
N Y Í R M A D A   V Á R O S   K Ö Z É L E T I   L A P J A      X I I I .   É V F O L Y A M   6 .   S Z Á M       2 0 1 0 .    J Ú L I U S..

Önkormányzati hírcsokor
Egyelõre okafogyottá vált a „fogas kérdés”.
Legutóbbi híradásunk óta ugyanis dr. Szé-
kely Szilárd fogorvos meggondolta magát;
mivel jobb, közelibb ajánlatot kapott, vissza-
lépett, elállt attól a szándékától, hogy meg-
vásárolja dr. Szalontai György praxisát.
Utóbbi továbbra is elmenni készül, de az új
vevõ jelentkezéséig végzi a munkáját.


Június 15-én a hatóságok képviselõi, a szak-

értõk jelenlétében megtörtént az iskola fel-
újításának mûszaki átadása. Kifogásként
merült fel, hogy nem megoldott a teljes körû
akadálymentesítés (például a régi tornaterem
bejáratánál, a napközi mûhelyszárnya eseté-
ben), a kivitelezõ Nyírép Kft. csaknem 1
millió forint költséggel elvégzi az utómun-
kálatokat.


Az E.ON ellenzi az önkormányzat azon

szándékát, hogy takarékossági megfonto-
lásból mással kívánja elvégeztetni a köz-
világítási lámpatestek ellenõrzését, karban-
tartását. Az ügy most levelezési stádium-
ban van, a Versenyhivatal szerint a szol-
gáltató váltása az év fordulóján tehetõ

meg. A tét évi csaknem 4 millió forint
megtakarítása…


Módosította a képviselõ-testület az önkor-

mányzat vagyonáról és a vagyongazdálko-
dás szabályairól szóló rendeletét. Ennek ér-
telmében a Léüzemi út (amely a valóságban
egy kerítéssel lezárt terület) a forgalomké-
pes vagyontárgyak közé kerül, eladhatóvá
válik.


Hosszas huzavona után júni-

us végén végre eldõlt, hogy meg-
kezdõdhet az M3-as autópálya

virágpompa

                                   ,,Bízunk benne, hogy jó szél kíséri útjukat.”

Egy város arculatát nagymér-
tékben meghatározzák azok a
zöldterületek, melyek a közterü-
leteket díszítik. A város szépíté-
séért sokat tett Pócs Gáborné
Julika, aki pompás virágokat
ültetett ki a Petõfi park Idõsek
Otthona elõtti oldalára. Lelkes
munkájáért köszönet illeti!

Negyedik alkalommal rendezték meg jú-
lius elején a tárogatósok világtalálkozóját
a vajai kastélymúzeumban. A számos or-
szágból összesereglett tárogatósok szerte
a megyében és az országban több helyen
is koncertet adtak a régi magyar hang-
szerrel. Július 2-án felléptek Nyírmadán
is, ahol színes zenei mûsorral szórakoz-
tatták a hallgatóságot.

Nyíregyházától a 49-es számú fõútig (Vajá-
ig) terjedõ szakaszának építése. A Nemzet-
közi Vegyépszer Zrt. beadványát a Közbe-
szerzési Döntõbizottság elutasította, így a
pályázat nyertesével (a C-S-K-K 2009 Kon-
zorciummal) június 29-én aláírták a szerzõ-
dést.

A 33,8 kilométeres szakasz költsége 31
milliárd forint (nettó), a munka befejezése
2011 végére várható. A második, Vásáros-
naményig terjedõ szakasz ügye még bírósá-
gi döntésre vár.

koncert

Tárogatósok

és közönségük
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Mada-Komm ügyvezetõ:

A képviselõ-testület június 30-ai dön-
tése értelmében Takács Sándor lett a
Mada-Komm Nonprofit Kft. ügyveze-
tõje. Az álláshelyre ketten nyújtották
be pályázatukat, a kiírásban foglalt fel-
tételeknek mindketten megfeleltek. A
határozatot zárt ülésen, titkos szava-
zással hozták meg.

Takács Sándor Nyírmadán született 1968-
ban. Mátészalkán, a Gépészeti Szakközépis-
kolában érettségizett és szerzett gépszerkesz-
tõi szakmunkás képesítést, B, C és E kategó-
riás jogosítványt, majd gép- és készülékszer-
kesztõ technikusi oklevelet.

A Nyírség Konzervipari Vállalat vajai
gyárában dolgozott mint szerszámkészítõ,

         Takács Sándor

gyártás-elõkészí-
tõ, mûvezetõ. A
Mada -Komm
Nonprofit Kft.-
nál 2003 és 2010.
között termelés-
irányító volt, fel-
adatai közé tar-
tozott a közhasz-

Adományosztás
Nyírmadán

A nyári hónapok alatt sem telnek a hetek
tétlenül a Szociális Támogató, Családsegí-
tõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál.

Egy sikeres önkormányzati pályázatnak
köszönhetõen 250 gyermek szociális étkez-
tetése valósul meg 54 munkanapon keresz-
tül. A konzerv félkész- és készételeket a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülõ, halmozottan hátrányos helyzetû
iskoláskorú gyerekek kapják meg.

A hétvégi napokra szóló GYEA étkezte-
tés a nyáron tömbösített formában foly-
tatódik az érintett 20 család számára.

E két étkeztetési formában részesülõ
gyermekek a Szociális Támogató, Család-
segítõ és Gyermekjóléti Szolgálat irodájá-
ban, a Nyírmada, Kossuth u. 49. szám alatt
vehetik át az élelmiszereket.

Az EU Intervenciós Alapjához benyúj-
tott sikeres pályázat eredményeként 22
tonna tartós élelmiszer érkezett Nyírma-
dára. Az élelmiszereket a Petõfi út 1. szám
alatti idõsek ápoló-gondozó otthonánál
megközelíthetõ raktárban kapják meg a jo-
gosultak. A rászoruló nyírmadai családok
(köztük nyugdíjasok, létminimum alatt
élõk, segélyben-, gyermekvédelmi kedvez-
ményben, lakásfenntartási támogatásban ré-
szesülõk…) itt vehetik át a nekik járó élel-
miszer adományt a lakcímkártya bemuta-
tásával.

 Az adományt július 19-e (hétfõ) és júli-
us 30-a (péntek) között kapják meg az érin-
tettek. (Hétfõtõl csütörtökig délelõtt 8-tól
12-ig, délután 13 órától fél 4-ig, pénteken
délelõtt 8-tól 12-ig várják a rászorulókat a
fenti címen.)

   Haklik Attiláné intézményvezetõ

Tudnivalók a talajterhelési díjról
Elõzõ számunkban Vízügyeink címmel

egyebek között szó esett a talajterhelési díj-
ról is. A legutóbbi testületi ülésre Némethné
dr. Horváth Andrea jegyzõ elkészítette er-
rõl szóló tájékoztatóját, amelybõl néhány fi-
gyelemre méltó tényt idézünk.

Február 25-ei adatok szerint Nyírmadán
260 ingatlan nem csatlakozott a szennyvíz-
hálózatra. Ebbõl 71 ingatlan esetén vízfo-
gyasztás sincs, további 35 ingatlanon külön
kerti vízcsap található. A bevallásra kötele-
zettek közül nyilatkozatuk alapján 41 ingat-
lanban nincs fürdõszoba (a becslések szerint
ez akár 60-70 lakást is érinthet.

július 19-étõl 30-áig:

A 2009. évre eddig benyújtott bevallások
alapján 11 adózó talajterhelési díj fizetésére
kötelezett (a díj összege köbméterenként 180
forint, a kötelezettség 63 ezer 900 forint). A
helyi rendelet alapján nyújtott mentesség
figyelembe vételével 92 háztartás 4762 köb-
méter vízfogyasztása után nem kell megfi-
zetni a talajterhelési díjat (összege 857 ezer
160 forint).

Mivel a fentiekben közös pénzünkrõl
(adott esetben a közösség megrövidítésérõl)
van szó, a testület arra kötelezte a Madavíz
Kft-t, végezze el az ellenõrzést, s annak ered-
ményérõl tájékoztassa a képviselõket.

Kötelezõ
irtóhadjárat
Egy 2004 óta érvényben lévõ jogszabály
szerint június 30-a az a legvégsõ idõpont,
ameddig a parlagfû virágbimbó kialaku-
lását meg kell akadályozni, azaz lejárt a par-
lagfû kötelezõ irtásának határideje.

Idén a sok csapadék és a nyomában tá-
madó gyomosodás egyre nagyobb gon-
dot okoz a föld- és kerttulajdonosoknak,
s ez természetesen megnehezítette a par-
lagfû elleni kötelezõ védekezést is. Tudni
kell azonban, hogy július elseje óta bün-
tethetõ az, aki nem gondoskodott az irtá-
sáról. Az ellenõrzés a jegyzõ, illetve az FM-
hivatal joga, a bírság pedig 15 ezer fo-
rinttól 5 millió forintig terjedhet (kény-
szerkaszálás esetén annak költségeit is vi-
selni kell!).

parlagfû

nú-közcélú foglalkoztatottak irányítása, a köz-
foglalkoztatási terv végrehajtása.

Szakmai programjában szervezettebb, szá-
mon kérhetõbb munkát vállalt, szükséges-
nek tartja a megfelelõ infrastruktúra (iroda,
munkaelosztó helyiség, raktár, mûhely) ki-
alakítását, az önkormányzati intézmények-
kel való tervszerûbb együttmûködést.

Takács Sándor

    ktívan résztvesztnek
a közcélú dolgozók a
meggy betakarításban a
városi önkormányzat és
a Mada-Komm Kft.
meggyesében.

A
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Az önkormányzat az emberibb életért

Legutóbbi számunkban tévesen írtuk,
hogy a május 31-ei testületi ülés volt a
nyári szünet elõtti utolsó, hiszen a kép-
viselõk nem mentek el nyaralni, júni-
us utolsó napján megtartották munka-
terv szerinti ülésüket, s több fontos
napirendi pontot tárgyaltak meg.

A szépkorúakért

Szûcsné Mátyus Judit a Szociális Ápolási-
Gondozási Központ 2009. évi mûködésé-
rõl számolt be. Az elõterjesztésbõl megtud-
ható, hogy Nyírmadán a 62 év fölöttiek
száma 689, a nyugdíjas korúak aránya a la-
kosság 7,3 százaléka. Közülük sokan élnek
kedvezõtlen szociális körülmények között,
egyedülállók, önmagukat nehezen tudják
ellátni, s mindez indokolttá teszi az intéz-
mény mûködtetését. A központ szervezeti
keretébe tartoznak a szociális alapszolgálta-
tások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nap-
pali ellátás – Idõsek Klubja), a szakosított
ellátás (ápolást, gondozást nyújtó intézmény
– Idõsek Otthona).

Lássunk néhány számot! A házi segítség-
nyújtást igénylõk átlagos száma 14, a szociá-
lis étkeztetést igénylõké 21, a nappali ellátás-
ban 48-an részesülnek. A jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás kistérségi feladatellátásban
mûködik, városunkban jelenleg öt készülék
segít 24 órás készenléti rendszerben.

Az Idõsek Otthona fogadó létszáma 2007.
augusztus elseje (a bõvítés) óta 43 fõ, vala-
mennyien önmagukról gondoskodni kép-
telen emberek. A vitában ennek kapcsán
fogalmazódott meg, hogy annak idején he-
lyesen döntött az önkormányzat az intéz-
mény bõvítésérõl, fejlesztésérõl (ami mun-
kahelyteremtést is jelentett). Bár az állami
normatíva csökkent, a bevételek és kiadások
összevetése azt mutatja, hogy a „telt háznak”
köszönhetõen a mûködtetés nullszaldós.
Mint elhangzott, a 60 ezer forintos intéz-
ményi térítési díj megfelel a környék átlagá-
nak, ennyit azonban – alacsony nyugdíjak
miatt – csak a lakók mintegy fele fizet.

A képviselõk az intézményben folyó mun-
kát elismerésre méltónak minõsítették, s
külön is dicséretesnek nevezték a központ
vezetõjének tevékenységét. A Szociális Bizott-
ság javaslatával összhangban a beszámolót a
testület egyhangú szavazással elfogadta.

A közmûvelõdésért

Alig fél esztendõ elmúltával ismét beszá-
molt a testület elõtt a – hivatalos nevén –
Mûvelõdési Ház és Könyvtár Közmûvelõ-
dési Intézmény. Tóth Judit intézményveze-
tõ elõterjesztése szerint a házban két szakal-

kalmazott dolgozik megfelelõ (fõiskolai)
végzettséggel, napi teendõiket az év végéig
egy közhasznú munkás segíti heti 30 órá-
ban. A tárgyi feltételek röviden szólva mos-
tohák (a fûtés korszerûtlen, a tetõszerkezet
beázik, a vizesblokk felújításra szorul). A
helyzeten a benyújtott rekonstrukciós pá-
lyázat segíthet – már amennyiben sikeres
lesz…

A ház otthont ad a mezõgazdász irodájá-
nak, az Agrárkamara munkatársának, a
teleháznak, alkalmanként vásározóknak (ez
jelent bevételt), s itt tartja foglalkozásait,
megbeszéléseit több egyesület, klub.

A könyvtári állomány számítógépes
nyilvántartásba vétele és selejtezése folya-
matos, a beiratkozottak száma a 300-hoz
közelít, a havi kölcsönzések száma meg-
haladja az 1200-at.

A vitában – egy kérdésre válaszolva –
elhangzott: a nyáron a gyerekek foglal-
koztatására összpontosítanak, s készülnek
az augusztus 28-án esedékes Kistérségi Ta-
lálkozóra, valamint a nemzeti ünnepekre
és a már megszokott rendezvényekre.
Ugyancsak kérdésként merült fel a teleház
kihasználtsága. Mint megtudtuk, ma már
sokan interneteznek otthon, sokan kere-
sik fel a teleházat koraeste, a hétvégeken
fõleg fiatalok (általános iskolások, romák
is), s õket a várakozás ideje alatt a könyv-
tárba is beíratják.

Amint az már korábban is felmerült, a
Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosí-
tásával az intézmény tevékenysége bõvüljön
ki a Tájház szakmai és vagyongazdálkodási
(-védelmi) irányításával (természetesen
együttmûködve a civilekkel).

A beszámolót a testület egyhangúlag el-
fogadta.

Az elesettekért

         Hölgykoszorú a Szociális Ápolási-Gondozási Központ lakóiból

Intézményi beszámolókat hallgatott meg a képviselõ-testület

 Egy további beszámoló a szociálpoliti-
kai feladatokról szólt Némethné dr. Hor-
váth Andrea jegyzõ elõterjesztésében. A ki-
induló pont az a megállapítás volt, hogy ez
a terület érzékenyen érinti a lakosság nagy
részét, s az egyes segélyfajtákra egyre többen
úgy tekintenek, hogy az õket kötelezõen
megilletõ ellátás, a megélhetés biztosítása
egyedül az önkormányzat kötelessége és fel-
adata… Sajnálatos tény ugyanakkor, hogy nõ
a munkanélküliek száma, s õk elõbb-utóbb
bekerülnek a szociális ellátásrendszerbe.

Sokat elárul a szerteágazó munkáról, hogy
a hivatal ügyiratszáma ezen a területen 5040
ügyirat volt (idén eddig 2395). Itt jegyez-
zük meg hogy a Szociálpolitikai és Egész-
ségügyi Bizottság tavaly 9 ülésen 1132 hatá-
rozatot hozott átruházott hatáskörben, s így
próbált lehetõségeihez mérten segíteni a
rászorulókon.

Sokat mondó adat, hogy május 30-án a se-
gélyezettek száma 456 fõ volt. Ez azt jelenti,
hogy ennyi család, a nyírmadaiak egyharma-
da ebbõl és a kapcsolódó juttatásokból él!

Nem gyõzzük elégszer elmondani, hogy
2009. november 15-e óta az aktív korúak
ellátására egy családban egyidejûleg csak egy
személy jogosult! Kivétel, ha az egyik sze-
mély a rendelkezésre állási támogatás (RÁT,
havi 28 ezer 500 forint), míg a másik sze-
mély a rendszeres szociális segély feltételei-
nek felel meg.

Befejezésül – a további nem túl szívderí-
tõ számok helyett – álljon itt az e területtel
foglalkozók szándéka: munkánk során igyek-
szünk tiszteletben tartani minden ember
értékét, méltóságát, egyéniségét, jogait.
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Gazdálkodók figyelmébe!A május-júniusban térségünkben lehullott
csapadék mennyisége 150-220 milliméter,
mely a többéves átlag egyharmada, eseten-
ként fele az éves összes mennyiségnek. A sok
esõ és a vele együtt jövõ lehûlés a növények
fejlõdését visszavetette. Késve és többletmun-
kával a kapásnövények gyomirtását sikerült
elvégezni a gazdálkodóknak, mechanikai esz-
közökkel, illetve a növénykultúrák vegysze-
res állománykezelésével.

A híreket hallgatva, a fél országot szak-
mai célból járva hálát adhatunk az égieknek,
hogy eddig a természeti csapások (belvíz, ár-
víz, jég- és viharkár) elkerülte településünket
és igazi nagy károkat nem kellett elszenvedni
a gazdálkodóknak, az itt lakóknak.

A nyírmadai határban elvetett, elültetett
kultúrákat, növényeket látva biztató képet
mutatnak a nehéz tavasz ellenére.

Amikor e sorokat mikor papírra vetem
(Péter-Pál napja után kettõ nappal) már szõ-
külnek a kenyér- és takarmánygabonák, 8-10
leveles állapotban vannak a dohányok, deré-
kig ér a kukorica, kinek több, kinek keve-
sebb fuzikládium fertõzéssel ütemesen nõnek
az almák a fákon és megkezdõdött a meggy-
szüret. Aki nem adta fel a reményt és sike-
rült a meggyfáit a monilia, a levéllyukacso-
sodás ellen megvédeni, szár nélkül 90-100
Ft/kg, szárral 160-180 Ft/kg felvásárlási áron
tudja értékesíteni a jó minõségû meggyet.

Az idõjárási szélsõségek okozta aggodal-
mak miatt a Budapesti Értéktõzsdén nõtt a
kereslet (és az ár) a takarmánybúza és az
eurobúza iránt, elszámoló ár 34.000-35.000,-

Ft/t. Biztató árinformáci-
ók vannak a takarmányku-
korica és az olajnaprafor-
gó esetében is.

Július közepére várható
az egyszerûsített foglakoz-
tatásról szóló törvényjavas-
lat elfogadása, ami jelentõ-
sen átírja az idén április
elején életbe lépett tör-
vényt, amellyel szemben
sok kifogása volt az ágazat
szereplõinek, a gazdálko-
dóknak.

Itt hívom fel minden in-
gatlannal, földdel rendel-
kezõk figyelmét arra, hogy
a gyomok elleni védekezés

,,Kertészkedj mûvelõdj, barátkozz, védd
a természetet és fogyassz magyar terméket!”
Ennek szellemében vettünk részt a nyírmadai
Gazdálkodók-Kertbarátok szervezésében

jelentõsen magasabbak mint az elõ években
voltak. Akár fõvetésben, akár másodvetés-
ben szinte minden kerttulajdonos meg tud-
ja termelni a családja nyári, téli zöldségszük-
ségletet. A  mai nehéz anyagi világban min-
den forintnak helye és becsülete van. A saját
magunk által termelt zöldség elõállítási költ-
sége olcsóbb, mint a piaci ár, nem beszélve
arról, hogy változatosabb vitaminforrások-
hoz jutunk, és tudjuk, hogy mit fogyasz-
tunk el.

Mudri Barnabás
városi mezõgazdász

Kertbarátok tanulmányúton

Kézi Istvánné Erzsike néni büszke a szép kor-
donos uborkájára, mely szép termést ígér.

(kaszálás, gyomirtás) mindenki számára
kötelezõ. Sok az elhanyagolt udvar, porta
településünkön, ahol a perje és a sás az ural-
kodó, ellenük kötelezõ a védekezés, irtani
kell ezen gyomnövényeket is.

Felhívom az integrált gyümölcs és szõ-
lõtermesztési célprogramban résztvevõk fi-
gyelmét arra, hogy a tápanyaggazdálkodási
terv részét képezi a levélanalízis elvégzése,
melyhez július második felében meg kell
venni a levélmintákat, és el kell juttatni  az
erre a célra akkreditált laboratóriumba.

A piaci árakat figyelve a zöldségfélék árai

szakmai kiránduláson, melynek ke-
retében megismertük a Kompolti
Kutató Intézet munkáját, megte-
kintettük az õszi-, tavaszi árpa,
baltacim, borsó, õszibúza, zab,
lucerna fajtabemutató tábláit. Meg-
csodáltuk a Gyöngyösi Mátra
Múzeum Termé-
szettudományi,
madártani és régé-
szeti kiállítását. Is-
merkedtünk a
Mátraalja történel-
mével, megtekin-
tettük az Abasári
Kapás Múzeumot
és a fárasztó nap
délutánját pince-
látogatással, közös
ebéddel zárta a lel-

kes, jó hangulatban lévõ tag-
ság.

    Szíves vendéglátás

Kalászosok között szakértõ szemmel

                         Múzeumi emlék...
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     Egy csipetnyi humor
Mottó:
Akinek humora van, az mindent tud,

akinek nincs, az mindenre képes...

Szépemlékû nagyanyám mondotta volt:
– Akkor van igazán baj, mikor az embe-

reknek nincs kedvük viccelõdni.
Ez a szentencia jut eszembe mostanság,

mikor hiánycikk a jókedv – nem alaptala-
nul –, kevés a humor és az is inkább fekete,
melynek hallatán lefelé görbül az ember szá-
ja. Pedig egy-egy csipetnyi attikai só, egy-
egy adoma vagy vicc színesebbé, elviselhe-
tõbbé teszi (teheti) a gondterhelt, szürke na-
pokat.

A napokban (újra) megtaláltam könyve-
im között egy régi kötetet, melynek borító-
ján ez olvasható: Elmés és Mulatságos Rö-
vid Anekdoták. Melyeket iminnen amon-
nan válogatva egybegyûjtött és magyar nyel-
ven kiadott Andrád Sámuel Bétsben. Nyom-
tattatott 1790-ik Esztendõben.

A szerkesztõ „a magyar Asszonyságoknak”
ajánlja könyvét, és idéz egy ógörög többso-
rost.

„Mulass barátaiddal és feleségeddel/vagy
kedves férjeddel,/ Tágitsd elmédet, nyugod-

Születtek:
Székely Gábor Márk, Zámbó Péte,

Cirják Cintia, Ponczók István Miklós, Pál
Beáta Vivien, Zámbó Margit, Kuczmog
Milán.

Házasságkötés:
nem volt.

Elhunytak:
Dorogi László, Lakatos Erzsébet, Szap-

pan Istvánné, Nagy Károly, Varga János,
Révész Miklós Szabolcs, Hódi András,
Czine Mihály.

jál testeddel/Hogy szokott munkádat osztán
jobb erõvel/Folytathasd, és a sok gondtól
üres fõvel.”

A 420 oldalas, jó állapotú kötet 400 kora-
beli anekdotát tartalmaz. Álljon itt ízelítõ-
ként néhány annak illusztrálásaként: hogyan
élcelõdtek, min nevettek eleink.

Borsodi hasonló a leány
Azt kérdé árendássától a Nagyságos

Asszony: „Ugyan mi lehet az oka, hogy az õ
K. Asszonyai mindég olyan halovány szí-
nûek, holott jól esznek, isznak, rendes
nyugodalmok meg-vagyon, egy szóval sem-
miben fogyatkozások nincsen.”

Az árendás így felel: „Nagyságos Asszo-
nyom! Az én gazdai tapasztalásom szerént
szóllván a dologhoz, úgy ítélek, hogy a lá-
nyok hasonlók a Borsodi almához, melyek
addig szépen meg nem pirosodnak, míg az
ember azokat szalmára nem teríti.”

Az anyám nem,
de az apám sokszor vólt
Midõn Augustus Császárnak bé-mutatának

egy görög ifjat, ki hozzá igen hasonlít, a

Császár ezt kérdé tõle:
– Vólt-e az anyád itt Rómában?
– Nem – felelte az ifjú, jól sejtítvén a

Császár gondolatját.
– De az atyám sokszor vólt.

Hátul szép, de elõll rút
Megyen vala egy Gavallér az utcán egy

asszonynak háta megett, kinek szép menése
és teste-állása vala. Mivel azt gondolta, hogy
annak ábrázatjában is igen szépnek kell len-
ni, sietett meg-elõzni, de úgy találá, hogy
utálatos rút szemben. Kedvetlenségében,
mivel a reménység meg-csalta vala, így kíváná
magát megbosszulni:

– Madám! Bosszankodom, úgymond
magamra, hogy én az Asszonyért olyan sok
fáradságot tettem, hogy az Asszony elõll is
olyan szép, mint hátul, a vólt azért a tzélom,
hogy egyszer meg-csókoljam, de már enge-
delmet kérek arról, hogy nem cselekedtem,
mivel az Asszony nem olyan, a milyennek
véltem.

És felel az asszony:
– Tudja-e az úr, mit? Egyet mondok, hall-

gassa meg: nagy kár vólna, úgymond, hogy
olyan fáradsága füstbe menne; tsókoljon meg
azért engemet ott, a hol szép vagyok.

A meg-házasodott
egy-szemû
Egy fél-szemû megházasodván, midõn észre

vette vólna, hogy az õ Phillisse nem a Vesta
szüzei közül való, szemre való hányásokkal
illeté. A menyetske az mondá, hogy méltat-
lan bán úgy vele, ha a dolgot olyan szõrszál
módra kívánja hasogatni, hiszen maga is,
úgymond félszeg (hibás testû), mivel egyik
szemét el-veszté.

– Úgy van – mondá a férje -, de azt ve-
lem az ellenségem tselekedte.

– Velem pedig a jó barátaim – felelte a
menyetske.

              Közreadja:
Szöllõsy Tibor

anyakönyv

          Napsugaras hírek
kal lepték meg vendégeiket: verseket mond-
tak, énekeltek,  mesét adtak elõ, táncoltak.
Az óvónénik, dajka nénik  a folyosók, a cso-
portszobák feldíszítésével is hozzájárultak
ahhoz, hogy ünnepélyes legyen az a nap. Az
egyik vers szerint: „olyan volt az óvoda, mint
egy tündérpalota”. A gyerekek is érezték: ez
a nap más, mint a többi. Különösen így
volt ez a ballagó gyerekeknél: 84-en indul-
nak szeptemberben iskolába. Ezúton is kö-
szönjük minden szülõnek, hogy lehetõsége-
ikhez mérten részt vettek óvodánk életében.
Kívánunk minden búcsúzónak szép nyarat,
kellemes élményeket az iskolakezdéssel kap-
csolatban.

Óvodai élet – nyáron
Óvodásaink nagy része otthon tölti a

nyári szünidõt. Mint tavaly, idén is lehetõ-
ség van nyári óvodai ellátást igénybe venni.
A megszokott udvari játékokon túl (hintá-
zás, libikókázás, homokozás, csúszdázás) le-
het majd pecázni, tekézni, falovacskával ját-
szani, talicskázni, barkácsolni stb.

Kedves Szülõk! A nyári örömök közepet-
te ne feledkezzünk el a veszélyekrõl sem! Bár-
hol vagyunk – közúton, az udvaron, kert-
ben, esetleg strandon, vízparton – vigyáz-
zunk mindig a gyerekekre!

Gyermeknap
Óvodásaink is részt vettek a sportpályán

megrendezett gyermeknapi programon: a jó
idõt kihasználva sokan eljöttek, hogy vona-
tozhassanak, körhintázhassanak. Az óvóné-
nik arcfestésének – mint mindig – most is
nagy sikere volt.

Látogatás az iskolában
Június elején a nagycsoportosok ellátogat-

tak az elsõ osztályokba, hogy betekintést
nyerjenek az iskolai életbe. Csodálkozva fi-
gyelték tavalyi csoporttársaikat, mennyi
mindent tudnak. Az ovisok a nekik való
feladatokban részt vehettek, betûvonatba
szállhattak, állatképeket csoportosíthattak,
stb. S hogy tetszett-e nekik, amit láttak? Ter-
mészetesen igen, amit igazol az a néhány
gyerek, akik kijelentették: õk bizony már
most ott maradnának az iskolában!

Köszönet a szép délelõttért az elsõs taní-
tó néniknek : Bobecis Jánosnénak, Szilágyi
Lászlónénak, Lõrincz Valériának és Szenesné
Magyar Juditnak.

Búcsú a tanévtõl
Gyerekek-felnõttek lázasan készülõdtek a

tanévet záró ünnepségekre, szép mûsorok-
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Képesség-
kibontakoztató
program

Ballagás

Június 19-én elballagtak nyolca
dikosaink. A ballagási ünnepsé-

get a hagyomány szerint rendeztük
meg. A hetedikesek most is  dísz-
sorfalat álltak, köztük ballagtak vé-
gig végzõs diákjaink az iskola zász-
laját követve.

Az idei tanév végén is nagy érdeklõ-
dés kísérte a rendezvényt. A ballagáson
és az évzárón 108 jutalomkönyvet osz-
tottunk szét, ebbõl 56 darabot a kitûnõ
tanulók kaptak, a többit pedig példás
közösségi munkáért és kimagasló verseny-
eredményeikért vehették át tanulóink.

Az iskola legjobb tanulója címet Cson-
ka Fruzsina kapta, képzõmûveszeti ku-
pát Márton Nikoletta, az alkotói kupát
Romanovics Máté, az irodalmit Lõrincz
Krisztina érdemelte ki. Kiváló sportoló
címet ért el Ábel Dániel. Nyírmada vá-
ros legjobb tanulója Cser Zoltán lett, aki

Idén több mint 14 millió forintot fordí-
tottunk a tanulók képességkibontakoztató
oktatására az integráción belül. A kötelezõ
elemek közül kiemelt szerepet kapott a szo-
ciális hátrányok csökkentése, partnerekkel
való együttmûködés, folyamatos szaktanács-
adás és a tantestületi továbbképzések, tré-
ningek. A nem kötelezõen megvalósítandó
tevékenységek közül iskolánkban kiemelt
szerepet kaptak a pályaorientációs progra-
mok, az óvoda-iskola átmenetet segítõ tevé-
kenységek és a módszertani adaptáció. Emel-
lett a pedagógiai szakszolgáltatások körét bõ-
vítettük pszichopedagógiai és logopédiai el-
látással. Beszereztünk fejlesztõ eszközöket,
tanulóbarát osztálytermet alakítottunk ki. A
legnagyobb sikere a tanévben a tanulók kö-
zött a kulturális rendezvényekre való eljutá-
sának és a tanulmányi kirándulásoknak volt.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a 300 alsós
gyerekünk közül 240 eljutott ezáltal színház-
ba, többségében olyan gyerekek, aki még
soha nem láttak színházi elõadást. Nagy örö-
münkre szolgált, hogy minden egyes gyere-
künk eljutott tanulmányi kirándulása során
olyan helyekre, ahová egyébként soha nem
lett volna lehetõsége.

a jutalomkönyv és oklevél mellé 20 ezer fo-
rint pénzjutalomban is részesült az önkor-
mányzat jóvoltából.

A hagyomány szerint léggömberesztéssel
köszöntek el iskolánktól a nyolcadikosok.
Bízunk benne, hogy jó szél kíséri útjukat.

A ballagók közül 31-en gimnáziumban,
15-en szakközépiskolában, 20-an szakis-
kolában, 2-en speciális iskolában foly-
tatják tanulmányaikat. Öt tanulónkat a
megyei fõjegyzõ által kijelölt intézmény-
ben helyezték el.

sorokban

Bíró Sándorné  (Marika) kolléganõnk
34 évi iskolai munka után egészségi álla-
pota miatt elbúcsúzott iskolánktól. A tan-
évzáró ünnepségen igazgató úr meleg sza-
vakkal köszönte meg eddigi tevékenysé-
gét és kívánt neki boldog, tartalmas éve-
ket. Ezúton is köszönjük a település gye-
rekeiért végzett oktató-nevelõ munkáját.

Augusztus elején megkezdjük az iskolabel-
sõ kialakítását. A kollégák rövid szabadság után,
már augusztus 9-étõl folytatják a munkát. Au-
gusztus 16-ától háromnapos továbbképzésünk
lesz az IPR részeként. Az alakuló értekezletün-
ket augusztus 23-án, a javítóviszgát pedig 24-
én tartjuk. A 2010/2011. évi tanév elsõ tanítá-
si napja szeptember 1-je, szerda.

K ölcsey Ferenc, a
 Himnusz költõje

Szat-márcseke messze
földön híres temetõjé-
ben alussza örök álmát.
Alsós diáknaink serem-
lékénél hajtottak fejet
nagysága elõtt.

K épünkön az is-
 kola felsõs ta-

nulói Vaján, ahol a
kastélymúzeum meg-
tekintése jelentette a
tanév végi kirándulás
legérdekesebb esemé-
nyét.
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     Gyógyító égi sugarak
A Nap egy csillag a sok közül. A Föld
körülötte kering. Bolygónktól 150 mil-
lió kilométer távolságra van, ami fény-
sebességgel 8,3 perc. Minden élõ do-
log teremtõjének és irányítójának te-
kinthetõ, nélküle nem volna lehetsé-
ges az általunk ismert élet.

A napfény általában véve is fontos az
egészségünk számára. A rákkutatás megálla-
pította, hogy a különbözõ szélességi foko-
kon eltérõ betegségek gyakoriak. Így a fény-
hiányos északon többen betegszenek meg
bél-, hasnyálmirigy- és mellrákban, mint a
napfényes délen. Ebben a D-vitamin hiá-
nya bizonyított szerepet játszik, márpedig a
D-vitamin 90 százaléka napfény hatására ter-
melõdik a bõrünkben. Fontos szerepet ját-
szik a csontritkulás, a veseelégtelenség, a pik-
kelysömör gyógyításában. Ha valaki elzárkó-
zik a napfénytõl, súlyos hiányállapot léphet
fel, s különféle betegségek alakulhatnak ki.

Elsõ alkalommal, s hagyományteremtõ szán-
dékkal rendeztük meg június 24-én a nyári
napforduló ünnepét, a Szent Iván-éji mu-
latságot. Az esztendõ leghosszabb éjszakáján
este 9-tõl éjfélig egymást érték a programok.
Bemutatkozott a vajai általános iskola
mazsorett csoportja, Rebák Tibor gitározott,
Szirota Ciki János és Varga Zsolt énekelt.
Miskolcról tûzzsonglõrök érkeztek, nagy
sikert arattak. A mûvelõdési ház elõtti par-
kolóban lobbant fel a Szent Iván-éji tûz,
amely fénye csaknem 200 embert vonzott.


Nyáron minden héten szerdán és csütör-

tökön foglalkozásokat tartunk az általános
iskolás gyerekeknek. Kerékpártúrákat, sétá-

A  Nap jelentõsége egészségünk megõrzésében

gatni a bõrt. Almaecet és víz 1:1 arányú ke-
veréke is kiváló.

A Nap áldásos sugaraitól kedélyállapotunk
is javul, boldogabbak leszünk,  endorfin ter-
melõdik szervezetünkben. Testünk, lelkünk,
szellemünk szárnyal, becsüljük, szeressük,
tiszteljük a természet kincseit, mert életünk
addig lesz harmónikus, míg elfogadjuk és
nem megmásítani akarjuk a föld értékeit!

Bõrünk nem felejt, így minél gyakrabban
égünk le, annál nehezebben áll helyre a káro-
sodás! A gondok nem huszonéves korban je-
lentkeznek, hanem ha elértük életünk delét.
Ezért ne legyen senki felelõtlen a testével egy
boldog és egészséges idõs kor reményében!

Ábelné Tóth Éva

sportversenyekkel és meglepetés mûsorokkal.


Augusztus 28-án  Nyírmadán lesz a Kis-
térségi Találkozó, amely egész napos színes
programokkal, többek közt sport- és kultu-
rális rendezvényekkel, zenés mûsorokkal  vár-
ja a lakosokat. Nem marad el a fõzés sem!


Készülünk a szeptember 25-ei városnapra,
melyet a hagyomány szerint 24-én a termék-
kiállítás megnyitója, szakmai nap vezet be.

 A közmûvelõdés hírei:  Szent Iván-éj – elõször

Új kötetekkel  gyarapodott a könyvtári
állomány. A Nyírmadai Szabadidõ és
Sport Egyesület sikeresen pályázott a
Protego-Europa Egyesület „Könyvparadi-
csom 2010" programján, s könyvcsoma-
got nyert. Az SE  elnöke, Szojma Péter
adta át a 40 új könyvet a városi könyvtár-
nak. Ezúton is köszönjük az adományt!

            Tóth Judit
intézményvezetõ

könyvadomány

A megfelelõ mennyiségû tej- és halfogyasz-
tás nem látja el olyan gyorsan és hatékonyan
a sejteket, mint a napfény!

Természetesen a túl sok nap is veszélyes,
megnöveli a bõrrák kialakulásának esélyét.
Fõleg a világos bõrû,  kék szemû emberek
vannak veszélyben. A napvédõ készítmények
csak akkor védenek, ha megfelelõen használ-
juk azokat.

Leégés esetén azonnal árnyékba kell hú-
zódni! Fontos a bõséges folyadék fogyasz-
tás, sõt bevált házi szerekkel is segíthetjük a
regenerálódást.

Az Aloe Vera, az ecetes borogatás vagy a
túrómaszk hûtõ hatású. Tanácsos erõs feke-
te tea fõzetbe mártogatott kendõvel boro-

kat, szalonnasütést, vetélkedõt is szervezünk
az érdeklõdõknek.


Felhívjuk a fiatalok figyelmét a nyári

sportvetélkedõkre: a 12-15 éves és a 15-20
éves korosztálynak asztalitenisz versenyt, a
mûvelõdési ház elõtti parkolóban pedig ke-
rékpár vetélkedõt rendezünk. Jelentkezni jú-
lius 20-áig délutánonként a könyvtárban
lehet.


Augusztus 20-án újra az Alkotmány Ku-

páért játszanak a fiúk. Az új kenyér ünnepe
délután 1 órakor kezdõdik városunkban

Felléptek
a vajai mazsik

Nagy sikert arattak
a miskolci tûzzsonglõrök
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„lakosságközeli” rendõr. Felhívta a figyel-
met arra is, hogy a 107-es telefonszám min-
denki számára elérhetõ, továbbá hogy min-
denki tegye meg a tõle elvárhatót vagyona
megvédése érdekében.

Koncz László a fentieket azzal egészítette
ki, hogy van, aki nyomozzon, vannak ered-
mények, hiszen az elkövetõk majd mindegyi-
két elfogták.

Ferenczi István képviselõ hozzászólásában
üdvözölte, hogy bár az önkormányzat által
a rendõri vezetõkhöz küldött levélre még
nem érkezett meg a hivatalos válasz, alka-
lom nyílott a tájékoztatásra, egymás szem-
pontjainak, érveinek megismerésére, s ezt a
testület nevében megköszönte. Mudri Bar-
nabás alpolgármester azt hangsúlyozta, hogy
a konzultáció, az együttmûködés a lakosság
javát szolgálja, hiszen „egy oldalon állnak.”
Kérte, hogy a rendõrök keressék fel a kár-
vallottakat, mert jelenlétük önmagában is
fontos, visszatartó erejû. Abban is egyezség-
re jutottak, hogy a jövõben a rendõrség
értesítést kap a képviselõ-testület üléseirõl.

(Nem gondoltuk, hogy lapunk is szere-
pet kap a fentiek kapcsán. Azt készséggel el-
ismerjük, hogy a figyelemfelkeltõnek szánt
cím – Zsaruhiány, fejetlenség – kissé hang-
zatosabbra sikerült a kelleténél, ám fontos-
nak tartjuk leszögezni: nem írhattunk mást,
mint ami a bizottsági és a testületi ülésen
elhangzott; továbbá hogy lapunk a maga
szerény eszközeivel egyik ösztönzõje lehe-
tett a párbeszédnek. S ez utóbbi a legfonto-
sabb!

                                      – a szerk.).

A NYISZASE és a NYISE szervezésében 27
versenyzõvel vettünk részt június 19-én  a
7. Sky–Travel kupán, ahol a megye legfit-
tebb városa címért küzdöttek a jelentkezõk.
Nyírmada elõször vehetett részt a rendezvé-
nyen, hiszen alig egy éve, hogy elnyerte a
városi rangot. A kupán több sportágban is
indultak Nyírmada színeiben.

Labdarúgócsapat: Benkõ Tibor, Má-
tyus Csaba, Savrnoh Norbert, Szõke István,
Tolnai József, Kakukk István,Tóth Gergõ,
Csonka Péter, Bíró Roland, Dávid Tamás,
Cseszlai Miklós,  Kálmán Béla, Veress Máté,
Pukler Attila.

Gasztronómiai csapat: Roskó János,
Cseh Jenõ, Illés Miklós.

Asztaliteniszezõk: Csobolya Szabolcs,
Pacuk Péter.

Teke: Tóth Judit, Tóth Erika, Fodor
László, Krusinszky Csaba.

Közlekedésbiztonsági verseny: Leskó
Lambert, Veress Máté, Krusinszky Csaba.

A Rodeó Bikaülõ versenyszámban
indult: Tóth Erika,  Kakuk István.

Ultiverseny:  István László.
Sakkban versenyzett: István Zsolt.
Bár az összesített eredmény alapján nem

kerültünk be a legjobb három közé, nem
lettünk utolsók sem. A rendezvényen min-
denki jól érezte magát, s már várják a követ-
kezõ rendezvényt, hogy ismét megmérkõz-
hessenek a többi város lakóival.

       Szojma Péter NYISZASE elnök

Sky–Travel kupa
Párbeszéd, együttmûködés

Napirenden kívüli konzultációt kezde-
ményeztek a rendõrség képviselõi a jú-
nius 30-ai testületi ülésen. Pandula Pé-
ter alezredes, a vásárosnaményi kapi-
tányság helyettes vezetõje elöljáróban
néhány objektív tényt ismertetett: a
nyírmadai õrs nyolc hivatásos rendõr-
bõl (egy parancsnok, négy körzeti meg-
bízott, három járõr) és egy adminiszt-
ratív alkalmazottból áll. A három járõr
közül egy tartósan beteg, nyugdíjba kí-
ván vonulni, egy másik már a felmen-
tési idejét tölti. Ebbõl következõen hét
helyett öten látják el a feladatokat, de
mivel a két hiányzó státuszban van, he-
lyükre nem vehetõ fel más.

Hangsúlyozta, hogy az õrs nem „fejetlen”,
hiszen Koncz László alezredes személyében
van megbízott parancsnok, aki bármikor
elérhetõ. Arról az elvárásról, hogy legyen
24 órás rendõri jelenlét a városban, elmond-
ta, ezt a jelenlegi szabályok szerint nem ígér-
heti meg (a megnyugtató megoldáshoz 12
rendõrre lenne szükség). A helyzetet egyelõ-
re úgy oldják meg, hogy naményi
közlekedésrendészetieket irányítanak át
Madára. Ami a bûnügyi helyzetet illeti, hang-
súlyozta, hogy az év eddig eltelt részében
68 bûncselekmény történt (tavaly idõarányo-
san 78), csökkent mind a személy elleni cse-
lekmények, mind a betöréses lopások szá-
ma. Mivel városunk veszélyeztetett minõsí-
tésû, heti három alkalommal tartanak foko-
zott ellenõrzést, egyre több lesz a gyalog,
kerékpárral, robogóval közlekedõ, azaz

,,A mi kis falunk” Helytörténeti
és Községszépítõ Egyesület júni-
us 14-én tartotta évzáró és tiszt-
újító közgyûlését. Elfogadták a
2009. évi zárszámadást, vagyon-
mérleget és közhasznúsági jelen-
tést, s megvitatták a 2010. évi költ-
ségvetést és munkatervet.

Tisztújítás, pénzadomány, kirándulás

A tisztújítás keretében öt évre meg- Vajai emlék: kirándulók a kastély elõtt

kastélymúzeumba, majd kiruccantak a vajai
õstóhoz, ahol tündérrózsákat ringat a víz.
Június 14-én Taktabájra szervezett egy utat
az egyesület, ahol a Patay család emlékeit ke-
resték fel, Szerencsen pedig a múzeum gaz-
dag képeslap-gyûjteményét vették szemügy-
re.  Köszönet a szervezõknek, s köszönet a
régi egyesületi vezetõknek az elmúlt öt év-
ben végzett munkáért!

                 Nagy Sándorné krónikás

választották az egyesület elnökévé Juha
Bertalannét. Elnökhelyettes Kálmánné Ba-
logh Ildikó, titkár Nagy Sándorné lett. A
választmány tagjai: Savrnoh Julianna, Tóth
Andrásné, Szõke Sándorné és Hódi And-
rásné. A közgyûlés döntése értelmében 50
ezer forintot a borsodi árvízkárosultak ja-
vára utaltak át.

Június 2-án kisvonattal  kirándultak a fo-
gyatékkal élõk és az egyesület tagjai Vajára a


