel köszöntötték a

fiúk nõnapon a kislányokat és az óvónéni-
ket: versekkel, dallal, szerény ajándékkal lep-
ték meg a nõket. Haza is vittek saját készíté-
sû virágot, képet, ezzel köszöntve a család-
juk hölgytagjait.

Március 15
Március 15-ére az óvodások is készültek:

meséltünk nekik Petõfirõl, a bátor huszá-
rokról, a szabadságról, énekeltük, hogy „Kos-
suth Lajos azt üzente”.  Kokárdákat, zászló-
kat színeztek, festettek, melyek minden év-

       alamennyi nyírmadai háztar-
tásba eljutott az a meghívó, amely-
ben az önkormányzat nõnapi kö-
szöntõre invitálta a városunkban
élõ hölgyeket. Március 8-án mint-
egy másfélszáz érintett fogadta a
polgármester és több képviselõ-tes-
tületi tag üdvözlõ szavait, virága-
it.

A mûsorban dr. Szõllõsy Tibor
olvasta fel novelláját, verset mon-
dott Tamási Sándor, verses-dalos
összeállítással kedveskedett a meg-
jelenteknek az általános iskola
színjátszó köre, ezúttal is nagy tet-
szést aratott Szirota János (Ciki)
éneke, s most sem maradt el a sze-
rény vendéglátás.

Az önkormányzat vezetése az
idõsek otthona és a polgármesteri
hivatal hölgyeit is felköszöntötte.

Húsvéti misék, istentiszteletek
Római katolikus egyház
Április 1. (nagycsütörtök): 18 órától

mise.
Április 2. (nagypéntek): 18 órától mise.
Április 3. (nagyszombat): 17 órától mise.
Április 4. (húsvét elsõ napja): fél 10-tõl

ünnepi nagymise, utána pászkaszentelés.
Április 5. (húsvét második napja): fél 11-

tõl ünnepi szentmise.

Görög katolikus egyház
Április 1. (nagycsütörtök): 18 órától kín-

szenvedési szertartás.
Április 2. (nagypéntek): 15 órától sírba-

tételi vecsernye.
Április 3. (szombat): 19 órától feltáma-

dási szertartás.

Április 4. (húsvét elsõ napja): fél 11-tõl
liturgia, pászkaszentelés.

Április 5. (húsvét második napja): fél 11-
tõl liturgia, körmenet.

Április 6. (húsvét harmadik napja): fél
11-tõl liturgia.

Református egyház
Április 2. (nagypéntek): fél 11-tõl és fél

4-tõl ünnepi istentisztelet.
Április 3. (nagyszombat): este fél 6-tól

ünnepi istentisztelet.
Április 4. (húsvét elsõ napja): 10 órától

ünnepi istentisztelet úrvacsorai közösség-
gel; fél 4-tõl ünnepi istentisztelet.

Április 5. (húsvét második napja): fél 11-
tõl és fél 4-tõl ünnepi istentisztelet.

VVVVV

Az idén a Méhecske
csoport adott farsangi
mûsort az idõsek ottho-
nában

ben a szabadságharc emlékmûvének talapza-
tát díszítik .

Jótékonysági bál
Az idén sem maradt el az iskolával, s az

alapítvánnyal közösen szervezett jótékonysá-
gi bál.  Az iskola aulájának feldíszítése ha-
gyományosan az óvoda feladata. A felújí-
tott iskola még üres falait tavaszi hangulatú
dekorációval tettük hangulatossá. A mulat-
ságon fellépett a
mazsorett- és nép-
tánccsoport. Renge-
teg munka, gyakorlás
van az elõadott
mûsoszámok mö-
gött. A mazsorettes
lányok most új esz-
közzel, saját kezûleg
készített mazsorett
bottal is táncoltak, a
néptáncos kislányok
és kisfiúk gyönyörû
fehér, népmûvészeti
blúzban, ingben rop-
ták.

Köszönjük a szü-
lõknek, hogy meg-

tiszteltek bennünket
azzal, hogy felhozták
a gyerekeket, biztosak
vagyunk benne, nem
bánták meg.

Köszönjük továbbá
a felajánlásokat, a

tombolaajándékokat. A bál bevételébõl az
óvoda ebben az évben szeretné elkezdeni
egy fedett terasz építését, amit a csoportok
sokféleképpen hasznosíthatnának: foglalko-
zást tarthatnának, s rossz idõben is kime-
hetnének a gyerekek a friss levegõre.

A bál jó hangulatban telt, akik eljöttek,
reméljük jól érezték magukat, akik pedig
most csak fontolgatták, hogy eljöjjenek,  ta-
lán jövõre õk is itt lesznek.

Éljenek a lányok, asszonyok
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Az idén is jól sikerült az alsós tanulók far-
sangi jelmezbemutatója. A szülõk, a peda-
gógusok összefogásával 210 kisdiák öltött
magára jelmezt. Különösen a csoportos be-
mutatók nyerték el a közel 600 nézõ tetszé-
sét. Minden fellépõ egy-egy díszes bögrét
kapott ajándékba a szülõi munkaközösség
jóvoltából.

Az SZMK-t sütemény felajánlással a kö-
vetkezõ tanulók szülei támogatták:

Almási Fanni 1.c , Almási Miklós 4.c ,
Csonka Gréta 1.c, Haklik Levente 2.b, Pócsi
Gábor 2.a, Ramocsa Boglárka 1.a, Cser Zol-
tán 8.a, Poór Fanni 6.a, Szabó Róbert 4.c,

Farsangi mulatság

         Jelenet a bajor táncból

Sólyom Nikolett 4.c, Szenes Péter Hanna
2.a, Garai Richárd 1.b, Dorka Fanni 1.a,
Balogh Bianka 2.a, Papp Bernadett 4.c, Sza-
bó Réka 3.c, Tóth Alexandra 3.b, Péter Zsolt
3.b, Kovács Domonkos 1.a, Kovács Bence
3.a, Szûcs Kitti 1.b, Szénási Tünde 1.a,
Szénási Csaba 4.b, Szabó Bence 2.c, Gupcsi
István 2.a, Tóth Boglárka 2.c, Tóth Nor-
bert 3.c, Gonda József 1.a, Doka Miklós 1.a,
Doka Dóra 6.a, Rózsa Erika 1.b, Búza Pan-
na 3.c, Bacsik Mátyás 4.c, Lõrincz Roland
3.c, Maticsák Bettina 3.a, Fodor Evelin 4.a,
Leskó Lambert 3.c, Csorba Edit 3.a, Fejér
József 4.a, Leskó Balázs 2.c, Ábel Gábor 5.a,
Kun Eszter 3.c, Kocsis Norbert 2.a.

                  Jól mulattak a bohócok A sok emlékezetes produkció között nagy siker volt a country tánc

Nemzeti
ünnepünk

Március 15-én
megemlékeztünk
nemzeti ünnepünk-
rõl.

Követve a hagyo-
mányokat, iskolánk
tanulói az idei havas,
hûvös koratavaszi
napon is  elhelyezték
a megemlékezés ko-
szorúit Hunyadi Fe-
renc sírjánál, Patay
István szobránál és a
községi ünnepségen
a ‘48-as emlékmûnél.

Ünnepi fõhajtás iskolánk névadója, Patay István mell-
szobra elõtt

– Bacsó Bianka 4.a osz-
tályos tanuló 1. helyezést ért
el Tiszalökön, a Kossuth
Lajos Általános Iskola név-
adó hete alkalmából rende-
zett versmondó versenyen.
Felkészítõje Fülöpné Szûcs
Anikó.

– Cser Zoltán 8.a osztá-
lyos tanuló bejutott a Var-
ga Tamás matematikaver-
seny országos döntõjébe.
Tanára Fazekas Béla.

Tanulóink
sikerei
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Március 13-án rendezte meg az iskola, az
óvoda, a szülõi munkaközösség és a Nyelv-
és  Zeneoktatási Közalapítvány a jótékony-
sági bált. A mûsort az óvoda és az iskola
gyerekei adták. A majorett és a néptánccso-
portok, modern táncbemutatók után 140
vendég vett részt a vacsorán. Ezt követõen
meglepetésként iskolánk egykori tanulói
(akik itt kezdtek el az alapítvány támogatá-
sával zenét tanulni) léptek fel: Demeter Éva,
Kovács Gergõ és Balogh Ádám. A retró ze-
nét Vadászi Gábor szolgáltatta. A tombola-
sorsolás után, aminek fõdíja egy digitális
fényképezõgép (a Tipographic Kft. felaján-
lása) volt, táncosaink léptek fel.

A hajnalig tartó mulatság bevételét az
óvoda fedett terasz kialakítására, az iskola
pedig az épületek belsejének otthonossá té-
telére szánja. Köszönetet mondunk minden
támogatónak, jelenlévõnek.

Báli támogatók 2010:
1.a. osztály, 1.c. osztály, 2.a. osztály, 2.b

osztály, 2.c osztály, 3.a osztály, 3.b osztály,
3.c osztály, 4.a osztály, 5.b osztály, 6.a. osz-
tály, 6.b osztály, 7.a. osztály, 7.b osztály,
8.a. osztály, 8.c osztály;

Ábel János, Ábelné Tóth Éva, Bakó Zsolt,
Baloghné Kresznovszki Ildikó, Banama Kft.
Mátészalka, Benkõ Tibor, Bíró Roland,
CARBONBLACK KFT., Croissan Bt.,
Nagyvarsány, Cser Zoltán, Cseszlai
Ferencné, Deák Tiborné, Dobos Katalin,
Dorka Györgyné, dr. Bodnár Anikó,
dr.Czomba Sándor, dr. Kozák Gyuláné,  dr.
Legény Zsolt, dr.Nyéky Tamás, dr. Szegedi
János, Erdélyi Sándor, Erdõhát Kft.,
EVIKER, Fejér József, Fekete János, Ferenczi
István, Fodor Lászlóné, Gerõ Csaba, Gyógy-
szertár Nyírmada, Haklik Attiláné és család-
ja, HÉLIX Kft., HOTISZ-fa Kft., id.Iklódi
László, Jakab Borbála, Juha Bertalanné,
Kádár Miklós, Kálmán Béla, Kaptur Sán-
dor, KATO-FÉM Kft., Katona Ferencné, Ka-
tona Zoltán, Kézi László, Kiss B Ker. Kft.,
Kiss Tünde, Kolozsi János, Kovács Tibor,
Kovácsné Széles Hajnalka, Kovácsné Vezse
Viktória, Krivács és fia, Lipuszné Mucsonyi
Szidónia, Lobancsuk Szántó Anita, Lovas
Józsefné, Madahús Kft., Margaréta Csoport,
Mi kis falunk Egyesület, Mudri Barnabás,
Nagy Livi, Napocska Csoport, Napraforgó
Csoport, Napsugár Óvoda dajkái, Pelsõczi
Ferencné, Pelsõczi Gabriella, Pillangó Cso-
port, Pócs Gáborné Pócsok Bt., Ponczók
Borbála, Poór Zoltán, RAUCH Kft., Rebák
Tibor, Sváb hús Debrecen, Szabados József,
Szabó András, Szabó Antal, Szegedi László,
Szénási Csabáné, Szojma Péter, Szõke Zita,
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Szûcs Attila, Szûcsné
Biró Csilla, Szûcsné
Mátyus Judit, Tóth
Lászlóné, Tóthné
Szûcs Éva, Vezse Sán-
dor.

Tombola:
1.b. osztály, 1.c. osz-

tály, 4.c osztály, 6.c
osztály, Alfi Ker.,
Andrássy Katinka
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény kép-
zõmûvész tagozata
Nyírmada, Andrássy
Katinka Alapfokú
Mûvészetoktatási In-
tézmény Nyíregyhá-

Jótékonysági bál – sok-sok segítséggel

za, Árvarázs, Csernáti Sándor, Csernáti
Sándorné, Eta virág, Tarné Szilágyi Etelka,
Eviker Kft., Fazekas Béla, Fecske család, Fe-
kete János, Fojtovics Sándor, Gyermekjólé-
ti Szolgálat Nyírmada, Hatala Miklósné,
Hódi And-rásné, ifj. Péter György, Kádár
Miklós, Kálmánné Balogh Ildikó, Katona
János, Kere Bt., Kézi István, Kisebbségi Ön-
kormányzat Nyírmada, Kovács István,
Kovácsné Kertész Csilla, Kukuts Kornél,

Lõrincz Csaba, Lõrincz József és Móré Ka-
talin, Madafa, Micimackó Csoport, Napsu-
gár Óvoda, Péter és Társa Bt., Ponczók
Andrea, Rebák Tiborné, Sebõk Gyuláné,
Szabóné Sápi Rita, Szilágyi Zsuzsa, Szilva
fürdõ, Szociális, Ápolási és Gondozási Köz-
pont, Szõke Sándor, Tipograpich Kft., Tóth
István, Tóth Lászlóné, Winkler ház, Young
Kft.

Mindenkinek köszönet a segítségért!

Tóth Judit intézményvezetõ arról tájékoz-
tatta lapunkat, hogy a mûvelõdési ház ez-
úttal is várja a gyerekeket a tavaszi szünet-
ben, illetve a húsvéti készülõdés jegyében.
A foglalkozásokon tojást festenek, ablak-
díszeket készítenek, rajzolnak, játszanak,
verselnek.

Szellõk szárnyán nosztalgia est sok hu-

a közmûvelõdés híreibõl

morral – ezt a címet viseli az a rendez-
vény, amely április 8-án lesz a mûvelõdési
házban. A programban sokak kedvence,
az operetténekes Leblanc Gyõzõ és part-
nere, Tóth Éva lép fel színvonalas szóra-
kozást ígérve.

A belépõ mindössze ezer forintba ke-
rül.

     A jótékonysági bálon nagy sikerû mûsort adtak az iskola táncosai

    Felléptek a mûsorban az óvodás mazsorettek is
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50 éves házassági évfordulójukat
ünnepelték:

2010. február 20-án :
Papp József  és Ficze Juliannna

Elhunytak:
Mezei Sándorné, Krivács Istvánné, La-

katos Béla, Balogh Bertalanné, Tóth  And-
rás.

anyakönyv

Labdarúgás: le, fel, le
Március 7-én (a 14. fordulóval) az NB

III-ban is megkezdõdött a bajnokság tavaszi
szezonja. Csapatunk idegenben, a DVTK II.
ellen lépett pályára, és 2-0-ra kikapott. A
diósgyõri gyõzelem megérdemelt volt, ha-
bár a mieinknek voltak helyzetei. Az ered-
ményt meghatározta egy sérülés (Danku
agyrázkódást szenvedett) és egy kiállítás (57.
perc, Benkõ). A vereséggel egy helyet lej-
jebb (8) csúsztunk.

Március 14-én a Cigánd együttesét fogad-
tuk. A hótól mentesített pályán 300 nézõ

elõtt 1-0-ra nyertünk Németh 59. percben
lõtt góljával, s a begyûjtött három ponttal
visszavettük a tabella 7. helyét.

Egy héttel késõbb különös körülmények
között 5-3-ra kikapott csapatunk Bal-
kányban. Szünetben még 2-1-re vezettek fia-
ink, sõt Petran második góljával már 3-1-re
is, ám Fejes kiállítása után fordítottak a
balkányiak. Szilágyi mester a futballról nem
óhajtott nyilatkozni…

Maradt ugyan a 7. hely, de az elõttünk
állóktól távolabb kerültünk.

„Életet a környezetnek, életet az em-
bernek” címmel hirdetett a Felsõ-Tisza-vi-
déki Vízügyi Felügyelõség és Vízügyi Igaz-
gatóság, a Szatmárnémeti Környezetvédel-
mi Felügyelõség és a Beregszászi Környezet-
védelmi Felügyelõség versenyt általános  és
középiskolás gyerekek számára. A döntõbe
jutáshoz elõzetes feladatokat kellet elvégez-
ni, riportot készíteni, filmforgatókönyvet
írni a település környezetvédelmi problémá-
járól. A döntõbe három magyar, három
román és három ukrán csapat jutott be.

Március 17-én volt a magyarországi for-
duló, elõzõ nap a román, következõ nap az
ukrán gyerekek vetélkedtek. Nagyon sokfé-
le feladatot kaptunk Ismernünk kellet ha-
zánk Nemzeti Parkjait, környezetvédelmünk
problémáit, a hulladékgazdálkodás aktuális
tennivalóit. Nehéz kérdések voltak, de egy-
ben szórakoztatók is. Plakátot rajzoltunk,
activity-t játszottunk környezetvédelmi fo-
galmakkal, teszteket oldottunk meg stb.

A legnagyobb izgalmat az jelentette, hogy
az eredményt nem tudhattuk meg, mivel
minden csapat csak egy kódot kapott és más-
más  országban javították ki az elkészült
munkákat.

Az eredményhirdetés Szatmárnémetiben
volt. Nagy örömünkre a döntõsök közé ju-
tott a gimnazisták között, volt iskolatársunk
Pap Zoltán is a csapatával. Végül a 3. hrlyrn

A buszon is az esélyeinket latolgattuk. Jó
érzés volt, hogy dobogóra kerültünk, végül
a harmadik helyezést értük el.

Jutalmunk egy-egy ökonaptár volt, és az
iskola számára egy távcsövet nyertünk.

Csapatunk tagjai: Szénási Alexandra,
Csonka Fruzsina és Cser Zoltán. Felkészítõ
tanárunk: Kukuts Csilla tanár néni.

                      Csonka Fruzsina 8. b

     Környezetvédelmi vetélkedõ

Tóth András
(1951-2010)

Nyírmada lakói megdöbbenéssel érte-
sültek Tóth András elhunytáról.
Itt született, itt élt köztünk,  végezte a
napi munkáját. Szorgalmas, munkáját
szeretõ emberként ismerte mindenki.
1992-tõl 2009-ig a Nyírmada Közrend,
Közbiztonságáért Közhasznú Alapít-
vány Kuratóriumának az elnöke, a Pol-
gárõrség vezetõje volt. Többedmagával
önként vállalva õrködött a nyírmadaiak
biztonsága, nyugalma felett.

Zorán gondolataival búcsúzunk tõle:
„Kell ott fenn egy ország
           Mely talán ránk is vár
   Kell ott fenn egy ország
           Amit senki nem talál
   Kell ott fenn egy ország
           Mely bárkit átölel
   Kell ott fenn egy ország
           Amit sosem rontunk el”
                   Nyugodj békében!

Az adófizetõ nyírmadaiakat ezúton
is arra kérjük, hogy személyi jöve-
delemadójuk egy százalékával a vá-
rosunkban mûködõ, arra jogosult
szervezeteket 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
– Nyírmadai Szabadidõ és Sport

Egyesület
Adószáma: 18818565-1-15


