
   Emlékezés október 23-ára

Október 22-én pénteken délután tartottuk városi ünnepségünket a
Kálvin téri kopjafánál. Kálmán Béla polgármester ünnepi köszöntõje
után a Patay István Általános Iskola énekkara és színjátszó csoportja,
majd Polyák Sándorné és Varga Zsolt éneke következett, ezután koszo-
rúzás zárta az ünnepséget.
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Ünnepeljünk!

A  közelgõ ünnepek al-
kalmából Nyírmada

minden lakosának békés,
boldog karácsonyt és ered-

Nyolcadik alkalommal rendeztük meg a Mûvelõdési Házban a Miku-
lás hetet, óvodásoknak és az általános iskola alsó tagozatának. Délelõtt
és délután szervezetten jöttek az óvodások és iskolások, különbözõ fog-
lalkozások és a Mikulás várta a gyerekeket. December 2-án a Nagyvára-
di Várszínház Kádár Vitéz avagy Rákóczi Kapitánya címû bábelõadá-
sával kedveskedtünk az óvodásoknak, mely nagyon nagy sikert aratott.
December 7-én Az õrzõk legendája címû animációs rajzfilmmel zártuk
a Mikulás hetet.

Mikulás hét kicsiknek

ményekben gaz-
dag új évet kívá-
nok a képviselõ-
testület nevében!

  Advent idején

M inden évben, mikor eljön advent ideje,
         Sok embernek szíve békességgel tele.
Várva-várják a karácsony ünnepét,
A nagy napot, Jézus születését.

F ények, villogók díszítik a házakat.
Járom az utcákat, fejemben sok gondolat.
A lelkek is tiszták? Van-e jóakarat?
Vagy csupán kirakat ez a sok díszes ablak?

Hány embernek boldog igazán a karácsonya?
Van-e családja, terített asztala?
Akinek megadatott, érzi-e a hálát?
Elrebegi-e tiszta szívbõl Jézusért imáját…

Ó, halandó ember, ne feledd életed!
Ne feledd a megváltót, ki éretted született.
Csukd le a két szemed, kulcsold össze kezed,
A megváltó Jézus megbocsátja minden vétkedet.

Legyen az évben minden nap karácsony.
Tiszta szívû, békés az esti alkony.
Áldás kísérje majd minden léptedet,
Ha az éj leszáll, az Úr vár tégedet.
                                      Nagy Sándorné

December 21-én kedden délután fél 5-kor
közös ünneplésre hivatalos valamennyi
nyírmadai polgár! Ekkor kezdõdik a Min-
denki karácsonya címû program a Mûvelõ-
dési Ház elõtt. Az elmúlt évekhez hasonló-
an ünnepi mûsor, forralt bor, meleg tea,
pogácsa várja a résztvevõket.

 polgármester
   Kálmán Béla
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Bemutatkozik a két új képviselõ
A Madai Hírek 12 éves történetében azt a gyakorlatot követtük, hogy az önkormányzati
választások után bemutattuk olvasóinknak a képviselõ-testület tagjait. Tekintettel arra,
hogy az új szabályozás nyomán a számuk csökkent, mindössze két „újonc” került közé-
jük (a többiek második-harmadik ciklusban szolgálják Nyírmadát), úgy gondoltuk, ezút-
tal csak a két új helyi politikus beszél magáról, törekvéseirõl lapunk hasábjain.

Kisvárdán születtem 1966-
ban. Gyulaházán jártam álta-
lános iskolába, ahol aktívan
részt vettem a közösségi élet-
ben. Gimnáziumi éveimet a
kisvárdai Bessenyei György
Gimnáziumban töltöttem, s
1984-ben érettségiztem. Még
abban az évben Budapestre
kerültem, egy belvárosi óvo-
dában dolgoztam képesítés
nélkül, a következõ évben pe-
dig felvettek a Budapesti Ta-
nítóképzõbe. Már gyermek-
koromtól óvónõ szerettem
volna lenni. Imádom a gyere-
keket, és úgy érzem, a szüleik-
kel is mindig megtalálom a
megfelelõ hangot.

1985-ben férjhez mentem,
majd 1986-ban megszületett
elsõ gyermekünk, Richárd.
Közben a fõiskolai tanulmá-
nyaimat a Nyíregyházi Besse-
nyei György Fõiskolán foly-
tattam tovább megszakítás nél-
kül. 1987-ben tettem sikeres
államvizsgát és még ebben az
évben munkát is kaptam itt,
Nyírmadán, a Napköziottho-
nos  óvodában. Leteleped-
tünk, itt maradtunk. Sokan
kérdezik, miért jöttünk haza
Budapestrõl? A válaszunk csak
annyi, hogy visszahúztak a
gyökereink. A férjem nyírka-

Folytovics
Sándor
(független)

rászi, én pedig gyulaházi vagyok.
Nyírmada a 80-as évek közepén
szépen fejlõdõ, gondozott nagy-
község volt. Az emberek tették a
dolgukat. Nagy reményekkel jöt-
tünk ide, késõbb aztán rájöt-
tünk, nagyon sokat kell küzde-
ni, hogy az ember fia vigye va-
lamire.

1990-ben megszületett Szabolcs
fiúnk, aki most a Debreceni
Egyetemen tanul mezõgazdasági
mérnöki szakon, Richárd a csa-
ládi gazdaságunkban segít. 1997-
ben elkezdtünk dohányt termesz-
teni. Az elején nagyon nehéz volt,
sorra veszteséggel zártuk az éve-
ket. Én óvónõként természetesen
tovább dolgoztam, és mellette
megtanultam dohányt ültetni,
kapálni, törni és fûzni is. 2004-
tõl uniós csatlakozásunkkal egy-
re több lehetõség nyílt annak,
aki mert és próbálkozott minél
több lábon megállni. Nagyon
sokat dolgozunk és a gyermeke-
ink is a munkába nõttek bele.
Az egész családunk hitvallása:
„Segíts magadon és az Isten is
megsegít.”

Családi gazdaságunkban 14-15
alkalmi munkavállalónak adunk
éves szinten kb. 6 hónapig folya-
matosan munkát. Azt hiszem, ez
nem kis segítség az itt élõ munka-
nélküliek számára.

Nagyon sok vállalkozó él
Nyírmadán, akiket meg kellene
becsülni, hiszen munkalehetõsé-
get õk nyújthatnak leginkább az
itt élõk számára.

Az óvodában is szeretem ma-
ximálisan elvégezni a munkámat.
Mindenkivel szeretek jó kapcso-
latot ápolni, a Közalkalmazotti
Tanács elnökeként és a korai
beóvodázást elõsegítõ munkacso-
port felelõseként is mindig az
õszinte véleményemmel építem
a közösséget. Ezt szeretném kép-
viselni az önkormányzati testü-
letben is és csak építõ jelleggel.

Nyírmadán születtem 1952-
ben. Az általános iskola elvégzé-
se után Budapesten tanultam
tovább, és szereztem kitûnõ mi-
nõsítéssel tetõfedõ szakmunkás
bizonyítványt Az Országos szak-
ipari Vállalatnál álltam munká-
ba, de csakhamar hazajöttem és
az állami gazdaság építõipari
részlegénél helyezkedtem el.

Miután hivatásos jogosítványt
szereztem, gépkocsivezetõ, majd
gépjármû ügyintézõ lettem. Az-
tán elvégeztem a középfokú
raktárgazdálkodási tanfolyamot,
így lehettem raktáros. A rend-

szerváltást követõen mezõgaz-
dasági vállalkozásba kezdtem,
elõtt bérelt földön, majd vá-
sárlással egyre növekvõ terü-
leten gazdálkodtunk. Do-
hánytermesztésbe fogtam, eh-
hez a dohánykertész végzett-
séget is megszereztem. Hogy
több lábon álljunk, vegyes-
boltot nyitottunk, ehhez a
bolti eladói szakmát sajátítot-
tam el. Amikor ezt bezárni
kényszerültünk, kocsmát nyi-
tottunk, ehhez a vendéglátó
üzletvezetõi szakmát kellett
megtanulnom. Mindezeket az
ezüst- és aranykalászos tanfo-
lyam egészítette ki.

Idõközben megnõsültem,
feleségem mindvégig mellet-
tem volt, a váltásokat – oly-
kor némi harc árán – elfo-
gadta. Nélküle ez nem ment
volna. Három lányunk szü-
letett, ma már férjezettek, s
öt fiú unokával ajándékoztak
meg bennünket. Nagy öröm
számomra, hogy érdeklõdést
mutatnak a mezõgazdaság
iránt.

Településünk közéletét
mindig is figyelemmel kísér-
tem, véleményemnek hangot
adtam, a jó ügyeket támogat-
tam. A polgárõrségnek alapí-
tó, aktív tagja, majd külsõ tá-
mogatója, egy évig pedig ve-
zetõje voltam.

Képviselõként a köz érde-
két tartom szem elõtt, azt,
ami elõre viszi Nyírmadát.
Azon leszek, hogy egy célért
dolgozva, közösen érjünk el
eredményeket. Tiszteletdíja-
mat felveszem ugyan, de –
miként már elsõ ízben is –
mindig felajánlom valami-
lyen jótékony célra. Kezdemé-
nyezem, hogy képviselõtársa-
im kövessenek ebben.

Céljaim között szerepel,
hogy ismét legyen iskolatej,
hogy hasznosuljon az ételhul-
ladék a közétkeztetés érdeké-
ben. Vállalkozóként vesszõpa-
ripám, hogy mindenki dol-
gozzon meg a jövedelméért,
hogy a közhasznú munkások
értékteremtõ, tartalmas, értel-
mes munkát végezzenek pél-
dául a járdák rendbetételében.

Hiszem és vallom, hogy aktív,
tevékeny tagja leszek a testület-
nek, és minden itt élõ ember ja-
vát fogom szolgálni. Forduljon
hozzám mindenki bizalommal!
Tudásomat és erõmet az Oktatá-
si, Mûvelõdési és Sport Bizott-
ság elnökeként és a Szociális és
Egészségügyi Bizottság tagjaként
fogom kamatoztatni. A tisztelet-
díjamat minden hónapban fel
fogom ajánlani rászoruló csalá-
doknak vagy egyedülálló embe-
reknek, akik segítséget várnak.
Úgy érzem, aki a köz érdekében
dolgozik, az ne várjon érte fi-
zetséget, fõleg ne ilyen nehéz gaz-
dasági helyzetben.

Csernáti
Sándorné
(Fidesz-KDNP)
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       Csikorogva indult be
a testületi gépezet

A pokolba vezetõ út is jószán-
dékkal van kikövezve – az is-
mert mondás jutott a krónikás
eszébe a képviselõ-testület no-

Megalakultak
a bizottságok

Elõzõ számunkban hírt adtunk arról,
hogy a testület alakuló ülésén megválasztot-
ták az ügyrendi bizottságot (elnöke Krivács
Csaba, tagjai Mudri Barnabás és Szojma
Péter). Most õk terjesztették elõ a Szervezeti
és Mûködési Szabályzatban meghatározott
bizottságok összetételére vonatkozó javasla-
tokat. Hosszadalmas vita után, az új szemé-
lyi javaslatokat elvetve végül az elõterjesztett
névsor kapott többséget. Eszerint a Pénz-
ügyi Bizottság elnöke Gerõ Csaba, képvise-
lõ tagjai Mudri Barnabás és Szojma Péter,
nem képviselõ tagja Albi István és Ferenczi
István. Az Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bi-
zottságot Csernáti Sándorné vezeti, tagja
Folytovics Sándor és Juha Bertalanné kép-

vember 15-én tartott ülésén. Bár
valamennyi megszólaló a város, az
itt élõk iránti elkötelezettségérõl biz-
tosította társait, világosan kirajzo-
lódott a hol bizalmatlanságból, hol
tájékozatlanságból, hol csupán fél-
reértésbõl fakadó megosztottság.
Ezzel együtt is úgy tûnt, bízhatunk
a kölcsönös türelmen, alapos tájé-
kozódáson, a településünk iránt ér-
zett felelõsségen nyugvó együttmû-
ködésben.

viselõ, külsõ tagja az iskolát igazgató Ko-
vács Tibor és az óvodát vezetõ Tóth Tiborné.

A Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizott-
ság elnöke Juha Bertalanné lett, két képvise-
lõ tagja Csernáti Sándorné és Krivács Csa-
ba, két külsõ, nem képviselõ tagja Sólyom
Balázsné és Szabóné Jakab Anikó. Az utób-
bi két bizottság esetében a szavazás már egy-
hangú volt, s ezt követõen a nem képviselõ
bizottsági tagok letették esküjüket.

Pályázati döntések

Az egyebek napirendi pont részeként két
pályázat ügyében is határoztak a képviselõk.
Az egyik a Közösségi felzárkóztatás a mély-
szegénységben élõk integrációjáért címet
viseli. A lényege az, hogy Nyírmada vezeté-
sével további négy település (Ramocsaháza,
Nyírjákó, Magy és Pusztadobos) legalább 60
olyan szegény emberen kíván segíteni, akik
enélkül nem tudnak szakmát szerezni, elhe-
lyezkedni, talán még megélni sem…

Az elnyerni remélt 180 millió forintból
(a támogatás száz százalékos, azaz az érintett
önkormányzatoknak a program egyetlen
fillérjébe sem kerül!) tréningek, szakmai kép-

zések valósulnak meg, hogy alkalmassá válja-
nak a munkaerõpiaci elhelyezkedésre.

A másik pályázat a Napsugár Óvoda bõ-
vítését célozza egy új épület hozzátoldásával
(a csoportok száma 9-rõl 11-re nõne), kony-
ha kialakításával (ez lehetõvé tenné a kicsik-
nek való sajátos menü kínálatát, tehermen-
tesítené a napközit), s az épület teljes körû
akadálymentesítésével. A beruházás összkölt-
sége kis híján 150 millió forint, a saját erõ
öt százalék, azaz kerekítve 7,5 millió forint
(ennek felére is pályázhatnak – ha a szabá-
lyok nem változnak…). A testület egyhangú-
lag megszavazta az önerõ összegét.

Elegyes ügyek

A továbbiakban – immár szinte kötetlen
beszélgetés formájában – további ügyek
kerültek szóba. A Pénzügyi Bizottság azt a
feladatot kapta, hogy más képviselõk bevo-
násával vizsgálja meg az egészségház befoga-
dására alkalmas ingatlan megvásárlásának le-
hetõségét. Erre azért van szükség, mert a
mûvelõdési ház felújítása miatt tûzvédelmi
okokból és a bejárat kialakítása miatt a vé-
dõnõi szolgálatnak otthont adó épületet le
kell bontani. A bizottság javaslata a novem-
ber 29-én esedékes, következõ testületi ülés
elé kerül, amikor a jövõ évi költségvetés
koncepcióját tárgyalják.

Igent mondott a testület a CIB Bank aján-
latára, amely egy évre szólóan, változatlan
feltételekkel ajánlja a 80 millió forintos fo-
lyószámlahitel-keretet. Ez segíti a zökkenõ-
mentes gazdálkodást.

Folytovics Sándor és Csernáti Sándorné
fontosnak tartotta bejelenteni, hogy a kam-
pányban tett ígéretükhöz híven képviselõi
tiszteletdíjukat (bruttó 44 ezer, nettó 27 ezer
forint) karitatív célokra ajánlják fel, ugyan-
ezt kérték a többi képviselõtõl, s hasonló
összegben a polgármestertõl és alpolgármes-
tertõl is. Mint elhangzott, az érvényes sza-
bályozás szerint a fenti összegû, határozat-
lan idõre szóló tiszteletdíj jár a képviselõk-
nek, azzal mindenki belátása szerint rendel-
kezik.

Végül arról is szó esett, hogy újra meg
kellene fontolni a mezõõri szolgálat felállí-
tását, s arról is, hogy az önkormányzati be-
ruházások esetében lehetõség szerint vonják
be a helyi vállalkozókat.

(folytatás a 4. oldalon)Lebontásra vár a védõnõi szolgálatnak otthont adó épület
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Gazdálkodók figyelmébe!
Az Európai Unió Közvetlen Támogatá-
sok Irányító Bizottsága jóváhagyta az
egységes területalapú támogatásra
(SAPS)  vonatkozó keretet. A fajlagos
maximum támogatás hektáronként
47.485,53 forint. Az MVH. október 16-
ától utalja a területalapú támogatás 50
százalékát , ami automatikusan  érke-
zik azokhoz, akik májusban nyújtot-
ták be a kérelmüket. A napokban ese-
dékes kifizetés 23 ezer 742 forint. A
támogatás fennmaradó részét 2010.
december 1-je és 2011. június 30-a kö-
zött fizeti ki a hivatal.

A nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak,
állattenyésztõknek, ahol istállótrágya képzõ-
dik, valamint a felhasználóknak december 31-
éig el kell készíteniük és beküldeniük a
nitrátjelentést a Mezõgazdasági Szakigazgatá-
si Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgató-
sága címére: 4400 Nyíregyháza, Kótaji út 33.

Tájékoztatunk mindenkit arról, hogy
megváltozott a külterületi földrészleteken
lévõ fásításban (fasor) tervezett fakitermelés
bejelentésére vonatkozó szabályozás. Ezt az
igényt az erdészeti hatóság által kiadott „Be-
jelentés fásításból tervezett fakitermelésrõl”
nyomtatványon kell bejelenteni a Nyíregy-
házi Erdõfelügyeleti és Hatósági Osztálynál.
A nyom-tatványt két példányban szükséges
kiállítani, s csatolni kell az érintett ingatlan
tulajdonosának, az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett vagyonkezelõi, földhasználati és
használati jogáról szóló földhivatalai igazo-
lást. A fásításban és szabadrendelkezésû er-
dõben fakitermelést, csak az erdészeti ható-
ság által záradékolt bejelentés visszaérkezése
után lehet megkezdeni. A bejelentés záradé-
kolt másolatát a kérelmezõ köteles munka-
végzés során magánál tartani.  Belterületen

(folytatás a 3. oldalról)
Lapunk már a nyomdá-

ban volt, amikor december
Csikorogva indult be

a testületi gépezet
vember közepén a megyei napilapnak.
Mint fogalmazott: „Siralmas lesz a jövõ
év! A kormány nem ezt ígérte, hanem
azt, hogy helyzetbe hozza az önkormány-
zatokat, de erre nem gondolt senki.”
Szerinte a költségvetés 20-25 millió fo-
rinttal lesz kevesebb. „A hiányt csak úgy
tudjuk majd kezelni, hogy a már eddig
is lefaragott és megcsonkolt nem kötele-
zõ feladatainkból továbbiakról mon-
dunk le, amelyek a lakosságot érintik
majd a legfájdalmasabban. Ezek pedig az
élhetõséghez, az egyenlõ esélyek megte-
remtéséhez járultak hozzá.”

A fentiek tükrében egy dolog bizton
állítható: nehéz év elé nézünk…

lévõ földrészleteken található
fásításból történõ fakiterme-
lés engedélyezése az illetékes
jegyzõ hatáskörébe tartozik.

A 2010-es évet sokáig meg-
emlegetjük, hiszen az összes
gombabetegséggel szembe
kellett néznünk. Többségük
a gyümölcsfák és bokrok haj-
tásait megtámadta , a lehul-
lott levelek mellet ezeken is
áttelelhetnek a kórokozók.
Mire ezek a sorok megjelen-
nek már lehullanak a faleve-
lek. Minden gyümölcsfánkra
(ez már csak tavasszal lehetsé-
ges) ráfér egy rezes permete-
zés. Ez az egyetlen baktérium-
ölõ hatóanyagunk, mely egy-
ben az ágakon, vesszõkön
megbújó varasodás, tafrina ,
monilia , dio gnómia, mál-
na didimella ellen is hatásos.,
de bevált a köszméte, ribizli
és csonthéjasok áttelelõ beteg-
ségeire is.

Kedves Nyírmadaiak! Szeretném megköszönni
mindazoknak, akik adományokkal járultak hoz-
zá Devecser, Kolontár vörösiszap károsultjainak
megsegítéséhez. Köszönet illet mindenkit, aki egy-
egy telefonhívással, pénzadománnyal, egy kis cso-
maggal, játékkal, tartós élelmiszerrel próbált és
próbál segíteni a rászorulókon. Az adományozók
mélységes együttérzésüket fejezik ki a károsultak
és a hozzátartozóik iránt.

      Mudri Barnabás  önkormányzati képviselõ

Eljött a trágyázás ideje. A foszfor és káli
hatóanyagú mûtrágyákat õsszel ajánlatos ki-
juttatni és mindenképpen szerencsés, ha az
idõjárás engedi bedolgozni a talajba szánt-
va, tárcsázva, vagy ásózva.

A nitrátérzékeny  területekre február 15-
éig nitrogén hatóanyagú mûtrágyát,
szervestrágyát, hígtrágyát kijuttatni tilos,
mivel a téli csapadékkal a fagyos talajon  a
nitrogén hatóanyag elfolyik, s ezzel mérgez-
zük önmagunkat, az élõ vizeket.

A fagykárok ellen még az erõs fagyok beáll-
ta elõtt kenjük be a fák törzsét 5-7 százalékos
mésztejjel (elsõsorban a csonthéjasok: meggy,
cseresznye, kajszi- és õszibarack esetében ja-
vaslom). A fehér szín megakadályozza a törzs
ellentétes oldalainak egyenlõtlen felmelegedé-
sét és ezáltal a fagy okozta mikro-repedések,
fagylécek, fagyfoltok keletkezését.

Lombhullás után, a téli fagyok elõtt ül-
tetni lehet a szabadgyökerû csemetéket. Szál-
lításnál, tárolásnál mindenképpen takarjuk
le a gyökereket, mert különben kiszáradnak,
megfáznak. A fagyérzékeny fákat, cserjéket
papírral, lombtakarással, felkupacolással véd-
jék a hidegtõl.

Ne feledkezzünk meg a madarak téli ete-
tésérõl sem! Érdemes törõdni velük, hisz
jövõre meghálálják, nyáron is visszajárnak
majd kertünkbe hernyókat, tetveket csipe-
getni.

A növényvédõ szereket fagymentes helyen
tároljuk a téli idõszakban.

A betárolt gyümölcsöket folyamatosan el-
lenõrizzük a tárolóhelyen, a hibásokat szed-
jük ki.

A téli estéket használják ki a kertészkedõk
a kézi szerszámok karbantartására, meglévõ
ismereteik bõvítésére, felfrissítésére.

Év végéhez közeledve minden kertész, gaz-
dálkodó büszkén tegye a család karácsony-
fája alá a saját termelésû gyümölcseit, az ün-
nepi asztalra a saját pálinkáját, borát is.

B ékés, boldog karácsonyi ünnepet, és
sikerekben gazdag új évet kívánok min-

den gazdálkodónak, kertészkedõnek,
Nyírmada város minden lakosának.

Mudri  Barnabás
városi mezõgazdász

13-án ülést tartott a képviselõ-tes-
tület (a tanácskozás egyben köz-
meghallgatás volt). A munkaterv
szerinti napirendi pontok legfontosabbika
a 2011. évi költségvetés koncepciójának meg-
vitatása, illetve az idei gazdálkodás elsõ há-
romnegyed évérõl szóló beszámoló elfoga-
dása volt.

A beszámolók sorában ezúttal a NYÍSE,
az óvoda, a Zeneoktatási és a sport közala-
pítvány következett. Napirenden szerepelt
a szemétszállítás díja, valamint alapító ok-
iratok módosítása is. Mindezekrõl lapunk
legközelebbi számában tájékoztatjuk olvasó-
inkat.

Ami a jövõ évi költségvetés kilátásait ille-
ti, támpontul szolgálhat az a nyilatkozat,
amelyet városunk polgármestere adott no-
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Közeledik a karácsony
ója az állatok ételén-italán keresztül a  jó-
szágba is átjusson. Ezek gyógyerõt is sugá-
roztak. Szintén gyógyerejûvé vált a kará-
csonykor asztalra tett tojás, melynek poten-
cianövelõ hatást tulajdonítottak, továbbá a
köcsög méz és a füzér fokhagyma. Fonott
szakajtóban válogatott gyümölcsök is kerül-
tek az asztalra, amelyek az ünnep végéig ott
is maradtak.  Ezek közül a piros alma a tisz-
ta, jó vért és az egészséget szimbolizálta. Mázas
korsóban víz, zöld üvegben vörösbor, fe-
hér üvegben fehérbor is állt az asztalon. A
bor a vendégek kínálására, a víz a családtag-
ok egészségére szolgált, hiszen a szent este
vibrációit magába véve életvízzé vált.

A karácsonyi ételeket ugyancsak megkü-
lönbözteti a hétköznapiaktól az, hogy a nõk
lelkében lévõ szeretet, a családi összetartozás
érzése átértékeli az általuk elkészített étele-
ket. Ez az a csodálatos sugárzás, ami például
a házilag készített diós, mákos bejglit meg-
különbözeti a boltitól.

A különleges étkezési szokások az új évre
is átnyúlnak. Új év napján tilos halat-vadat
enni, mert elúszik, elugrik a szerencse. A
csirke viszont hátra kaparja a szerencsét. A
malac, disznóhús ajánlott ilyenkor, mert elõ-

re kitúrja a szerencsét. A lencse, a köleskása
szaporítja a gazdagságot és az aranyat .E
napon nem szabad savanyúságot tenni az
asztalra, mert a jövõnek édesnek kell lennie.

Kívánok minden kedves olvasónak békés
boldog karácsonyt és szerencsés, sikeres új
esztendõt!

  Ábelné Tóth Éva
           természetgyógyász

Születtek:
Jakab Levente, Kiss Bence, Varga Vanda,
Lobancsuk Rebeka, Kantuly Lilla,
Hidvégi Eliza, Rózsa Tamás, Zékány Bi-
anka, Garay Loretta, Jónás Dávid,
Mikulay Réka, Selyem János, Herczku
Hanna, Samu Regina Magdolna.

Házasságkötés: nem volt.

Elhunytak:
Barkaszi Irma, Gergely Istvánné , Kovács
István, Révész Lászlóné, Samu Mihály,
Kati Ferenc, Szászi Sándor, Csonka
Lászlóné, Sápi László, Samu Gyula,
Rutkovszki Margit, Jakab Lajosné, Tóth
Andrásné.

anyakönyv

A karácsony a kereszténység egyik leg-
nagyobb ünnepe.

Ekkor van a téli napforduló, amikor a
sötétség és az elmúlás, a fény és az újjászüle-
tés egyidejûleg vannak jelen. A nap a fény,
az élet szimbóluma, ami ekkor arat diadalt
a sötétségen. Igazság szerint ez lenne az iga-
zi újévkezdet, erre utal számos õsi ünnep.

A karácsony a fény, az Úr érkezése ami-
kor az ünnepet megelõzõ négy vasárnapon,
mindig eggyel több gyertyát gyújtunk meg
az adventi koszorún.

A karácsony misztériumának négy fõ cso-
portja ismert a népszokásokban: a jóslás, a
varázslás, a köszöntés és az étkezés. Ez utób-
bi az ünnepen kiemelt szerepet tölt be.

Az ünnepi étkezés megkülönböztetése már
a terítéssel kezdõdik. Régi hagyomány pél-
dául, hogy ilyenkor külön abroszt haszná-
lunk. Régen két asztalterítõt raktak egymá-
son keresztbe.  Sok helyütt máig él az a ha-
gyomány, hogy a gazda és a felesége terítés
elõtt búzát szór az üvegablakok közzé, hogy
jó termés legyen a következõ esztendõben.
Illett az ünnepi asztal alá rakni a háziállatok
takarmányából egy keveset és némi ivóvi-
zet, hogy a karácsony hangulatának vibráci-

Egyedi tájértékekre alapozott ökoturisztikai pihenõ-
pont fejlesztése Nyírmadán, tavi rekreációs övezetben

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ÚMFT infovonal: 06 40 638 638

nfu@nfu.gov.hu   www.nfu.hu

A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A fejlesztés a hazai tanösvények, szabad-
idõsport parkok és rekreációs övezetek
elõnyeit ötvözõ turisztikai csomópont-
ként, a természeti értékek megismerésére

nyújt lehetõségeket többféle, részben átfe-
dõ célcsoport számára.

A projekt keretében megvalósuló fejlesz-
tések:

•     Természet közeli turizmus feltételei-
nek megteremtése, tanösvény kialakításával
(kb.  5250 m) tanösvény kialakítása 10 eliga-
zító és tájékozató ponttal, kilátópont érinté-
sével

•      Rekreációs tó környezetének ren-

dezése azzal a céllal, hogy lehetõvé váljon
a ter-mészeti környezet könnyebb meg-
ismerése (természet közeli helyszínen ter-
mészetes anyagokkal, biztosítva a tó kör-
nyezetének – élõ és növényvilágának –
megismerését),  így: rekreációs játszótér
és szabadidõs park, tó környezetében lévõ
burkolatok és szabadidõs park burkola-
tának kialakítása, rekreációs tó környeze-
tének rendezése – növénytelepítéssel és
egy szabadtéri színpad létrehozása, egy
fedett fából készült lelátószínnel.

•     Eszközbeszerzések: a játszótér és
szabadidõs park eszközeinek beszerzése,
információs táblák és eligazító táblák a
tanösvényhez, útbaigazító táblák (a tó
környezetébe, fõútvonal mellé).
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Segítség a károsultaknak
Iskolánk tanulói és dolgozói döbbenten lát-
ták a vörösiszap által okozott károkat. Az
iskola vezetõsége felhívással fordult a gyere-
kekhez, hogy hozzanak el egy-egy a számuk-
ra egykor kedves, de már megunt játékot,
amellyel örömet szerezhetnének bajban lévõ
társaiknak.

A felhívásra közel 400 könyv és plüssjáték
érkezett. A felnõttek 50 ezer forint pénz-
adományt gyûjtöttek össze. Ezután hangzott
el az oktatási államtitkár felhívása, hogy a
gyerekek is hozzájárulhatnak 100 forinttal a
károsultak megsegítéséhez. Ebbe az alapba
is 50 ezer forint gyûlt össze, amit a nemzeti
kármentõ alapba be is fizettünk. A játéko-
kat és a további felajánlást Kovács Tibor
igazgató személyesen vitte el Devecserbe, és
adta át az iskola igazgatóhelyettesének,
Máyer Gábornak.

  iskolai hírek     iskolai hírek     iskolai hírek      iskolai hírek     iskolai hírek

    Dönts jól, jövõd a tét!
Október 25-én iskolánk 90 tanu-
lója (valamennyi nyolcadikos és
30 hetedikes) vett részt Bakta-
lórántházán az elsõ alkalommal
megrendezett Regionális Pálya-
választási Kiállításon. A gyerekek-
nek lehetõségük nyílt megismer-
ni megyénk szinte valamennyi
középiskoláját. Ezen kívül  kü-
lönbözõ bemutatókon (pl. rend-
õrségi, honvédelmi) vettek részt.
A gyerekek megismerkedhettek
a különbözõ szakmacsoportok
tevékenységével, az általuk készí-
tett tárgyakkal. Tanulóink és ta-
náraink is elégedetten jöttek
haza, úgy érezték hogy hasznos

Egy középiskolás diáklány, Botos Erika
frissen készült süteménnyel kínálta a
nyírmadai gyerekeket a baktalórántházi
kiállításon

mintegy 30  nyolcadikos tanulónk vesz részt.
November 29-én tartottuk meg iskolánk-

ban a hagyományos össziskolai pályaválasz-
tási szülõi értekezletet, ahová az idén is vár-
tuk a környékbeli középiskolák vezetõit,
hogy személyesen mutassák be az intézmé-
nyeiket.

A november 22-26-a közé esõ héten
tartottuk a Téma hetünket, amely-
nek célja a gyerekek együttmûködé-
sének erõsítése, egymás jobb megis-
merése, elfogadása, a tolerancia
növelése, az empatikus képességek
fejlesztése.

Iskolánk tanulói különbözõ irodalmi
alkotásokhoz (mesék, mondák, versek) il-
lusztrációt készítettek. Több mint 100
gyermekmunka került kiállításra. Iskolánk
szinte valamennyi tanulója bekapcsoló-
dott a kézmûves foglalkozásokba, amely-
nek egyik szervezõje a Cigány Kisebbsé-
gi Önkormányzat volt. Csütörtökön volt
a kulturális bemutatóra, ahol 143 gyere-
künk adott színvonalas mûsort.  Pénte-

és segítõ volt a nap programja.
A pályaválasztás elõkészítését jól segíti

iskolánk együttmûködése a vásárosna-
ményi Lónyay Menyhért Szakközép- és
Szakiskolával. Minden héten szerdán kerül
sor a különbözõ szakmák elméleti és gya-
korlati bemutatására, ahol alkalmanként

Téma hét: kézmûvességtõl filmvetítésig

Ismerkedés
a vályogvetéssel

ken táncház keretében ismerkedtek a hagyo-
mányos néptánclépésekkel tanulóink. A hét
során minden osztály filmvetítésen vett részt.

Így készül
a seprû

Kézmûves foglalkozás az iskolában

Sorokban
November 18-án iskolánk 103 alsós tanu-

lója vett részt Vásárosnaményban a Pán Pé-
ter címû elõadáson.

November 22-én tantestületi értekezleten
támogattuk az Arany János Tehetséggondo-
zó Programba való jelentkezését öt  nyolca-
dik osztályos tanulónak.

Pályázati sikereink
A városi önkormányzat és iskolánk két sike-
res pályázata nyert az õsszel.

A TÁMOP 3.3.7-es pályázatával  (Esély-
egyenlõségi-integráció megvalósítása a Patay
István Általános Iskolában Nyírmadán) is-
kolánk  több mint 28 millió forint támoga-
táshoz jutott az idei és a  következõ tanév-
re. A pályázat kötelezõ elemei: az óvodából
az iskolába való átmenet segítése, a pályavá-
lasztás támogatása, módszertani adaptáció,
szakmai továbbképzéseken való részvétel. A
tanulóink a pályázat révén ingyenesen ve-
hetnek részt színházi elõadásokon (Vásáros-
namény, Debrecen, Nyíregyháza), kirándul-
hatnak 8.-os tanulóink a Terror Háza Mú-
zeumba Budapestre, alsós tanulóink Beregbe
és a Zempléni-hegységbe. Nyelvi tábort szer-
vezünk számukra Szurdokpüspökibe, nyári
táborozást a Balaton partján.

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer pá-
lyázatunk szintén  nyert, egyelõre  ez év de-
cember 31-éig, a folytatásról januárban lesz
döntés. Ezen belül a halmozottan hátrányos
helyzetû tanulók kiscsoportos felzárkózta-
tása a feladat, illetve számukra rendezvénye-
ken való részvétel, a foglalkozások anyagai-
nak, eszközeinek biztosítása. November 22-
én megtartottuk az elsõ szülõi értekezletün-
ket és fogadóóránkat.
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Köszönet
A Mi kis falunk helytörténeti és község-
szépítõ egyesület immár 8. alkalommal ren-
dezte meg az Erzsébet-Katalin napi jóté-
konysági bált.

Szakmai nap a Mocorgóban

November 17-én tartottuk az alsó tagozat-
ban a mesemondó versenyt. 38 kisiskolás
adta elõ szebbnél szebb meséit. Közülük év-
folyamonként 4-4 tanuló jutalomban része-
sült. Különbözõ címeket nyertek el gyere-

  iskolai hírek     iskolai hírek     iskolai hírek

Mesemondó verseny kisdiákoknak

           Az 1-2. évfolyam díjazottjai              A 3-4. évfolyam legjobbjai

keink, pl. a leghangulatosabb elõadás, leg-
mosolygósabb elõadó, legízesebb elõadás.
Ajándékuk az édesség mellé egy-egy szép
könyv volt.  Ezúton is köszönjük minden
felkészítõ tanító, tanár munkáját.

Hírek: karácsonyi koncert, téli szünet
Télapó ünnepségünket december 3-án osz-
tálykeretben tartottuk meg igen nagy érdek-
lõdés mellett.

A karácsonyi  koncert a szülõk részére
december 20-án délután 5 órakor kezdõdik.

A gyerekek karácsonyi ünnepségét decem-
ber 21-én, délben rendezzük meg.

A téli szünet elsõ napja december 22-e szer-
da lesz, az új évben elõször január 3-án jö-
vünk iskolába.

rek, a pusztadobosi, baktalórántházi,
kállósemjéni  gyerekház munkatársai. Összes-
ségében a szakmai nap sikeres volt, sok hasz-
nos információt cseréltünk.

Decemberen is várja a gyerekeket és a szü-
lõket a Gyerekház. A hónap elsõ hete a mi-
kulásvárás jegyében telt. Az ünnepi hangu-
lat karácsony közeledtével is folytatódik.
Ajándék készítés, mézeskalács sütés várja az
érdeklõdõket. A közös karácsonyi ünnep-
ség december 22-e délelõttjén lesz.

Újdonság, hogy a Gyerekház babaszépség-
versenyt hirdetett a 0-3 éves korú gyerekek-
nek. Az eredményhirdetést a Mocorgó kö-
zös karácsonyi ünnepségén tartjuk.

Szakmai napot rendeztünk a Mocorgó Gye-
rekházban. Elsõként Kálmán Béla polgármes-
ter köszöntötte a résztvevõket, ezt követõ-
en Buza Andrea vezetõ mutatta be a Gye-
rekház mindennapjait, majd a koordinátor,
Haklik Attiláné szakmai beszámolója követ-
kezett.

Ezután kötetlen beszélgetés következett a
partneri együttmûködésrõl, végül filmvetí-
téssel zárult a bemutatkozás, ahol bepillan-
tást nyerhettek a résztvevõk az intézmény
életébe. A megyében több gyerekház mûkö-
dik, ezekkel folyamatosan  kapcsolatban van
a Mocorgó. A meghívott vendégek között
voltak az  együttmûködõ szakmai partne-

Mûvelõdési Ház

                                    A bál szépe

Az egyesület köszöni mindazoknak, akik
jelenlétükkel és adományaikkal hozzájárul-
tak a bál sikeréhez. Az est bevételét a táj-
ház berendezésére és a december 17-ei
Beteg gyerekek karácsonyára fordítjuk.

Juha Bertalanné
egyesületi elnöke

Izgatott várakozás vetítés elõtt

Irodalmi est
November 27-én szombaton délután Iro-
dalmi estnek adott otthont a Mûvelõdési
Ház emeleti nagyterme. A megjelentek elõ-
adták kedvenc versüket, novellájukat, sa-
ját költeményüket. Az elhangzott irodal-
mi mûveket megbeszélgettük és közösen
teáztunk. Akik jelen voltak, nagyon kelle-
mes estét töltöttek el együtt.

Shrek
Október 25-én hétfõn a Shrek 4. címû
animációs filmet láthatták az általános is-
kolások – a nagy érdeklõdésre való tekin-
tettel – két elõadás keretében az általános
iskolásoknak.

Sok hasznos információval gazdagodtak a találkozó résztvevõi
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  Közlekedési intelligencia

Amennyiben minõsíteni kellene (és
miért ne) viselkedésünket városunk
egyre növekvõ forgalmában, úgy ne-

gatív lenne a számbeli értékelés. A legjellem-
zõbb „vizsgázó terep” az iskolákat és az óvo-
dát karoló Honvéd és Sugár utcák, azaz az
azokon közlekedõk, hangsúlyozottan a reg-
geli és kora délutáni órákban.

A felújított Honvéd utca „megméretett
és szûknek találtatott”, de csakis a „gyengéb-
bek” számára, azaz: a többmilliós értékû és
méretû járgányok szemrebbenés nélkül ér-
vényesítik vélt „felsõbbrendûségüket” szeré-
nyebb kisöccsükkel szemben az erõsebb (és
gazdagabb) kutya közismert elõnyét de-
monstrálva: padkára vagy egyszerûen meg-
állásra kényszerítve azokat, ha épen akarják
megúszni a találkozást.

Lélegzet elállító a gyermekeiket óvodába,
iskolába szállító-kísérõ felnõttek viselkedése
is két-három apróságot visznek-hoznak ke-
rékpáron ingadozva és szlalomozva az út-
testen, de ami vérfagyasztó: nem a járdán,
hanem a jármûvek számára „kitalált” aszfal-
ton, méghozzá olyan alakzatban, hogy a
gyerek, kinek nem minden esetben fogja
kezét a szülõ, az úttest felõli oldalon halad.
És teszik ezt akkor is, mikor – õsszel-télen
– vizes, hókásás, jeges az útborítás, amik
hatványozzák a balesetveszélyt.

Naponta, látva ezt a viselkedési stílust,
aggódom és elgondolkodom: meg kell, hogy
történjen egy (akár halálos kimenetelû baleset,
ami rádöbbent: a szabályok betartásával, a szá-
mos figyelmeztetõ tábla figyelembevételével
elkerülhetõ a tragédia. De ha már ez sem elég
úgy éltessük legalább életösztönünket, gondol-
junk arra, hogy velünk is megtörténhet a baj,
ha éppen provokáljuk a sorsot.

A média naponta szállítja a közúti balese-
tek fekete krónikáját; miért akarunk
nemtörõdésünkkel, fegyelmezetlenségünkkel
benne szerepelni, életeket-testeket nyomorí-
tani felelõtlenségünkkel?!

Vigyázzunk magunkra és egymásra, mert
élet és egészség csak egy van!

dr. Szöllõsy Tibor

Szeptemberi számunk fociról szóló
írásának végén az Ibránytól és a
Püspökladánytól elszenvedett vere-
ségrõl adtunk hírt.  Nos, a helyzet
az azt követõ hetekben sem fordult
jobbra.

Szeptember 26-án, a 7. fordulóban a
Tiszakanyár együttesét fogadtuk. Bár a
mezõnyben egyenrangúnak mondható
teljesítményt nyújtottak fiaink, a jobb
erõkbõl álló, helyzeteit jobban kihaszná-
ló vendégektõl 5-1-es vereséget szenved-
tünk.

A 8. fordulóban Tiszalökön lépett pá-
lyára csapatunk. A helyzetek kialakításáig
még csak-csak eljutottunk, a befejezés ez-
úttal sem ment, így 2-0-s, megérdemelt
hazai siker született.

Október közepén, a 9. fordulóban vég-
re megtört a jég: Cigánd csapatát fogad-
tuk, és helyzeteinket kihasználva 4-2-re
nyertünk. Ezt követõen azonban kide-
rült, ez csak egyszeri fellángolás volt, hi-
szen rá egy hétre Létavértesen 5-0-ra kap-
tunk ki (esélyünk sem volt…), s bár ok-
tóber 30-án itthon igazságos 1-1 szüle-
tett az ÚSE Nagykálló ellen, jöttek az
újabb vereségek.

Baktalórántházán 4-1-es vereséget szen-
vedtünk (az arány a látottak alapján túl-
zó!), rá egy hétre itthon a Tuzsér gyõzte
le csapatunkat 2-1-re úgy, hogy sorra
hagytuk ki helyzeteinket, a vendégek pe-
dig a 93 (!) percben szerezték meg gyõz-
tes góljukat.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a
helyzetek kialakításáig, az ellenfél kapujá-
ig eljutunk, de ott elfogy a tudomány.
Ráadásul a szegény embert az ág is húz-
za, a mi labdánk a kapufáról rendre kife-
lé pattan…

A 14. fordulóban Nagyecseden jól küz-
döttünk ugyan,de egy játékvezetõi téve-
dés döntött. A vége: 4-2 oda. Végül itt-
hon kaptunk ki a Hajdúszoboszlótól 1-
0-ra, a szerencsével ismét hadilábon áll-
tunk...

labdarúgás

Vesszõfutás

                           Városi közlekedés egy késõ õszi napon Nyírmadán

szelektív szemétszállítás

A Nyír-Flop Kft. az idei utolsó szelektív
hulladékgyûjtést december 21-ére tervezi.
Arra kérik a lakosságot, hogy ezúttal is a
megszokott módon járjanak el.

Megszületett a döntés a Bursa Hun-
garica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatról.

Eszerint városunk az A típusú pályá-
zat keretében 25 fiatalt támogat: hatan
5000, hárman 4000, tizenhatan 3000 fo-
rintot kapnak havonta.

Bursa Hungarica
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