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Gyermeknap:

A városi önkormányzat a korábbi évek ha-
gyományait folytatva, a mûvelõdési házzal,
az óvodával és az iskolával együttmûködve
szervezte meg gyermeknapját. Interaktív
bohóc-shov szórakoztatta a gyerekeket, majd
arcfestés, kézmûves foglalkozás várta a jelen-
lévõket.

Nagy sikert aratott az aszfaltrajzverseny,

    Játék, sport, kisvonat, üdítõ

sok gyereket mozgósított. Jól sikerültek a
sport összecsapások is,  volt apa-fiú mérkõ-
zés, kötélhúzás. Hagyományosan ingyene-
sen használhatták a gyerekek a vidám park
berendezéseit. Városnézésen is részt vehet-
tek a kistérségi kisvonatra felülõk. Minden
gyerek számára  üdítõitalt adott a nap fo-
lyamán a RAUCH Hungária Kft.

Felhívás
Nyírmada Város Polgármesteri Hivatalá-
nak jegyzõje értesíti a választópolgárokat,
hogy a kisebbségi választói jegyzékbe való
felvételüket 2010. július 15-én 16 óráig
kérhetik a Városi Polgármesteri Hivatal
7-es számú szobájában elhelyezett gyûjtõ-
ládában.

Cím: 4564 Nyírmada, Ady E. u. l6.
 Némethné dr. Horváth Andrea

          jegyzõ

A fentiekhez tartozik, hogy a közel-
múltban valamennyi választópolgár érte-
sítést kapott a nemzeti és etnikai kisebb-
ségek települési önkormányzati választá-
sának tudnivalóiról. Ugyancsak megkap-
ták a kisebbségi választói névjegyzékbe
vétel iránti kérelemhez szükséges nyom-
tatványt.

A képviselõ-testület május 31-ei ülésén
megválasztotta a választás lebonyolításá-
ban közremûködõ szavazatszámláló bi-
zottság tagjait és póttagjait.

választás

 Két civil szervezet is százezer forintos tá-
mogatást kért az önkormányzattól. Mint a
vitában elhangzott, azokat a szervezeteket
célszerû támogatni, amelyek készek a telepü-
lésért, a közösségért önzetlenül tevékenyked-
ni, s elszámolnak minden felhasznált fillér-
rõl. Azt kell vizsgálni, mit produkálnak, van-
e mögötte tartalom. Az igazolt bejegyzési
költségeket, de legfeljebb ötvenezer forin-
tot az önkormányzat megszavazta, a továb-
biakról a tényleges munka függvényében
döntenek.

 A legutóbbi testületi ülésen szóba ke-
rült a Tájház ügye is. Azóta lezajlott egy a
jövõre vonatkozó beszélgetés, és megalakult
egy hét tagból álló, Tóth Andrásné által ve-
zetett bizottság. Ennek feladata a helyiségek
kialakítása (tisztaszoba, lakrész, állandó és
idõszaki kiállítás), a szakszerûen összeválo-
gatott tárgyak elrendezése, a mûködtetés
részleteinek tisztázása (nyitva tartás, felügye-
let, rezsi), beillesztése az intézményrendszerbe

(kézenfekvõnek látszik a mûvelõdési házhoz
kapcsolása).

 Szintén visszatért a képviselõ-testület arra
az ajánlatra, amely a méhnyakrák elleni védõ-
oltásra vonatkozott. A cél az lenne, hogy há-
rom éven át legalább 25, az általános iskola 7-
8. osztályába járó kislány kapja meg a vakci-
nát. Az igények felmérése elkezdõdött, a dol-
gok jelenlegi állása szerint nem biztos, hogy
lesz elegendõ jelentkezõ, pedig az önkormány-
zat vállalná a költségek rá esõ hányadát…

 Kecsegtetõ ajánlatot kapott az önkor-
mányzat a Fényhozam Kft-tõl a városunk
területén lévõ 616 darab közvilágítási lám-
patest folyamatos ellenõrzésére, karbantar-
tására. A tét évi 5,4 millió forint, illetve
ezen összeg jelentõs részének megtakarítása.
A testület ezért úgy döntött, felmondja az
E.ON-nal kötött szolgáltatási szerzõdést, és
a feladat ellátásával július 1-jétõl az ajánlatot
tevõ társaságot bízza meg.

Önkormányzati hírcsokor
Testületi segítség, tájház, rákszûrés, közvilágítás

     A gyermeknap sikeréhez üdítõitalokkal járul hozzá a Rauch Kft.

választás

Köszöntötték
a pedagógusokat
Június elsõ hét-
végéjén a gyere-
kek  és a szülõk
tiszteletük jeléül
egy-egy szál vi-
rággal köszön-
tötték tanítóikat,
tanáraikat. Nem
feledkeztek meg
a jeles napról a

egy szál virág, és...

település  és az intézmények vezetõi sem.
Az iskolában az elsõ osztályos gyerekek
adtak szívhez szóló mûsort, majd Kovács
Tibor igazgató méltatta a pedagógusokat,
végül  Kálmán Béla polgármester köszön-
te meg a nehéz körülmények között vég-
zett munkát.

A nap jó hangulatú, közös vacsorával
zárult.
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Testületi munka:
A megszokottól eltérõen nem a város-
házán, hanem a Patay István Általá-
nos Iskola földszinti tantermében tar-
totta a nyári uborkaszezon elõtti utol-
só ülését május 31-én önkormányza-
tunk képviselõ-testülete.

A helyszínt két körülmény is indokolta:
a döntéshozók személyesen is meggyõzõd-
hettek a csaknem félmilliárdos rekonstruk-
ció eredményeirõl, másrészt a féltucatnyi na-
pirendi pontból az elsõ épp az iskola mû-
ködési feltételeirõl, gazdálkodásáról szólt Ko-
vács Tibor igazgató elõterjesztésében.

Rendhagyó tanév

Rendhagyó volt a most zárult tanév, hi-
szen lényegében végigkísérte a szeptember
8-án kezdõdött felújítás. A tárgyi feltételek
megteremtése, a tanév elindítása és zavarta-
lan lebonyolítása hatalmas szervezõ munkát
igényelt a fenntartótól, az intézmény veze-
tésétõl egyaránt, és sok türelmet, megértést
a gyerekektõl, a pedagógusoktól, a szülõk-
tõl (utóbbiaktól nem mindig kapták meg a
segítõ támogatást…)

A fõvállalkozóval való folyamatos egyez-
tetés eredménye volt az, hogy a tanítási na-
pok száma teljesült, a tanév követelményei-
nek eleget tettek. Mindeközben gyarapod-
tak az iskola eszközei (bútorzat, udvari játé-
kok, számítástechnika, audio-vizuális beren-
dezések).

Ami a személyi feltételeket illeti: a szüksé-
ges 53 pedagógus munkáját 50-en végzik, az
ügyviteli dolgozók száma 4, a karbantartóké
3, a hivatalsegédeké 7, a fõzõnõké 10. A peda-
gógiai munkát szabadidõ szervezõ, gyermek-
védelmi felelõsök, fejlesztõ pedagógus,
gyógypedagógusok, pedagógiai asszisztensek
segítik. Tartósan távol van 3 pedagógus.

Legutóbbi ülését az újjászületett iskolában tartotta az önkormányzati
képviselõ-testület

                    A képviselõk érdeklõdéssel szemlélik a megújult iskolát

A tanulók létszáma jelenleg 600, közülük
309 tartozik az etnikai kisebbséghez, 494-en

hátrányos helyzetûek (közülük 323-an hal-
mozottan). Aligha kell bizonygatni, hogy a
velük való foglalkozás sok erõfeszítést, tü-
relmet kíván. A becslések szerint a gyerekek
száma az elkövetkezõ években némileg nö-
vekedhet.

A nevelõ-oktató munkát az évzáró érte-
kezleten értékelik, s bár az iskolaotthonos
oktatás, a szülõi odafigyelés gyakori hiánya,
a sok igazolatlan hiányzás, a fejtetvesség, a

növekvõ agresszivitás sok nehézséget okoz,
az intézmény képzési kínálata, a tehetséggon-
dozás, a felzárkóztatás eredményesnek tekint-
hetõ. Ezt igazolják a versenyeken elért szép
sikerek, valamint a továbbtanulók számának
növekedése is.

Az iskola gazdálkodása tervszerû, takaré-
kos, mind az elõírásoknak, mind az elvárá-
soknak megfelel. Számos sikeres pályázat se-
gítette az oktatási szolgáltatások minõségé-
nek javítását, az esélyegyenlõség növelését.

A képviselõ-testület Ferenczi István bizott-
sági elnök javaslatára köszönetét fejezte ki
az iskola dolgozóinak, hogy ilyen nehéz
körülmények közepette is helytálltak. Java-
solta azt is, hogy a munkák befejeztével ké-
szüljön anyagszámadás, pontos vagyonleltár,
s vegyék számba a selejtezés után megma-
radt, értékesíthetõ eszközöket.

A testület arról is döntött, hogy a követ-
kezõ tanévben a 119 gyerek négy tanulószo-
bai csoportban végezze munkáját.

Gyermekjólét,
gyermekvédelem

Az elmúlt év gyermekjóléti, gyermekvédel-
mi feladatok ellátásáról adott átfogó értéke-
lést Némethné dr. Horváth Andrea, városunk
jegyzõje. A demográfiai adatok közül kiemel-
jük, hogy a magukat a roma kisebbséghez tar-
tozónak vallók száma és aránya évrõl évre
növekszik (2009-ben 36,15 százalék), más
mutatók lényegesen nem változtak, megoszlá-
sa optimális, a korfa stabil szerkezetû.

(folytatás a 3. oldalon)
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Az elõterjesztésbõl kiderül, hogy a 0-18 év
közöttiek aránya 28 százalék (õk jelentik az
eltartottak jelentõs részét). Az önkormányzat
által nyújtott pénzbeli ellátásokról szóló feje-
zetbõl kiemeljük, hogy 1113-an részesültek
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, il-
letve kedvezményben, ingyenes étkeztetésben
részesült 227 óvodás és 366 iskolás gyerek.

Az önkormányzat által biztosított szemé-
lyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
rész elemzi a Gyermekjóléti Szolgálat munká-
ját, a gyerekek napközbeni ellátását (óvoda,
illetve iskolai napközi). A tervek között emlí-
ti az egységes óvodai-bölcsõdei ellátás kialakí-
tását (a 0-3 év közötti gyerekek napközbeni
ellátását, amely jelenleg nem megoldott).

A jövõre vonatkozóan abból indul ki az
elõterjesztés, hogy a már meglévõ szolgáltatá-
sokra, ellátásokra nagy szükség van, a jelenlegi
ellátási formák megfelelõek a problémák keze-
lésére. Ugyanakkor nagyobb figyelmet kell for-
dítani a megelõzésre, ami csak összefogással
valósítható meg. Ebben feladatot vállalhatnak
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Rend-
õrõrs, a civil szervezetek is.

Kálmán Béla polgármester – miután a
témával kapcsolatban észrevételek nem hang-
zottak el, megköszönte az érintetteknek az
elvégzett munkát, hangsúlyozva, hogy egy-
re romló feltételek mellett is színvonalasan
látták el feladatukat.

Vízügyeink

A Madavíz Kft. tevékenységérõl Krivács
István ügyvezetõ terjesztette elõ beszámoló-
ját. A társaság az elmúlt évet 1,542 millió
forint mérleg szerinti eredménnyel zárta. A
termelt víz mennyisége megközelítette a 260
ezer köbmétert, az eladott víz ennél keve-

középpontban a gyerekek

      A nagy esõzések miatt az idén a szokottnál is több gondot okozott a víz

sebb (a különbözet a természetes veszteség-
bõl és a szennyezõdések kimosatásából fa-
kad). A tisztított szennyvíz mennyisége né-
mileg növekedett.

Az ivóvízzel ellátott lakások száma
Nyírmadán 1536, a szennyvízbekötések szá-
ma viszont csak 1285. Ez azt jelenti, hogy
sokan nem kötöttek rá a rendszerre, pedig
az mûszakilag lehetséges volna. Ezek a ház-
tartások a törvény értelmében talajterhelési
díjat kötelesek fizetni – kivéve, ha méltá-
nyosságból ettõl eltekintenek. A szolgáltató
szerint az ellenõrzés folyamatos, a testület
viszont igényli az érintett kör áttekintését.

Már a bizottsági ülésen felvetõdött a kint-
lévõség témája (az adott pillanatban ez mint-
egy 4,5 millió forint volt). Mint elhangzott,
5000 forint fölötti tartozás esetén felszólí-
tást küldenek ki (360-an kaptak ilyen leve-
let), illetve felkínálják a részletfizetési megál-
lapodás lehetõségét. A cél az, hogy legalább
az esedékes összeget kifizessék, hogy a tarto-
zás ne nõjön. Tisza Sándor, a felügyelõ bi-
zottság elnöke szóvá tette, hogy vannak olya-
nok, akik nem fizetnek, holott erre képesek
lennének. Velük szemben szigorúbb szank-
ciókat javasolt

Módosult a víz- és csatornadíjról szóló
rendelet. A gazdasági környezet változása, a
szolgáltatás biztonságának szinten tartása, a
bérek (és közterhek) növekedése, a mûszaki
korszerûsítés idén is szükségessé teszik a szol-
gáltatási árak kismértékû emelését. Eszerint
városunkban június 1-jétõl az ivóvíz díja
köbméterenként 173 forint (áfával), a szak-
vállalkozó általi ürítés és elhelyezés (szippan-
tó) díja 225 forint (áfával). A vízszolgálta-
tással kapcsolatos alapdíj havi 438, a csapa-
dékvíz elvezetésé 62 forint (ezek is áfával
értendõk).

Czomba államtitkár
Sólyom László köztársasági elnök a Nem-
zetgazdasági Minisztérium államtitkárá-
vá nevezte ki Czomba Sándort (Fidesz),
választókerületünk egyéni országgyûlé-
si képviselõjét. A politikus a foglalkoz-
tatás, a felnõtt- és szakképzés témaköré-
ért felel.

Fogas kérdés
Elõzõ számunkban olvashattak arról, hogy dr.
Szalontai György fogorvosi praxisát el kívánja
adni. Mivel az önkormányzatot ellátási köte-
lezettség terheli, a testület ülésére meghívta
mind õt, mint lehetséges utódját, a romániai
Nagykárolyban élõ, Nagyecseden praktizáló,
három éve végzett dr. Székely Szilárd fogor-
vost.

Szalontai doktor elmondta, hogy az átme-
neti idõszakban (az év végéig) ketten végez-
nék a lakosság ellátását. Mivel azonban a ren-
delõt õ bérli, a felszerelést õ hozta, illetve vá-
sárolta, utódja viszont ennek anyagi terheit
pályakezdõ lévén nem tudja vállalni, a prob-
lémára megoldást kell találni.

A testület a praxis tulajdonosának szándé-
kát, a tartós helyettesítést tudomásul vette, s
úgy döntött, létrehoz egy a polgármesterbõl,
a jegyzõbõl és a pénzügyi bizottság elnöké-
bõl álló bizottságot, amely augusztus elsejéig
megvizsgálja az elhelyezés, a rezsi, a felszerelés
kérdését, s a testület elé terjeszti javaslatát. A
cél a lakosság fogorvosi ellátásának megnyug-
tató megoldása.

A Mi kis falunk egyesület tagjai május-
ban Budapestre látogattak, ahol a Víg-
színházban megnézték a Hegedûs a ház-
tetõn címû  musicalt.  Olyan csodálatos
színészek játékában gyönyörködhettek,
mint Reviczki Gábor, Halász Judit, Papp
Vera, Kútvölgyi Erzsébet, Venczel Vera.

Az egyesület tagjai alapszabályuknak
megfelelõen támogatják a fogyatékkal élõ
nyírmadaiakat. Májusban tortával, gyü-
mölcslével és kisvonatozással fogadták õket
a gyermeknapon. Június 2-án pedig a kis-
térségi kisvonattal elvitték õket a vajai vár-
ba és a vajai tóhoz.  Valamennyien jól
érezték magukat a közös programok so-
rán.

budapesti kirándulás
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Gazdálkodók figyelmébe!
zárszámadás és tervekA szeszélyes április után csendes, nevelõ

májust várták a gazdálkodók. Ehelyett csa-
padékban bõvelkedõ, hideg májust hagytunk
magunk mögött. A vetést, a dohánykiülte-
tést 5-7 napos csúszással be tudták fejezni a
gazdálkodóink. Az elázott talajon nehezen
mozognak a növényvédõ gépek, a kukori-
ca, a napraforgó vetésterületének 70-80 szá-
zalékát a vetés utáni gyomirtással (állomány-
kezeléssel) tudják mentesíteni az intenzíven
növõ gyomok ellen.

A hûvös, csapadékos idõjárás hatására az
almafák egy részénél (váltakozó mértékben)
az almatermésen megtalálható a varasodás
tünete. A varas folt miatt már kicsi az esélye
annak, hogy étkezési almaként tudják érté-
kesíteni a termelõk a gyûmölcsöt a legjobb
igyekezetük ellenére is.

Május 17-ével befejezõdött a 2010. évi te-
rületalapú támogatási kérelmek elektronikus
úton történõ beadása. Összesen  243-an él-
tek ezzel a lehetõséggel és nyújtották be ké-
relmüket.

Biztató jelek vannak arra, hogy az elmúlt
években jellemzõ, lehangolóan alacsony
meggyárak emelkedni fognak, és legalább
megközelítik az önköltség szintjét. Ha ez
mégsem valósulna meg, várható, hogy újabb
meggyfákat vágnak ki, és tüzelõ lesz belõlük
a télen.

A 61/2009. /V.14./ FVM. rendelt elõírja,
hogy a növényvédelmi kezeléseket elõrejel-
zésre alapozva kell végrehajtani. Az egyes
károsítók elõrejelzésére, észlelésére, a
feromoncsapdák a legalkalmasabbak.

A fenti rendelet elõírja, hogy az integrált
gyümölcs– és szõlõkultúrákban 2 db / 4 ha
a rovarkártevõk egyedszámának és a várha-
tó kártétel megállapítása érdekében. Vita van
a Levegõ Munkacsoport és a MTA Növény-
védelmi Kutató Intézet munkatársai között
a csapdába kihelyezendõ élõcsík hatékony-
sága miatt.

Ezeket a sorokat azért írom le, mivel több
napi- és hetilapban leírták a cikk szerzõi az
esetleges feromoncsapdák betiltásáról, felül-
vizsgálatáról szóló információkat, amit a Le-
vegõ Munkacsoport kezdeményezett (hogy
mennyire megalapozott vagy sem a felveté-
sük, ennek eldöntése nem a mi feladatunk).
Egy tény:  csapdahelyzet van, várjuk a vita
végét. Addig is kell védekezni a különbözõ
kártevõk ellen, mely az integrált növény és
gyümölcstermesztésben az elõrejelzésen és
megfigyelésen alapul, ennek alapján lehetsé-
ges  környezetkímélõ módszert alkalmazni.

A határidõs kötelezettségekre hívom fel a

gazdálkodók, földhasználók figyelmét: a
növényvédelemrõl szóló törvény végrehaj-
tása mindenki számára kötelezõ. Az ingat-
lan, az érintett földterület tulajdonosa, hasz-
nálója köteles különösen az allergén  gyo-
mok ellen /parlagfû/ védekezni, minden
egyéb gyomot mechanikai, vegyszeres úton
ki kell irtani, meg kell  semmisíteni.

A Helyes Mezõgazdasági és Környezeti
Állapot fenntartása érdekében – melyet fo-
lyamatosan ellenõriznek az MVH, a Szak-
igazgatási Hivatal részérõl – a külterületen
is biztosítani kell a gyommentességet, ma-
gyarul meg kell semmisíteni, gyommente-
sen kell tartani a földet.

A módosított FVM rendelet alapján az
AKG-ban résztvevõknek 2010. május 15-éig
el kellett készíteni a talajvizsgálatra alapozott
tápanyaggazdálkodási tervet, rendelkezni
kellett integrált növénytermesztési célprog-
ramban résztvevõknek vetésváltásra, vetésfor-
góra vonatkozó írásos tervvel.

Azok a földhasználók, akik beléptek az
Agrár Kárenyhítési Alapba, 2010. június 30-
áig kell átutalással teljesíteni a kárenyhítési
hozzájárulást, melynek mértéke szántó ese-
tében 800 forint, gyümölcsös esetében 2000
forint hektáronként.

 Mudri Barnabás
városi mezõgazdász

A Nyírmadai Gazdálkodók, Kertba-
rátok Közhasznú Egyesülete június
2-án tartotta éves közgyûlését.

A napirendi pontok szerint a tagság meg-
tárgyalta és elfogadta  a 2009. évi zárszá-
madást, vagyonmérleget és közhasznúsági
jelentést, valamint a 2010. évi költségve-
tést.  Az egyesület tagjai tudomásul vették
a Felügyelõ Bizottság jelentését  a végzett
munkáról.

Az egyesület 2009. évi árbevétele 200.628
forint, kiadása  229.717 forint.

A felmerült költségeket az egyesület mû-
ködésére, rendezvényeik, programjaik fi-
nanszírozására fordította.

Az egyesület vállalkozási tevékenységet
nem folytat, pénzügyi kötelezettségének
határidõben eleget tett.

A bevallási, adatszolgáltatási kötelezett-
ségét határidõben teljesítette.

Az egyesület vezetõi semmilyen címen
költségtérítést nem vettek fel.

Kertbarátok
tanácskozása

Az esõs napokon Nyírmadán is jó
hasznát vették a gumicsizmának

A hatalmas mennyiségû vizet
megsínylette a vetés
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8. A.    Osztályfõnök: Bereczné Herczegh Éva Zsuzsanna
Agárdi Gergely, Aranyos Dzsenifer, Aranyos Péter, Balogh Tibor Dávid,

Berki Edit, Cser Zoltán, Deák Nóra, Gyetkó Dóra Klaudia, Horváth Éva,
Jóni Noémi, Kanalas Pál, Kiss Alexandra, Kiss Gábor, Kiss Márk, Kolveg
Ádám, Kovács Bettina, Kovács Róbert, Nagy Krisztina, Nehoda László
Márton, Pénzes Ferenc, Polyák Enikõ Orsolya, Rózsa Klaudia, Selyem Eve-
lin, Szõke Bianka, Zámbó Éva, Zámbó György

8. B.     Osztályfõnök: Kukuts Csilla
Algács Tibor, Aranyos Anett, Bacsó Erik, Balogh Ibolya, Balogh Márk,

Csobolya Ákos, Csonka Fruzsina, Danó Erzsébet, Fodor Miklós Dániel,
Horváth Csilla, Jászter Orsolya, Jónás László, Jónás Viktória, Kapin Adrien,
Kovács Krisztina, Kovács Máté, Liszák Ingrid, Pálinkás Mária, Romanovics
Máté, Sas Vanda, Selyem Andor, Selyem Dávid, Tóth Evelin Diána, Tóth
Renáta, Zámbó Magdolna

8. C.     Osztályfõnök: Romanovicsné Nagy Gyöngyi
Ábel Dániel. Balogh Dávid, Balogh Norbert, Balogh Vivien, Bíró Kata-

lin, Éles Dóra, Huszti Gergely, Jónás Tibor, Jóni Edit, Jóni István, Jóni
Zsanett, Kertész Zoltán, Lénárt Csaba, Leskó Levente, Lõrincz Helén, Lõrincz
Krisztina, Rózsa Jenifer, Rózsa Miklós, Sebõk Melitta, Szénási Alexandra,
Tóthfalusi Nikoletta, Zámbó Annamária

a csecsemõmirigy Elbúcsúztak a nyolcadikosok
Védelmi rendszerünk

Testünkben remekül mûködik immunrendsze-
rünk, ha megfelelõen támogatjuk, és nem
használjuk ki energiaforrásainkat felelõtlenül.

Több védelmi rendszerünk is van, amelyek –
néha önmagukat is feláldozva – megóvnak a beto-
lakodók ellen.

A csecsemõmirigy  – mely a mellek között, a
szegycsont alatt helyezkedik el – immunrendsze-
rünk bölcsõje. Akik gyakran kapnak fertõzéseket,
azoknál rendszerint kimutatható a csecsemõmirigy
csökkent aktivitása. Feladatai:  meghatározza a test
alakját, nagyságát; szabályozza a mellékveséket és az
ivarmirigyeket; a csecsemõmirigyben termelõdõ
hormonhatására itt érlelõdnek meg a csontvelõ-
bõl idejutó nyiroksejtek. A szervezet energiaáram-
lásának egyik legfontosabb irányító szerve, mely
egyensúlyban tartja kreatív cselekedeteinket is. A
csecsemõmirigyet úgy tudjuk serkenteni, ha ök-
lünkkel finoman ütögetjük a mellünk közepét.

Serdülõkorban éri el teljes méretét, majd folya-
matosan zsugorodik életünk során. Sajnos a nem
megfelelõ életminõség felgyorsíthatja ezt a folya-
matot, különösen a stressz hat rá érzékenyen.

A geopatikus sugárzások, a Hartman-kereszt, a
vízerek, vízfolyások szintén zavarhatják mûködé-
sét. Különösen nagy veszélyben vannak a dohá-
nyosok! Nekik gyengébb a csecsemõmirigyük, az
életenergia erõsödése csak a dohányzás abbahagyá-
sa után várható.

Az immunrendszer csökkent mûködésének leg-
gyakoribb oka a tápanyaghiány. Közhely, de igaz:
jóllakott éhezõk vagyunk! Ez annyit jelent, hogy
sokat, és fõleg egészségtelen ételeket fogyasztunk.
Bár a gyomrunk tele van, testünk mégis éhezik,
mert nem jut hozzá a megfelelõ tápanyagokhoz!
Egyetlen fontos tápanyag hiánya is döntõ befo-
lyással lehet az immunrendszerre.

Mit tehetünk?
Az immunrendszer erõsítését sajnos nem lehet

egy szem pirulával megoldani. Szükséges a pozitív
gondolkodás, az egészséges életszemlélet. Próbáljuk
mindennek a jó oldalát látni!

Étkezésünk legyen rendszeres, és zöldségekben,
gyümölcsökben gazdag. Igyunk kellõ mennyiségû
folyadékot. Ez nem csak kánikulában fontos!  Bõ-
ven fogyasszunk vizet, hiszen víz nélkül besûrû-
södhet a vér, szédülés, ráncosodás, veseproblémák
jelzik többek közt, ha szomjazik a szervezet.

Nevessünk, aludjunk el normális idõben, hogy
ne boruljon fel bioritmusunk. Szeressünk, és ne
felejtsük el: csak annyi szeretetet kapunk, amennyit
adunk. Sportoljunk, mozogjunk korunknak, egész-
ségi állapotunknak megfelelõen. Kerüljük, de leg-
alább is csökkentsük a cukor fogyasztását. Teánkat
édesíthetjük mézzel, de figyeljünk arra, hogy méz
csak langyos vízbe keverhetõ, mert forró vízben
megváltozik a méz struktúrája és már el is veszítet-
te  kíváló tulajdonságait!

                                     Ábelné Tóth Éva
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Patay–hét Találkozó három évtized után
Harminc éves találkozóra gyûltek
össze május 23-án az 1980-ban vég-
zett 8. a. osztály egykori tanulói és
tanárai. A résztvevõket Kálmánné Ba-
logh Ildikó igazgatóhelyettes kalau-
zolta körbe az iskola azóta épült fõ-
épületében és a régi szárnyban. Ko-
vács Tibor igazgató köszöntõje után
a volt diákok és a tanárok is elmesél-
ték életútjuknak az 1980. év óta eltelt
szakaszát. A program Baktalóránthá-
zán, a Fenyves Csárdában közös ebéd-
del és egész délután tartó beszélgetés-

A találkozó igazi ünnep volt a résztve-
võk számára

hírek az iskolából

vánné, Kiss Vilmosné, Kézi Andrásné, Ferenczi
István, Bartha Tiborné, dr. Koncz Ferencné,
dr. Panyi Györgyné, Korpai Ferencné, File
Gáborné, Bartha Tibor.

A rendezvény ünnep volt számunkra, mert
mindannyian örültünk egymásnak és elérzé-
kenyülten és mégis feltöltõdve  búcsúztunk.

                                 István Miklós

Pulyabál: harmadszor is arany a Kakócának
Május 8-án ismét a Nyíregyházán ren-
dezték meg a Pulyabál 2010 megyei nép-
tánc találkozót. Három korcsoportban
24 táncegyüttes mérhette össze tudását
és rátermettségét. Iskolánk Kakóca
néptáncegyüttese, bökönyi táncokat be-
mutató „Ott vénülnek meg a jányok ...”
címû koreográfiáját a szakmai zsûri is-
mét arany minõsítéssel jutalmazta.

Ezenkívül a zsûri egyetlen különdíjat
ítélt meg: „A helyi népi hagyományok
leghitelesebb elõadásáért”, melyet szintén

    Táncosaink Nyíregyházán

gionális döntõn Hajdúnánáson. Mindez kö-
szönhetõ a gyerekek kitartó munkájának,
Keresztury Gabriella és Kerepesi Attila tánc-
pedagógusoknak és a segítõ szülõknek.

Május 10-e és 14-e között tartottuk iskolánk-
ban a Patay–hetet. Szokás szerint Patay Ist-
ván szobrának  koszorúzásával indult a ren-
dezvény. A rendhagyó irodalom órákon te-
lepülésünk két fiatalja tartott elõadást. Az 5-
6. osztályosoknak Kecskés Tünde elevenítet-
te fel Patay István életét és munkásságát, a 7-
8.-osok pedig dr. Szirota Szilvia  jogász-ta-
nársegéd  irányításával  ismerkedtek meg a
névadó  életútjával.

Jól sikerült a Patay–vetélkedõ, ahol ha-
gyomány szerint Nyírmadához kötõdõ aján-
dékokat kapnak a résztvevõk. A hét a diák
önkormányzati vezetõk jutalomkirándulásá-
val zárult, 45 gyerek ment el azokra a he-
lyekre, ahol egykor Patay István is megfor-
dult: Sárospatak, Cekeháza, Szerencs,
Taktabáj. A hét zárásaként iskolánk tanulói
Patay–próbán adtak számot arról,
hogyméltó követõi a 48-as szabadsághõsnek.

Sokan beneveztek a Patay–ve-
télkedõre

A pedagógusok is részt vettek közösségépí-
tõ kétnapos kiránduláson.  Szarvason sétál-
tak az arborétumban, gyönyörködtek a több
mint 1000 fajta növényben, megcsodálták a
Körös partját. Csodálatos élményben volt
részünk Békéscsabán a Munkácsy Mihály
múzeumban, ahol gyönyörködhettünk a
világhírû festõ képeiben és megtekinthet-
tük a Robert Capa által készített, emberi
sorsokat bemutató fotókat. Megismerked-
tek Gyula múltjával, ellátogattak Erkel Fe-
renc szülõházába majd megcsodálták
Ópusztaszeren a felújított Feszty körképet.

Nyírmadai pedagógusok a
szarvasi arborétum bejárata elõtt

Városunk pedagógusaink haza tájakon

Májusi kirándulások

A május a kirándulások hónapja volt. A ké-
pesség kibontakoztató pályázat segítségével
355 halmozottan hátrányos helyzetû gyer-
mek vehetett részt egész napos kirándulá-
son. Az alsósok beregi körúton ismerked-
tek szûkebb hazánk történelmi, irodalmi és
földrajzi értékeivel. A felsõ tagozatosok a
vajai várban tárlatvezetõ segítségével tájéko-
zódhattak a Rákóczi szabadságharc me-
gyénkhez fûzõdõ hagyományairól.

Sikerült megszervezni az  osztálykirándu-
lásokat és pályázati támogatással ingyenessé
tenni az útiköltséget. Az elsõsök  Nyíregy-
házára az Állatparkba látogattak el, a máso-
dikosok lovas tanyán vettek részt egész na-
pos programon, a 3. évfolyam  beregi kör-
útra látogatott el, a 4. osztályosok pedig Sá-
rospatak nevezetességeivel ismerkedtek meg.
A felsõ tagozatosok közül egy osztály
barabási táborozáson vett részt, két osztály
Miskolc-Tapolcára látogatott el, a másik 9
osztályunk pedig 116 fõvel Ipolytarnócra
kirándult.

a nyírmadai gyerekek vehettek át. Köszönjük
Kerecseny Györgynek, aki felajánlásával hoz-
zájárult a sikeres koreográfia megvalósításá-
hoz. A csoport képviselheti megyénket a re-

sel, élménybeszámolóval folytatódott.
A találkozón résztvevõ diákok: Lõrinczné

Balogh Ágota, Balogh Erzsébet, Bartha Vik-
tória, Gajdos József, Rácz-Hódi Gyöngyike,
István Miklós, Karádi (Koncz) Annamária,
Korpai Ferenc, Kurcz János, Molnár József,
Mozga Mária Gyöngyike, Tasi (Sugta) Klára,
Szilágyi Erika. Résztvevõ tanárok: Szabó Ist-
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Verecke
Mottó:
minden magyarnak el kell zarándokolni
Vereckére

A Vereckei szoros legszûkebb pontján, ahol
Árpád vezér bevonult fõseregével a völgybe,
áll egy obeliszk töredék, amelyet a hálás utó-
dok a millennium tiszteletére állítottak és lep-
leztek le. Az emlékmû alsó, hasáb formájú ré-
szére vastábla volt erõsítve, melyre Kóródy
Sándor szívhez szóló sorait rótták: Honfi, e
bércormon/szíved hevesebb dobogása/Jelzi,
hogy õsi hazád/drága határa ez itt./Itt hang-
zott egykor/riadó, csatornakürtje Lehelnek;/
Nagy Rákóczink itt/hullatta búcsúkönyût/
Szent Kegyelet tüze gyúl/itt minden csipke-
bokorban;/Oldozd meg saruid;/szent hely ez
itt a hol állsz!

Az obeliszk ma már torzó, mert a táblákat
(három volt) régen eltávolították, megsem-
misítették az értelmetlen és bûnös sugallatok
vezérelte kezek. A gránitoszlop gúlaszerû fel-
sõ részét ellopták és beépítették a galíciai
Tuholka nevû település szovjet hõsi halottak
emlékmûvébe.

1989 óta, mikoris fellazultak az országha-
tárok, a meggyalázott obeliszk és környéke
zarándokhely lett (újra): az anyaországból és
a világ minden tájáról érkezõ magyarok ró-
ják le kegyeletüket az „ország kapujában”.

Valaki ezt írta festékszóróval az évszázados
gránitra: ÜDVÖZÖLJÜK MAGYARORSZÁ-
GON!

Óriási visszatetszést váltott ki a tett a „házi-

gazda” körében: elmarasztaló, becsmérelõ, rá-
galmazó stb. írások jelentek meg, harsogott a
rádió, a tv, amelyek elítélték, megbélyegezték
ezt a „bûntettet”.

Igazat adtam/adok a nemtetszést nyilvání-
tóknak, egyetértek velük, óriási bakinak, mi
több, hibának tartom a „tettet”! Ugyanis ele-
nyészõ azon szlávok száma – netántán ha arra
járnak –, akik értik a magyar szöveget.

Mielõbb korrigálni kellene: az üdvözlõ,
magyar nyelvû szöveget ukránra, oroszra, szlo-
vákra, meg az ENSZ többi hivatalos nyelvei-
re is le kell fordítani – van még hely az obe-
liszken.

Hadd tudja a világ: OTT VAN MAGYAR-
ORSZÁG KAPUJA.

Adalék:
1995-ben a Magyarok Világszövetsége ki-

szállásos ülésén, a Vereckei-hágón egy emlék-
mû építését kezdeményezte:

ALAPÍTÓ LEVÉL
A világ magyarságának társadalmi, kulturá-

lis és érdekvédelmi szervezete, a Magyarok
Világszövetsége elhatározta, hogy honfoglaló
elõdeink tiszteletére 1996-ban emlékmûvet
létesít a Vereckei-hágón. Azon a helyen, ahol

Az elmúlt tanévben – hagyományteremtõ
szándékkal – jól sikerült családi napot tar-
tottunk. Az idén a püskösdi ünnepeket kö-
vetõ héten négy napon keresztül kínált a
Napsugár Óvoda változatos idõtöltést gye-
rekeknek-szülõknek egyaránt. A megvalósí-
táshoz való anyagiak elõteremtésére az In-
tegrációs Programunk pályázati forrásai
adtak lehetõséget.

Családi hetünk elsõ napján az udvarun-
kon felállított színpadon láthatott színes
programot a közönség.  Fellépet Zsuzsi és
Orsi, az egyik óvodásunk vállalkozó kedvû
apukája gitározott és énekelt, az óvónénik
ovisoknak beöltözve játszották el, hogyan
viselkednek a gyerekek az óvodában: vesze-
kedtek a játékokon, vicces „gyerekszáj”–be-
mondásokat hallhattak tõlük, tornáztak, éne-
keltek, és elõadták A három pösze lány  címû
népmesét.

A gyerekek is felléptek: énekeltek, verset
mondtak a házi Ki mit tud? keretében. A
napot az óvónénik country tánca zárta.

A gyerekeknek nagy élmény volt, hogy az

õseink több mint ezerszáz esztendeje a legna-
gyobb számban jöttek új hazájukba.

Ez az emlékmû legyen jelképe a magyar
nemzet Kárpát-medencei megtelepedésének és
küzdelmes megmaradásának, ahol megalkot-
ván a Magyar Királyságot ezer esztendõn ke-
resztül õrzõ védereje volt a nyugati keresz-
ténységnek és Európának.

„Verecke híres útján” állandó emlékmûvé-
vel a szétszakított és megosztott magyar nem-
zet áldozatos létharcához, reményesebb jövõ-
jéhez kéri a magyarok összefogását az emberi
európai szolidaritást és Isten segítségét.

Verecke, 1995. július 1. a Magyarok Világ-
szövetségének Elnöksége

A kiírt pályázatot Matl Péter, munkácsi
szobrászmûvész munkája nyerte. A mûvész
szerint: „Ez az emlékmû a magyar emberek
szívében, lelkében már ezer éve áll, nekem csak
valamilyen formába kellett azt öntenem.”

Az ismert mûvész a hetes számjegy miszti-
kumára építette az emlékmûvet (a Trianon-
ban feldarabolt ország ma éppen 7 országgal
határos, az életfa-istenfa motívum a 7 törzset
jelképezi).

Ahogy épült az emlékmû, úgy erõsödött
az ukrán soviviszták „ellenállása”, gyûlölete:
menetrendszerûen becstelenítették – teszik ezt
most is folyamatosan – az emlékmûvet: zúz-
zák a köveket, leöntik festékkel, gyúlékony
anyagokkal, gyalázó szövegeket pingálnak rá
stb., teszik ezt a hivatalos szervek szemet hu-
nyó asszisztálásával.

Ma úgy néz ki ez a szentély, mint a Tria-
nonban feltrancsírozott Haza…

De van remény, mert „a fa gyökereivel vá-
laszol a szélre”.

                         Dr. Szöllõsy Tibor

õket körülvevõ felnõtteket
nem a megszokott szerep-
ben, köpenyben-papucsban,
hanem óvodásként, masni-
val a hajukban vagy éppen
kockás ingben, kalapban lát-
hatták.

A második és harmadik
napon kirándulni vittük a
gyerekeket a Nyíregyházi
Állatparkba. Ide évente ellá-
togatunk, de most nagyon
sok újdonságot láttunk a

Eközben a gyerekek különbözõ állomá-
sokon tehették próbára ügyességüket, bátor-
ságukat: gyöngyöt fûztek, volt zsákbanfutás,
talicskatolás, pecázás, rajzverseny.

 Ezek a programok segítettek abban, hogy
még közvetlenebbé, családiasabbá váljon az
óvoda és a szülõk kapcsolata. Teljesült az a
szép gondolat, amelyet a mûsoros délelõt-
tünket levezetõ óvónénink fogalmazott meg:
ezek a napok szóljanak az egymással törõ-
désrõl, a szeretetrõl.

     Családi hét a Napsugár Óvodában

Zöld Piramistól az Ócenáriumig.
A negyedik nap a mozgásról és az egész-

ségrõl szólt: a  szülõk – védõnõink és az
óvónénik jóvoltából – finomabbnál fino-
mabb salátákat, különbözõ ízû zöldséges
krémekkel kent barna kenyeret, gyümölcs-
salátát, szójából készült ételeket kóstolhattak,
s gyerekeikkel is megízleltethették az új íze-
ket. Közben a védõnõk vérnyomást, test-
zsírt mértek, s életmódvezetési tanácsokkal
is ellátták az érdeklõdõket.

      Az óvónénik counry táncot mutattak be
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Nyírmada elmúlt évi bûnügyi és közbizton-
sági helyzetérõl hangzott el tájékoztató ápri-
lis 29-én. Bakó Zsolt õrnagy, megbízott õrs-
parancsnok elõterjesztése foglalkozott a szol-
gálat tervezésével és szervezésével, az anyagi és
technikai ellátottsággal, a bûnügyi, közrend-
védelmi és közlekedésrendészeti tevékenységek-
kel, az együttmûködõ szervezetekkel.

A képviselõi kérdésekre adott válaszokból
kiderült: az õrs személyi állományának növe-
kedésére egyelõre nincs esély, (egészségügyi
problémák miatt inkább csökkenésre lehet szá-
mítani), de kritikus helyzetekben „idegen”
rendõrök jönnek segíteni (a státuszok száma
nem változik).

     Zsaruhiány, fejetlenség

    Napirenden a rendõrség
Visszatérõ gond, hogy 41-es számú fõút 37-

44 kilométer közötti szakaszán gyakori a bal-
eset. A szakemberek a sûrûbb, fokozottabb
ellenõrzésre látnak lehetõséget, de a külföldi
(többnyire ukrán) rendszámú szabálytalanko-
dókkal a jogi szabályozás hiányossága miatt
õk sem tudnak mit kezdeni.

Az õrsparancsnok továbbra is számít az ön-
kormányzat, az intézmények támogatására, a
polgárõrökkel, városvédõkkel, az egyéb segí-
tõkkel (halõrök, mezõõrök, erdészek, a vadász-
társaságok egy-egy megbízottja) való együtt-
mûködésére. A jövõ feladatai közül a bûn-
megelõzést szolgáló fokozott közterületi rend-
õri jelenlét emelendõ ki.

A fenti tájékoztató óta eltelt egy hó-
napban új helyzet állt elõ. Az elmúlt idõ-
szakban városunkban (is) betörtek több vál-
lalkozás telephelyére, és onnan jelentõs érté-
keket loptak el. Ez is közrejátszott abban,
hogy mind bizottsági ülésen, mind a kép-
viselõ-testület tanácskozásán több indulatos
felszólalásban fogalmazódott meg, hogy tûr-
hetetlen állapotok alakultak ki, elfogadha-
tatlan, hogy Nyírmadán nappal sincs szol-
gálatban lévõ rendõr (éjszaka is esetleges),
nincs, aki bûncselekmények elkövetése után
nyomozzon.

Ezért született az a döntés, hogy önkor-
mányzatunk levélben forduljon a naményi
kapitányság és a megyei fõkapitányság veze-
tõjéhez, megfogalmazva a kifogásokat, kér-
ve a szigorú, következetes rendõri fellépést
és a 24 órás szolgálatot.

Tovább bonyolítja az amúgy is rossz hely-

zetet, hogy Bakó Zsolt õrsparancsnoki meg-
bízását alig több, mint négy hónap eltelté-
vel visszavonták, s visszavezényelték koráb-
bi feladatkörébe. Az õrsparancsnoki teen-
dõk adminisztratív ellátásával – kapcsolat
munkakörben – Koncz Lászlót, a korábbi
parancsnokot bízták meg, a napi ügyeket
szolgálatvezetõ viszi.

Labdarúgás:

Az eredmények ismeretében úgy tûnik, si-
került úrrá lenni a focicsapatunk házatáján
kialakult áprilisi válságon. Május 8-án ugyan
még kikaptak fiaink Tuzséron (2-1-re), ám
egy héttel késõbb a régi rivális Nagyecsed
ellen gól nélküli döntetlent játszottak az igen
rossz talajú pályán.

Pünkösdkor semleges pályán (Kemecsén)
mérkõztünk meg a Kótaj együttesével (az
ottani gyepszõnyeg játékra alkalmatlanná
ázott), és magabiztos, 3-0 arányú gyõzelmet
arattunk. Ezzel együtt is a tabellán a 10. he-
lyen maradtunk.

Május 30-án, a 24. fordulóban a Berettyó-
újfalu csapatát fogadtuk, s 4-1-re nyertünk.
A gyõzelem akár nagyobb arányú is lehetett
volna, hiszen Szilágyi Bertalan edzõ szerint
a helyzetkihasználás katasztrofális volt (nem
elõször…) A táblázaton egy helyet elõre lép-
tünk.

Az utolsó elõtti fordulóban (június 6-án)
csapatunk Ibrányba látogatott. A végered-
mény – 2-1-es vereség – már az elsõ félidõ
23. percében kialakult. A játékkal különö-
sebb gond nem volt, lehet, hogy akaratból,
elszántságból kellett volna több...?

        „Pontosabb” szakasz

A zsákos szelektív hulladékgyûjtés soron
következõ idõpontjai:

– június 24-e;
– július 29-e;
– augusztus 26-a.

anyakönyv

Születtek:
Nagy Regina, Juhász  Kinga, Lõrincz

Hanna, Petõ Máté, Czentnár Lilla

 Házasságot kötöttek:
Székely Gábor  és  Káté Lívia

50 éves házassági évfordulójukat
ünnepelték

2010. május  14-én :
Diriczi Mihály  és  Mislai Erzsébet.

Elhunytak:
1, Orosz Mihályné, Éles Gyuláné, Kézi

László

Nyírmada város legidõsebb lakója Éles
Gyuláné  97 éves korában  (augusztusban
töltötte volna a  98. életévét) május 11-én
elhunyt.

Városunk jelenlegi legidõsebb lakója
Raft Miklósné, aki decemberben ünnepli
a 97. születésnapját.

zsákos szemétgyûjtés

asztalitenisz

Régóta kaptunk (adtunk) hírt
a Nyírmadai ISE pingpon-
gozóinak házatájáról. Öröm-
teli fejleményrõl nem tu-
dunk beszámolni, hiszen az
NB III. legutóbbi fordulójá-
ban tartalékosan felálló együttesünk – hazai
pályán – 15-3 arányú vereséget szenvedett
a TEVA-Debrecen SE I. csapatától. Ezzel a
mieink lecsúsztak a dobogóról is.

Elúszott a dobogó

Figyelem!


