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Nadrágszíjra sem jut?
Január elsõ napjaiban a megyei na-
pilap ismét összeállítást közölt az
önkormányzatok idei költségvetésé-
rõl. Az újságíró – miként november
közepén is – újból megszólaltatta
Nyírmada polgármesterét.

Kálmán Béla így fogalmazott: „Képte-
lenség minél nagyobb tömeget foglalkoz-
tatni, mert az az út sehová sem vezet.
Egyetlen önkormányzat sem tudja vállal-
ni, hogy mindenkinek ad munkát, az
egyénnek is keresnie kell a megélhetési
lehetõséget. Értelmes feladatot kell ren-
delni a közfoglalkoztatáshoz, mi is erre
törekszünk. Nagy nyomás nehezedik ránk.

Amikor a fenti sorok megjelentek, a
polgármester lapunknak elmondta: mos-
tanra kiderült, hogy a központi költség-
vetésbõl városunk 35 millióval keveseb-
bet kap, mint tavaly.

Ilyen körülmények között a legfonto-
sabb cél idén a mûködõképesség megõr-
zése lesz…

(A költségvetési koncepcióról a 3. ol-
dalon olvashatnak.)

Mindenki karácsonya Nyírmadán

A tavalyihoz képest még nehezebb lesz,
hiszen az infláció, az energiaárak emel-
kedése egyaránt befolyásolja az önkor-
mányzatok mûködõképességét. Idén 1,1
milliárd forintos Nyírmada tervezett
költségvetése. Mûködési vagy munkabér-
hitel nem nyomasztja a várost. Hogy szo-
rosabb lesz-e a nadrágszíj? Év végéig ki-
derül. Van, ahol már nadrágszíjra sem
futja…”

 Elõzõ számunkban hírt adtunk a Napsu-
gár Óvoda tervezett bõvítésérõl. Az ezt cél-
zó pályázat benyújtása határidõre megtör-
tént, miként a szükséges hiánypótlás is.

 A közelmúltban egész napon át tartó
ellenõrzést tartottak az iskolai beruházás
ügyében. A három revizor mind a közbe-
szerzési eljárásokat, mind a megvalósult
mûszaki tartalmat, mind a pénzügyi elszá-
molást rendben lévõnek találta.

 Örömteli hír érkezett december 13-án
(a testületi ülés délelõttjén): második kör-
ben is nyert a brikettáló üzemre vonatkozó
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pályázatunk. A kishíján 200 milliós beruhá-
zás következõ lépése a támogatási szerzõdés
aláírása (a támogatás 100 százalékos).

 Csaknem kétszáz család nyújtott be ké-
relmet kedvezményes árú tûzifa iránt. A le-
hetõségek keretei között végül 90 család kap
jelképes (ötszáz forintos) áron tíz mázsa tûz-
revalót.

 A Beregi Ivóvízminõség-javító prog-
ram keretében megvalósuló beruházás
Nyírmadára esõ saját forrás fedezetére az EU
Önerõ Alapra pályázatot nyújtunk be. A
városunkra esõ önrész összege 13,4 millió

forint, az igényelt támogatás kicsivel több,
mint 8 millió forint.

 Az elõzõ (novemberi) testületi ülésen
került szóba a temetõ vízellátásának ügye.
Egy hónap elteltével a polgármester beje-
lentette: a Madavíz Kft. gyors és költségta-
karékos megoldást talált, a kivitelezés ta-
vasszal megtörténik.

 A pénzügyi nehézségek dacára önkor-
mányzatunk idén is részt vesz az Arany Já-
nos Tehetséggondozó Programban. Az is-
kola döntéséhez kapcsolódva öt nyolcadi-
kos diák támogatását vállalta.

       December 21-én, a korán sötétedõ délutánon városunk sok lakója köszöntötte együtt a születés ünnepét
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Pénzügyeink legfõbb õre
Nyugdíjba vonult Juha BertalanHosszasan ódzkodott, ilyen-olyan

okokra hivatkozással többször kitért a
beszélgetés elõl, mígnem végül kötél-
nek állt.

gét és a szünidõt is nálunk, velünk töl-
tik. Közben a munka és a gyerekek mel-
lett elvégeztem a pénzügyi-számviteli fõ-
iskolát, 1980-ban pedig üzemgazdász ok-
levelet szereztem. Megvan az adótanács-
adói végzettségem, és a közigazgatási szak-
vizsgát is letettem.

– Sokoldalú tudását hogyan hasznosí-
totta?

– Büszke vagyok arra, hogy köztisztvi-
selõként szolgálhattam településünket, s in-
nen mehettem nyugdíjba. Nyírmada költ-
ségvetését 35 éven át én készítettem elõ, s
szerény részem van abban, hogy városunk
gazdaságilag rendben van, intézményeink
mûködése stabil, zavarmentes, kiegyensú-
lyozott. Egész pályafutásom alatt a komp-
romisszumos megoldások, az együttmû-
ködés híve voltam. Voltunk nagyközségi
közös tanács Pusztadobossal, lettünk vá-
ros, vezetõk – tanácselnökök, polgármes-
terek, vb-titkárok, jegyzõk, testületek –
jöttek, mentek, én maradtam, olykor éve-
ken át helyettesítettem. Mindezt a pénz-
ügy kiváló dolgozója kitüntetéssel ismer-
ték el. Elmondhatom: jól éreztem itt ma-
gam, szép volt.

Talán egész pálya-

Juha Bertalan

futását jellemzi ez a
magatartás: szeré-
nyen, a háttérben
maradva tette a
dolgát Juha Berta-
lan, a polgármesteri
hivatal immár hiva-
talosan is nyugdíjas
pénzügyi csoportvezetõje.

– Pusztadoboson születtem 1950-ben.
Az általános iskola elvégzése után Nyír-
egyházán, a Széchenyi Közgazdasági Tech-
nikumban érettségiztem és kaptam okle-
velet. Azonnal dolgozni kezdtem, három-
három napot töltöttem Székelyben és
Nyírtéten mint pénzügyi elõadó. Fél év
elteltével 24 hónapra bevonultam kato-
nának, majd leszerelésem után, 1972. ja-
nuár 1-jétõl a nyírmadai tanácsnál álltam
munkába. Azóta 38 év telt el, mindvégig
itt dolgoztam.

– Közben azért történt egy s más…
– 1973-ban megnõsültem, feleségem Il-

dikó is a köz szolgálatában, védõnõként
dolgozott nyugdíjba vonulásáig, jelenleg
is a képviselõ-testület tagja. Két fiunk szü-
letett, a három unokánk minden hét vé-

– Mostmár jöhet a megérdemelt pihe-
nés?

– A közéletnek ezután is részese leszek,
igyekszem ott lenni a rendezvényeken, te-
vékenykedni a civil szervezetekben, a
sport terén. Egy baráti társasággal heten-
te háromszor lábteniszezünk, sokat ülök
a számítógép elõtt, gyakran hallgatok ze-
nét. Évente két alkalommal összejövünk
az egykori iskolatársakkal, pénzügyes kol-
légákkal. Természetesen több idõm jut az
unokákra, meg tudjuk beszélni az együtt
látott filmeket, az együtt elolvasott köny-
veket, s még sokáig szeretném látni arcu-
kon a mosolyt…

Kovács Zoltán

A hivatal tavaly áp-
rilis 1-jén munkába
állt pénzügyi elõ-
adója a nyírmadai
Kovács Zoltán. A
23 éves fiatalem-
ber egy éve végzett
a Nyíregyházi Fõis-
kola gazdálkodási és
menedzsment sza-
kán. Munkakörét pályázat útján nyerte el.

 Kenyerünk az Evikertõl
Kezemben a Madai Hírek 2000. évi elsõ

száma. Ennek 2. oldalán – fotóval illusztrál-
va – ez olvasható: „Valahányszor Nyírmadán
járunk, megállapítjuk, hogy itt lehet kapni
a világ legjobb kenyerét. (…) Ez a kenyér
nekünk minden pénzt megér.” Azóta több
mint egy évtized telt el, ám véleményünk
mit sem változott.

Jó lehet itt dolgozni, ahol egész nap ilyen
mennyei illatok veszik körül az embert – ez
volt az elsõ gondolatunk, amikor az új esz-
tendõ elsõ napjaiban felkerestük a Nyírma-
dai Kenyérgyárat, ahol Vezse Sándor az
Eviker Kft. ügyvezetõje volt a kalauzunk.

– A rendszerváltás elõtt a mátészalkai sütõ-
ipari vállalat üzeme mûködött itt, ami aztán
bezárt. Idén lesz húsz éve annak, hogy három
társammal megvettük, újjáépítettük és létre-
hoztuk a kft-t. Eleinte kizárólag Szabolcs–
Szatmár–Bereg megye  lakosságának kiszolgá-
lására törekedtünk, az elsõ idõszakban 26
dolgozó alkalmazásával 35 féle terméket állí-
tottunk elõ, ezeket 6 gépkocsi szállította a
környezõ települések élelmiszerboltjaiba.

Az igazi felfutás 2000 körül indult meg.
Folyamatosan pályáztunk, s az így elnyert
pénzek segítségével fejlesztettük az infrast-
ruktúrát, korszerû gépeket vásároltunk,

bõvítettük gépkocsiparkunkat, nõtt a ter-
melési kapacitás, gazdagodott a termékská-
lánk. Mindezek eredményeként az egyik leg-
bõvebb kínálatot nyújtó, minõségi termé-
keirõl nevezetes üzem lettünk. Ma már 20
jármûvel csaknem 600 boltot és több mint
60 intézményt szolgálunk ki félszáz féle ke-
nyérrel, 250 féle péksüteménnyel, cukrásza-
ti termékkel. Jelenleg 91 dolgozót foglalkoz-
tatunk.

Gyulaházán. Az üzemünk szomszédságában
lévõ üzlet a kezdetektõl fogva várja a vásár-
lókat. A jövõ célja nem annyira a termelés
további bõvítése, hanem újabb saját boltok
nyitása.

Gyárunkat a korszerû technológia jellem-
zi, s minden tekintetben megfelelünk az EU
nagyon szigorú elõírásainak. A dolgozókat
szolgálják a négy éve kiépített öltözõk, zu-
hanyozók, vécék, pihenõk. Az önkormány-
zathoz, a város életéhez oly módon kapcso-
lódunk, hogy megélhetést nyújtunk csaknem
száz családnak, óramûpontossággal fizetjük
az iparûzési adót, s lehetõségeink szerint
támogatjuk az intézményeket, a rendezvé-
nyeket.

Az elmondottakhoz már csak annyit fû-
zünk hozzá, hogy volt szerencsénk megte-
kinteni a munka folyamatát attól kezdve,
hogy megérkezik a (nagykállói) liszt, amit
szitálnak, adalékanyagokkal látnak el; dagasz-
tanak (gépekkel), szakajtóban pihentetnek,
megsütnek, szeletelnek, csomagolnak, raktár-
ba viszik, autókra teszik. S akkor még nem
beszéltünk a pogácsákról, kalácsokról, kug-
lófokról, bejglikrõl, buktákról, csigákról,
szeletekrõl, linzerekrõl, rétesekrõl, roládok-
ról, krémesekrõl, karikákról, figurákról…, a
kemény munka megannyi nyálcsorgató ered-
ményérõl. Mostmár tudjuk, mire kell a heti
tíz mázsa élesztõ, mi minden rejlik a fölsé-
ges illatok mögött.

Az Eviker finomságai Nyírmadán kívül
16 túra útvonalán eljutnak Sátoraljaújhely-
be és Sárospatakra, Záhonyba és Csengerbe,
Mátészalkára és Fehérgyarmatra egészen
Hajdúhadházig és Nyíregyházáig. Két moz-
góboltunk jelenleg az idõjárás miatt nem
mûködik, viszont a nyáron Madán megnyílt
két bérelt helyiségben mûködõ mintabol-
tunk, amit december elején követett még egy

   Egy szép,
   friss, ropogós,
   illatos kenyér az Eviker kínálatából
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Tartalmas vita, felelõs döntések
Lapunk elõzõ száma ugyan-
azon a napon (december 13-
án) került olvasóink kezébe és
a képviselõk asztalára, amikor
2010. évi utolsó ülését tartotta
a testület. A Luca-napi tanács-
kozás ezúttal is jócskán elhú-
zódott, de ezt most indokolta a
napirendi pontok számossága.
Ígéretünkhöz híven az alábbi-
akban számolunk be a fonto-
sabb történésekrõl.

Pénzügyi kötéltánc

Együtt tárgyalta meg a testület a három
pénzügyi tárgyú elõterjesztést: a tájékozta-
tót a 2010. évi I-III. negyedéves költségveté-
si gazdálkodásról, városunk 2011. évi költ-
ségvetési koncepciójának meghatározásáról,
valamint a 2010-es költségvetés rendelet
módosításáról.

A koncepció – központi költségvetés hí-
ján – a III. negyedévi adatokra, az év végéig
várható bevételekre és számított kiadásokra
építve határozta meg a 2011. évi költségve-
tés alapjait, peremfeltételeit. A kormány gaz-
daságpolitikáját két összetevõ határozza meg:
a gazdasági növekedés beindítása és a foglal-
koztatottság növelése, valamint a költségve-
tés stabilitásának megtartása. A tervezet ezért
számba veszi az egyensúlyjavító intézkedé-
seket, az adózás szabályainak változásait, a
normatív  hozzájárulásokat és támogatáso-
kat, a tervezést behatároló adatokat. A szá-
mítások természetesen nem véglegesek, a
normatívák ismerete nélkül inkább csak tá-
jékoztató jellegûek, az azonban már látható,
hogy a mûködési költségvetés hiányának
összege meghaladja a 66 millió forintot.

A várhatóan megvalósuló beruházások és

a benyújtott, de még el nem bírált pályáza-
tok felsorolása után az elõterjesztés megálla-
pítja: a 2011. évi költségvetés jelentõs feszült-
ségeket fog tartalmazni. Egy példa: az ön-
kormányzatunkat terhelõ szemétszállítás éves
költsége megközelíti a 20 millió forintot, s
ez felveti a lakossági hozzájárulás indokolt-
ságát, szükségességét. Ilyen körülmények kö-
zött egyetlen fõ cél tûzhetõ ki: az önkor-
mányzat mûködõképességének megõrzése.

A vitában a képviselõk számos javaslatot
fogalmaztak meg: az urnatemetõ iránti nö-
vekvõ igényt, a kommunális adó szerény
mértékû emelését (ez többségi szavazással
meg is történt: évi 1000 forintra nõtt), a
közfoglalkoztatás gondjainak megoldását,
utak, járdák, gyalogátkelõk építését, a köz-
lekedés helyzetének javítását, a közvilágítás fej-
lesztését, a fokozott vagyonvédelmet térfigye-
lõ kamerák kihelyezésével, a Tájház gondozá-
sát, a parkírozási nehézségek enyhítését stb.
vetették fel. Az igazi kérdés minden esetben
ugyanaz: miként teremthetõk elõ az egyéb-
ként jogos igények kielégítésének forrásai?

Intézményi ügyek sora

Alapos, minden részletre kiterjedõ beszá-
molót nyújtott be a Napsugár Óvoda mû-
ködésérõl és gazdálkodásáról Tóthné Szûcs
Éva vezetõ óvónõ. A tárgyi feltételek jelen-
tõsen javultak, a személyi feltételek megfele-
lõek, a gyermeklétszám évrõl évre növekszik
(a csoportok átlagos létszáma – 30 – igen
magas), a nevelõmunka elismerésre méltóan
magas színvonalú. Az esélyegyenlõséget szol-
gálja az is, hogy pályázatokon több mint
7,5 millió forintot nyertek.

Az már a jövõ zenéje, hogy a benyújtott
pályázatot miként bírálják el a döntéshozók,

milyen fejlesztések, bõvítés valósítható meg…
Módosítani kellett a Szociális Támogató,

Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat sza-
bályzatait, alapító okiratát és a társulási
megállapodást. Ezt az tette szükségessé, hogy
Petneháza képviselõ-testülete úgy döntött,
kiválik a társulásból (a pénzügyi elszámolás
még hátra van…) A testület tagjai kézhez
kapták a 48 oldalas (!) szakmai programot
is, továbbá értesülhettek arról, hogy a nem-
rég lezajlott, szigorú ellenõrzés megállapí-
totta, hogy az intézmény egyedülálló szín-
vonalon látja el feladatait.

Az iskola pedagógiai programja a tanu-
lók teljesítményének érdemjeggyel történõ
értékelése és osztályzattal történõ minõsíté-
se céljából módosult.

Alapítványi
beszámoló
Itt mondjuk el azt is, hogy Rebák Tiborné

kuratóriumi elnöke beszámolt a Nyírmadai
Nyelv- és Zeneoktatási Közalapítvány mûkö-
désérõl. Az elõterjesztésbõl megtudhattuk,
hogy az óvodával és az iskolával közösen szer-
vezett jótékonysági bál (amelyre ezúttal olyan
nyírmadai diákokat is meghívtak, akik zene-
szeretete innen indult) 70 ezer forint bevételt
hozott, s azt is, hogy idén saját pavilonnal
vettek részt a városnapon (tablóval, kérdõív-
vel, gyûjtés indításával). Számlájukon több
mint 900 ezer forint van, céljuk az, hogy a
pénzt okosan használják fel. Ennek érdekében
tervezik a hangszeres zeneoktatás bõvítését,
valamint a továbbtanulás elõtt álló gyerekek
nyelvi felzárkóztatását.

Jogos igény többek közt a köz-
világítás korszerûsítése – kérdés,
hogy mibõl..?

Az önkormány-
zat és az iskola 22
millió forint ér-
tékben nyert in-
formatikai esz-
közöket, ame-
lyek január elsõ
hetében megér-
keztek az iskolába. A szakemberek 10 tan-
teremben szerelték fel az interaktív táblá-
kat. A csomagban 45 számítógép is érke-
zett, így minden informatika terem a leg-

modernebb eszközökkel lett felszerelve. Bí-
zunk benne, hogy az új, 21. századi eszkö-
zök hozzájárulnak a gyermekeink tanulási
kedvének javulásához.

     interaktív tábla

számítógépek, interaktív táblák

Sikert aratta az új számítógépek
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Gazdálkodók figyelmébe!
A téli idõszak a számvetés, a tervezés,
a következõ évi teendõkre való felké-
szülés ideje. A nyári kenyér- és takar-
mánygabona-félék kivételével jó ter-
mést takarítottak be a gazdálkodók az
õsszel. Az elért hozamok mellett az
értékesítési árra sem panaszkodha-
tunk, sem a kukoricánál, sem a zöld-
ség- és gyümölcsféléknél. Vegyes száj-
ízzel értékelik a dohánytermelõk a
2010-es évet. Az év kezdetén kapott ter-
meltetõi ígéret nem volt egyértelmû, így
a 2011-es évre való felkészülést beár-
nyékolja, hogy megingott a kiszámít-
hatóságba vetett bizaloma.

A 2010-es év a természeti katasztrófák éve
volt a világon és hazánkban is. A tavaly le-
hullott csapadék mennyisége nálunk is meg-
haladja a több éves átlagmennyiség kétszere-
sét, közelíti az 1000 millimétert.

Az átlagot meghaladó meny-
nyiségû csapadék miatt lábon
telel át a betakarításra váró
kukoria egy része

A fenti okok miatt a kukoricából még
jelentõs területen telel át lábán a betakarítás-
ra váró termés. Az õszi szántásokból a ko-
rábbi évekhez képest harmadannyi terüle-
ten sikerült elvégezni a fenti munkamûvele-
tet. Hogy mikor lehet rámenni a földekre,
ezt pillanatnyilag nagyon nehéz még csak
megjósolni is.  Igazi talajelõkészítésre várha-
tóan áprilisban lesz lehetõség.

A fenti okok miatt földjeinken kevesebb
õszi kalászos lett elvetve, fõleg azokban a
táblákban, melyeken még kinn van a kuko-
rica, vagy ahol a sok esõ miatt nem lehetett
felszántani, vetésre elõkészíteni a talajt.

Megfontolásra érdemes, hogy a gazdák a
rövid tenyészidejû kukoricák, napraforgó,
esetleg zöldségfélék termesztésére készüljenek,
mert elõfordulhat, hogy lesznek olyan ha-
tárrészek, táblák, melyeket csak májusban
tudnak mûvelés alá venni. Számítani kell arra,

hogy a sok csapadék miatt annyira telített
vízzel a talaj, hogy sokára fog elszivárogni,
vagy napsugárzás hatására elpárologni a ned-
vesség.

A meglévõ almáskertek egy részében is áll
a víz a sorközben, a keréknyomokban. A
betakarítás során a permetezések alkalmával
szinte lehetetlen a tárcsázott sorközû gyü-
mölcsösökben esõs idõszakban munkát vé-
gezni, közlekedni.

Az agrárkörnyezet-gazdálkodási integrált
gyümölcs- és szõlõtermesztési célprogram-
ban a füves sorköz és a mechanikus facsík
mûvelés kötelezõ elvárás. Az idõjárás kiszá-
míthatatlansága miatt megfontolásra javas-
lom mindenkinek , hogy füvesítse a sorkö-
zöket a fák között, azt gondosan kaszálja,
szártépõzze. Esõ után a füves sorközben job-
ban el tud menni a permetezõ gép. A leka-
szált növények szár- és gyökérmaradványai
lebomlásuk után növelik a fák között a talaj
humusztartalmát.

Õsszel és télen több gazdálkodó elvégez-
tette a talaj- és a levélvizsgálatot. A vizsgálati
eredmények és a tervezett hozamok alapján
elkészültek a 2011. évre szóló tápanyag-után-
pótlási tervek, melyek harmonikus tápanyag-
gazdálkodási elvre épülnek, több dologra
hívják fel a gazdák figyelmét.

Tudni kell, hogy nem elegendõ, ha csak
nitrogén  mûtrágyát szórunk ki a gyümölcs-
fáink alá. Ez igaz a szántóföldi növényeink-
re is. A nitrogén mûtrágya mellett szüksé-
gük van a növényeknek a foszfor és kálium
hatóanyagú tápelemekre is. S hogy milyen
arányban juttassuk ki a fenti mûtrágyákat,

ehhez a talajvizsgálatok nyújtanak segítséget,
hiszen így kaphatunk információt földje-
ink tápanyag ellátottságáról.

A 2011. évre vonatkozó változásokról egy-
elõre kevés az információ.  Amit tudunk,
hogy a egyénkben is megalakult a Kormány-
hivatal, melyhez integrálódik az állategészség-
ügy, a növény- és talajvédelem, a mezõgazda-
sági- és falugazdászi szolgálat, továbbá a föld-
hivatalok, okmányirodák, építési hatóságok.
A Madai Hírek következõ számában remé-
nyeink szerint részletesebben tudjuk tájékoz-
tatni a termelõket, gazdálkodókat.

Ami biztos, az õstermelõi igazolvány
megmarad, annak érvényesítését január 15-
étõl folyamatosan végezzük. Szeretném fel-
hívni minden gazdálkodó figyelmét arra,
hogy aki a tételes költségelszámolás adózási
formát választja, annak  március 20-áig ér-
vényesítenie kell az õstermelõi igazolványát,
mely visszamenõleg hatályos. A fenti idõ-
pont utáni érvényesítés esetén az APEH (il-
letve annak jogutódja) felé a számlát költ-
ségelszámolás szempontjából csak az érvénye-
sítés napjától lehet figyelembe venni.

Nem változott a mezõgazdasági õsterme-
lõk adózása sem. Annak a mezõgazdasági
õstermelõnek, akinek a fenti tevékenységbõl
származó bevétele az évi 600 ezer forintot
nem haladja meg, ezen bevételébõl jövedel-
met nem kell figyelembe venni, ha megha-
ladja, akkor ezt a bevételt is beszámítva kell
a jövedelmét meghatározni.

                            Mudri Barnabás
                       városi mezõgazdász

Alkudozás a Nyír-Flop-pal
Amint azt bizonyára sokan tudják, ön-
kormányzatunk tíz évre szóló közszolgál-
tatási szerzõdést kötött a Nyír-Flop Kft-
vel. A társaság – a korábbi gyakorlatnak
megfelelõen – ezúttal is a díjak emelése
iránti kérelemmel fordult a képviselõ-tes-

tülethez, s ezt a cég képviselõje (a szó szoros
értelmében) kimerítõen indokolta egyebek
között a szállítási távolság növekedésével, az
üzemanyag drágulásával.

Az általuk kalkulált emelés mértéke meg-
haladta (volna) a 12 százalékot, de – amint

azt képviselõjük megfogalmazta –
„a 203 forintot is tudomásul
vesszük” (az eddigi 189 forint
helyett). A Pénzügyi Bizottság
viszont úgy foglalt állást, hogy a
200 forintos díj a méltányos. Vé-
gül abban maradtak, hogy tárgya-
lási alapnak elfogadjuk a 203 fo-
rintot, de a polgármester „fusson
még egy kört.”

Január elején a cég elfogadta a
200 forintot.

a díjak emelését kérte a kft.
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       „Ne feledkezzetek meg azokról,
Minden ember és minden közösség éle-
tében vannak határkövek, események,
melyek feledhetetlenek, melyek megha-
tározzák a mindennapokat, a jövõt, a
nagy és kis családok viselkedési és gon-
dolkodási módját, melyektõl – ha úgy
tetszik – új idõszámítás veszi kezdetét.

Ez történt húsz éve, advent második va-
sárnapján, mikor meghallgatásra talált
Nyírmada református híveinek imája: meg-
érkezett körünkbe a Bokros család azzal a
szent kötelességvállalással, hogy hirdetve az
igét, egybe tartsa a nyájat, s Istennek tetszõ
irányba terelje, gyarapítsa. Tették, teszik ezt
Elek és Mária követõik legnagyobb megelé-
gedésére, Isten dicsõségére.

Nem tévedés, ha jelen idõben beszélek Elek
testvérünkrõl, mert ha nincs is közöttünk
fizikai valóságában, de örök idõkre itt van
szelleme, tanítása, intelmei, s az örök élet
mezejérõl árasztja ránk áldását.

Itt van közöttünk, velünk és értünk sze-
retett lelkipásztorunk, Mária s létében el-
távozott férje is, akik minden dicséretet
megérdemelnek két évtizedes szolgálatu-
kért. Ám éppen ezt (mármint a dicsérõ
szavakat) nem használom, mert tudom,
hogy bár az elismerés minden kétséget ki-
záróan megérdemelt, Mária nõvérünk til-
takozna ellene, mert a személyre szóló
dicséret áll a legtávolabb tõle, mert til-

takozik ellene léte, gondolkodási módja.
De ha mégis megtenném, úgy tudom a vá-
laszt:  Istenünk méltatlan, de választott szol-
gájaként teszem kötelességem!

Ám azt, hogy kifejezzük köszönetünket,
hálánkat – megtesszük!

Kedves Mária, tisztelt és szeretett lelkipász-
torunk!

Köszönjük az eltelt húsz évet! Hálásak
vagyunk a Mindenhatónak, mert te már a
miénk, mi pedig a tieid vagyunk, egy csa-
ládban élünk, gondolkodunk, tevékenyke-
dünk!

Köszönjük, hogy vendégszeretõ otthonod
ajtaján nincsen zár, bármikor befogadásra ta-
lálunk, hogy megoszd örömeinket, bánatain-
kat, hogy vállvetve velünk keress és találj ki-
utat gondjaink útvesztõibõl, hogy adj  gyógy-
írt a gyászba borult szívekre, hogy megkínálj
szellemiséged határtalan kincseivel, vagy ép-
pen gyümölcsösöd egyedi testi táplálékaival,
mint tette ezt feledhetetlen férjed és társad.

Köszönjük neked, mert gyermekeinkbe,
unokáinkba elveted a hit nemes magját, vi-
gyázod annak sarjadó hajtását és velünk
együtt örülsz a termésnek.

Köszönjük, mert élteted bennünk az egy-
más iránti tiszteletet és szeretetet, mert hi-
szed és vallod: a megoldás sosem a problé-
ma szintjén található. A megoldás mindig a
szeretet, amely a problémákon túl van!

Köszönjük példamutató anyaságodat: gyer-
mekeid nevelése, melynek eredménye most
már az arra érdemesek egyedi kincse is, köve-
tendõ, példás nemzedékek számára, mint vi-
selkedésed is a megpróbáltatások gerincrop-
pantó napjaiban, hónapjaiban.

Köszönjük, mert eszünkbe juttatod: egye-
düli, Istennek tetszõ gazdagság a szeretet bir-
toklása, amit mindenkor, minden körülmé-
nyek közepette meg kell osztani másokkal,

– hogy aki mindent szent kezébe tett, az
nem fövényre épített, hogy hagyjuk az Úr
Istenre minden utunkat,

– hogy kopogtassunk és megnyittatik,
– hogy egyedüli reménységünk csak a Jóis-

ten,
– hogy megértettük: értelmes életet élni,

igazán boldognak lenni csakis az Úr Jézus
Krisztussal lehet, hisz Õ „…az Út, az Igazság
és az Élet”, mert tudjuk „…ha keresni fogod
az Urat, a te Istenedet, megtalálod, ha teljes
szívvel, lélekkel keresed.”

Köszönjük, mert élteted, õrzöd a lángot.
Végezetül, de nem utolsó sorban, gyüleke-

zetünk nevében kívánok neked egészséget, még
több húsz évet közöttünk és együtt néhány
gondolat kíséretében:

Túl, s még innen szárnyas éveken
Vagyunk Neked, s Te vagy nekünk
– a szeretet híd köztünk –
Rád gondolunk, s Te gondolsz ránk
Fontos minden ige s biztatás
– lélek adta kézfogás –
Túl s még innen szárnyas éveken
A kezdetekre emlékezünk
S a jövõbe néz szemünk.
Nem tudjuk: húsz esztendõ sok vagy ke-

vés…?
De szeretetbõl sosincs elég,
Hát adjon hozzá mindig az ég!

A Nyírmadai Református Gyülekezet
nevében: dr. Szöllõsy Tibor

akik az igét hirdetik…”

a közmûvelõdés híreibõl

Decemberben – a Mikulás hét után – a
mûvelõdési ház adott otthont a Nyugdí-
jasklub, a Mi kis falunk egyesület és a fo-
gyatékosok karácsonyi rendezvényének
(utóbbiaknak mûsort is adtak).

A Mindenki karácsonyát december 21-
én délután rendezte meg az önkormány-
zat. Elõbb az egyházak lelkipásztorai kö-
szöntötték az egybegyûlteket, majd a kép-
viselõ-testület nevében Kálmán Béla pol-
gármester üdvözölte a több mint száz
nyírmadait. Ezután Varga Zsolt és Szirota
Jennifer énekelt, az iskola 4. évfolyamá-
nak diákjai adtak verses-zenés mûsort, Mé-
száros Attiláné mondott verset. A prog-

ramot közös éneklés zárta, az aulában pe-
dig pogácsa, forralt bor és tea várta az
ünneplõket.

A fenyõfát lakossági felajánlás nyomán
(Tóth Mária jóvoltából) állították fel, az
óvodások, iskolások munkáival díszítették.

December 29-én 32 önkéntes nyújtotta
a karját a véradáson, délután pedig a Gyer-
mekklub tartotta meg záró foglalkozását,
amelyen a kicsik megajándékozták egy-
mást, és „manós” pezsgõvel koccintottak.

A házban januárban sem áll meg az élet.
Az ökumenikus hetet 18-ától rendezik
meg, 25-én pedig a Magyar Kultúra Nap-
járól emlékeznek meg.

Jennifer folytatja

Októberben még azzal fejeztük be beszélge-
tésünket, hogy „nem adom fel, énekelni fo-
gok”. Szirotáék X-Faktoros lánya legutóbb
december 26-án, apja együttese, a Rockzone
szülinapi (nagy!) buliján lépett fel Madán a
saját zenekarával (amelyben a bátyja dobol!).

Megtudtuk azt is, hogy a popzenész Sze-
keres Tamás zenekarában fog énekelni, a
fõvárosi bandával január közepén kezdõd-
tek a próbák. Beteljesülni látszik egy másik
álom is: készülõdõben van egy feldolgozá-
sokat tartalmazó lemez…

Mint láthatjuk, Jennifer ezerrel folytatja!

                   Szirota Jennifer
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sorokban

hírek az iskolából

– Az elsõ félévet január 14-én zártuk, a
félévi eredményekrõl az értesítést január
21-én vihetik majd haza tanulóink.

– Az egységes írásbeli felvételi január
22-én délelõtt 10 órától kezdõdik a 8. év-
folyamos, végzõs tanulók számára, az álta-
luk kiválasztott intézményekben.

– Január 1-jétõl ingyenes ét-kezésben ré-
szesülhetnek azok a 8. osztályos tanulóink
is, akik gyermekvédelmi kedvezményt kap-
nak. Így most-már mind a 8 évfolyamun-

Az iskolában a december hónap a karácsony
szellemében telt el. Tanulóink, tanáraik, ta-
nítóik irányításával készültek a szeretet, a
család legnagyobb ünnepére. Hetente meg-
gyújtottuk közös éneklés kíséretében az ad-
venti koszorú egy-egy gyertyáját, próbáltuk
irányítani, hogy gyermekeink lélekben is fel-
készülhessenek a közelgõ ünnepre. Sajnos
egyre inkább észrevehetõ, hogy a karácsony
nem a meghitt családi együttlétekrõl szól,
hanem van ahol a pénzrõl, máshol az evés-
rõl-ivásról.

Ezen próbálunk enyhíteni a  közös ké-
szülõdéssel, mûsorokkal. Idei karácsonyi ün-
nepségünkön, amelyet külön tartottunk a
szülõknek és a gyerekeknek 190 gyerek lé-
pett fel. Volt tánc, ének, mesejáték, színda-
rab.  Felléptek az 1.c, 2.c, 3.c, 4.c, 4.a, és 4.b.
osztály tanulói, valamint a felsõs színjátszók,
énekkarosok, furulyások. A mûsorok eljut-
tatták minden résztvevõhöz az ünnep igazi
varázslatát, a közös lét örömét. Szeretnénk
megköszönni a gyerekek, a szülõk támoga-
tását, pedagógusok felkészítõ munkáját, a kép-
viselõtestület megjelent tagjainak jelenlétét.

A karácsony valódi üzenetét tolmácsolták

Január 4-én tartottuk hagyományos újévköszöntõ ün-
nepségünket. Az iskola dolgozói a szülõi munkaközösség
elnökségi tagjaival együtt jó hangulatú vacsorán vett részt
a polgármester  és  a jegyzõnõ jelenlétében.  Kedves megle-
petés volt az est elején egykori tanítványunk , Szirota
Jennifer fellépése. Néhány pedagógus újévi jókívánságok-
kal, köszöntõkkel, dallal  kedveskedett a munkatársaknak.
Az est meghitt beszélgetéssel folytatódott.

Újévköszöntõ vacsora

  Családias hangulatú mûsorral készültek karácsonyre a gyerekek

Karácsony alkalmából az önkor-
  mányzat és az iskola hozzájáru-

lásával mind a 24 osztályunk több száz
játékból álló társasjátékgyûjteményt ka-
pott ajándékba.

December 6-án megérkezett a gyerekházba is a Télapó, és zsákjá-
ból elõkerültek a mikuláscsomagok. Az eseményt megelõzõ hét
már a Mikulás-várás jegyében zajlott. Közös kézmûves foglalko-
zások, énektanulás jelezték a nagy nap közeledtét.

Az ünnepi hangulat karácsony elõtt is folytatódott, külön-
bözõ ajtó- és ablakdíszeket készítettünk, mézeskalácsot is sütöt-
tünk a szülõkkel.

A gyerekházba járó gyerekekkel résztvettünk az óvoda kará-
csonyi ünnepségén, ahol mindenki nagyon jól érezte magát.

Babaszépségversenyt is hirdettünk, amire húsz gyereket ne-
veztek be a szüleik. Egy hétig lehetett nevezni, majd egy héten
át szavazni. A nyerteseket ajándékkal jutalmaztuk. Az eredmény-
hirdetést karácsonyi ünnepségünkön tartottuk. Ezen a szép
napon volt játék, zene, és vetélkedõ a szülõknek.

Továbbra is várunk minden érdeklõdõt változatos programok-
kal, hiszen ez egy nagyon jó lehetõség azoknak a családoknak, akik
kisgyerekeket nevelnek. Februárban két nagyobb rendezvénnyel
készülünk: a gyerekház egy éves születésnapjára és a farsangra.

Buza Andrea
Gyerekház vezetõ

december a Mocorgóban

sangi jelmezbemutatóját február 26-ára ter-
vezzük.

– A felsõsök Valentin napi diszkójának
idõpontja február 18-a.

– Február 18-a a határideje a 8.-os tanu-
lók jelentkezési lapjainak  a továbbításá-
nak.

– A szülõk, pedagógusok jótékonysági
báljának tervezett idõpontja március 12-e.

– Nyolcadikos tanulóink január végén
utaznak el Budapestre, hogy megismerked-
jenek a  Terror Háza Múzeummal.  A ki-
rándulás a TÁMOP pályázatának köszön-
hetõen mindenki számára ingyenes.

kon teljes számuk-
ra az ingyenesség.

– Az alsósok far-
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Szívet melen-
getõ hangulat-
ban teltek az év
végi ünnepek a
Szociális, Ápo-
lási-Gondozási
Központban.
Szakítva a ha-
gyományokkal,
ezúttal az intéz-
mény lakói ked-
veskedtek  meg-
lepetéssel az

Karácsonykor az intézmény dolgozói adtak mûsort a gon-
dozottaknak

 Ezúton szeretném megköszönni az önkor-
mányzatnak, a Hélix Kft-nek,a Sváb Gastro és
a TA-TE Kft-nek, hogy ajándékukkal szebbé
tették lakóink számára az ünnepet. Köszönet
a Patay István Általános Iskola tanulóinak, a
felkészítõ pedagógusoknak Lórincz Valériá-
nak és Szenesné Magyar Juditnak, valamint
Bokros Elekné református tiszteletes asszony-
nak az intézményünknek adottkarácsonyi
mûsorért.

 Szûcsné Mátyus Judit
Szociális Ápolási-Gondozási Központ

Így vártuk az ünnepeket
Ebben a tanévben már második alkalommal
rendeztük meg adventi hetünket,  amikor a
karácsony elõtti készülõdéshez próbáltunk
ötleteket adni a szülõknek. Örömmel tapasz-
taltuk, hogy nagy érdeklõdés kísérte ezt az
öt napot. Sokan eljöttek, hogy készítsenek
valami szépet: ajtókopogtatókat, masnikat és
szalaggal bevont nikecell-gömböket, ablak-
és ajtódíszeket, asztalra való karácsonyi de-
korációt, mézeskalácsot.

Szülõk klubja

Óvodánk minden dolgozója számára fon-
tos, hogy kölcsönös bizalomra épülõ kap-
csolatunk legyen a családokkal, a szülõkkel.
Ezért szerveztük  meg a Szülõk klubját, mely
egy újabb lehetõség, a kapcsolattartás egy új
formája lesz.

Szeretnénk a szülõk igényeihez igazítani
a klubfoglalkozások témáit. Nyitó progra-
munkat, a Szülõk klubja megismertetését
összekötöttük az adventi hetünkkel. Mind
az öt napon vártuk egy kis kötetlen beszél-
getésre az anyukákat és az apukákat. Érdekel
bennünket, mi a véleményük az óvodánk-
ban zajló munkáról, vannak-e kérdéseik, meg-
oldásra váró problémáik.

 Beszélgettünk óvodánk helyi program-
járól, az integrációs programunkról, pályá-

     Színes mûsort adtak a dolgozók

Szülõk klubja

Karácsonyi készülõdés

A fogyatékkal élõk karácsonyi ünnepsé-
gét december 17-énrendezte meg a Mi Kis-
falunk civil szervezet. A program kereté-
ben megvendégelték a meghívottakat, 78-
an karácsonyi ajándékcsomagot is kaptak.

A civil szervezet köszöni azoknak, akik
a rendezvény sikeréhez hozzájárultak: az
óvoda tánccsoportjának, az óvónõk báb-
elõadásának, a Mûvelõdési Háznak, a Mo-
corgó Gyerekháznak, a Támogató Szolgá-
latnak, „Jimmy”-nek, aki Amerikából ér-
kezett. Köszönet azoknak, akik a megven-
dégeléshez hozzájárultak: Young Kft.,
Eviker Kft.

fogyatékkal élõk karácsonya

zatunkról – mellyel a halmozottan hátrá-
nyos helyzetû gyerekek felzárkóztatását se-
gítjük .

A  Gyermeki jogok világnapja alkalmából
szót ejtettünk arról, hogy gyerekeinknek –
többek között – joga van a szeretethez és a
gondoskodáshoz, s hogy tilos a gyermeke-
inket bárki tulajdonának tekinteni, s fõleg
tilos bántalmazni!

Köszönjük mindenkinek, aki megtisztelt
bennünket jelenlétével, s további program-
jainkra is várunk mindenkit szeretettel!

Ünnepek

A gyerekek örömére egymást érték az ün-
nepek  decemberben!

Kedves hagyomány, hogy a Télapóvárás
izgalmaiban az Idõek Otthona lakói is osz-
toznak a gyerekekkel. Idén a Katica csoport

látogatta meg az idõseket, s töltöttek el együtt
egy kellemes délelõttöt énekelve, verseket
mondva, s a gyerekek egy szép bábelõadást
is megnéztek.

Ovisok vendégségben

Mint minden évben, most is ellátogattunk
a Mûvelõdési Ház Mikulásához, ahol báb-
elõadást láttak a gyerekek. A Mocorgóval is
egyre szorosabb a  kapcsolat. A Méhecske
csoport meghívására – ahová egyenesen
Amerikából érkezett a Mikulás – a leendõ
óvodás gyerekek is együtt várták a Télapót
at ovisokkal. Szüleikkel együtt ízelítõt kap-
hattak abból, milyen is egy ünnep a gyer-
mekkertben. A Mocorgó Gyerekház öröm-
mel fogadja az érdeklõdõket, hiszen ez az
intézmény az óvoda „elõszobája”. Akik ide-
járnak, megszokják a közösséget, könnyeb-
ben alkalmazkodnak az óvodai élethez.

óvodás gyerekeknek. Krivács Csabáné beta-
nításában négy lakó: Veress Ber-talanné, Pa-
taki Sándorné, Jakab Sándorné  és Berecz
Ferencné bábelõadást mutatott be a kicsik-
nek, Doka Miklósné, Árvai Márta pedig
verset mondott a Napsugár óvoda egyik
kiscsoportjának. A gyerekek örömmel fo-
gadták a mûsort és a télapótól az ajándékot.

Karácsony alkalmából a hagyományokhoz
híven az intézmény dolgozói adtak mûsort
az idõseknek. Az összeállítást Varga Zsolt
éneklése gazdagította.
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anyakönyv

Kiskapuk -– Nem szabad! Nem mehet be! A Fõ-
nök foglalt!

– Már hogy a csudába lenne foglalt,
amikor kijött tõle az ügyfél! – intettem a
kijárat felé. És mintegy bizonyítékaként
állításomnak ismét nyílt az ajtó, kilépett
egy újabb látogató. Enyhe szédülés fogott
el, megtapogattam magam, s mikor már a
harmadik polgártárs is elhagyta a Fõnök
szobáját, kitámolyogtam a folyosóra.
Cudarul nézhettem ki, mert a negyedik
kilépõ megállt mellettem és megkérdezte:

– Csak nincs rosszul? Segíthetek vala-
mit?

– Mondja, hogy lehet onnan kijönni
– mutattam a Fõnök szobája felé –, ha
nem megy be az ajtón az ember?

– Vagy úgy! – mosolyogta el magát. –
Nos, ezt Micikétõl, pardon, a titkárnõtõl
lehet megtudni. Csak okosan kell kérdez-
ni.

Két nap múltán egy doboz csokoládé-
val felfegyverkezve álltam Micike elé.

– Nagyrabecsülésem jeléül fogadja el sze-
rény személyemtõl – rebegtem.

Miután ügyeletes mosolyával nyugtáz-
ta közeledésem kézzelfogható jelét, foly-
tattam:

– Kettõnk közt marad! Súgja meg ne-
kem, melyik ajtón lehet a Fõnökhöz be-
jutni?

Mottó:
Akinek nem inge, ne vegye magára

Amint beléptem az ajtón, a titkárnõ
vállrándításából rögtön megértettem,

hogy ma sincs szerencsém, nem kerülhetek
be a Fõnökhöz.

– De kérem… – kezdtem érezni, hogy
halántékomon kidagadnak az erek –, én
már harmadszor vagyok itt. Két óra tíz
perc van, az ügyfélfogadás kettõkor kez-
dõdik. Az elõszobában rajtam kívül sen-
ki sem vár, mégsem juthatok be?

Tudtam, hogy úgysem fog válaszolni,
de csak folytattam.

– Feliratkoztam a listára, s senki sem
jött hamarabb, mint én, hát akkor miért
nem mehetek be?

Indultam is, hogy lesz, ami lesz alapon
benyitok. De abban a pillanatban kitá-
rult a párnázott ajtó, kilépett egy férfi,
rámosolygott a titkárnõre és elsietett. Nem
tágítottam, közelebb léptem az ajtóhoz,
de a titkárnõ rámszólt.

Intett, hajoljak hozzá.
– Van itt egy ajtó, arra, hátul, majd azon

keresztül
– Mikor?
Elõvett az asztalfiókból egy nevekkel te-

leírt lapot, átfutotta.
– Két nap múlva jöhet.
A megadott idõpontban ott is voltam.

Meglepetésemre Micike sehol, a Fõnöki aj-
taja zárva. Az ajtón egy cédula, rajta sebté-
ben odavetve: „Átépítés miatt zárva.”

A gutaütés környékezett. Mikor aztán
úgy-ahogy magamhoz tértem, elindultam,
ha legalább már így történt, megnézem
azt a hátsó kisajtót. Megkerültem az iro-
daépületet, s látom, Micike kezeslábasban
maltert kever egy faládában. A Fõnök na-
gyokat szuszogva le-lehajol egy-egy téglá-
ért, felemeli, s maltert fröccsentve rakos-
gatja egyiket a másikra.

– De, Micike – dadogtam –, maguk
mit csinálnak?

– Ellenõrzést várunk a központból, s el
kellett nekünk is kezdenünk az átépítést,
befalazzuk a kiskaput.

– Hogy nekem semmiben nincs szeren-
csém!

– No, azért ne legyen ennyire elkese-
redve. Ha túl leszünk a megrázkódtatáso-
kon, amit az átépítés okozott, csinálunk
egy újabb kiskaput.

                            Szöllõsy Tibor

Születtek:
Renkó Zsófia, Zámbó Valentina, Lõrincz

Aladár, Varga Szilvia, Dancsi Bettina Ale-
xandra, Lõrincz Aladár.
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Elhunytak:
Samu Regina Magdolna, Rózsa János,

Dégenhart Anna Márta, Kuczmogh
Miklósné, Rózsa Gyuláné, Kovács Béla.

labdarúgás: Pannikára emlékezve…

Csupán csak öt betû, csak egy szó
Fájdalomban született,
                          súlya oly borzasztó.
Miért? Miért?
Mikor oly sok ember készült
                                    karácsonyra,
Szívét-lelkét készítette a nagyszerû napra,
Oly nehéz lett az öt-betûs egyszerû szó.
Miért történt ez? Ez szívszorító.
Elvettek egy életet!
Érzõ ember, hogy tehetted?

Miért? Miért? Miért?
Sokasodik a kérdés, az ötbetûs szó,
Fájdalom, mi szóval le nem írható.
Döbbenet és csend telepszik
                             sok ember szívére,
Nem hiszik, hogy ez volt életének bére.
Elment egy lélek, de mégis velünk van,
Az égben énekel már egy új kórusban.
Emléke legyen áldott, álma békés, nyugodt,
Élete gyertya volt, mely világított.

Valljuk meg, ettõl azért elszoktunk
az utóbbi években. Focistáink több-
nyire a dobogó környékén teleltek,
most meg alulról szagoljuk a tabel-
lát…

Az okokat a Szilágyi Bertalant váltó já-
tékos-edzõ, Szõke István így látja:

Kétségtelen, hogy a nyáron lényegesen
meggyengült a csapatunk, stabil keretta-
gok távoztak, tehetséges, ám rutintalan
fiatalok érkeztek a helyükre.

Sérülések vagy eltiltások miatt hétrõl hét-
re változott az összeállítás, bántóan sok
volt az egyéni hiba, adósak maradtunk a
helyzetek kihasználásával, esetenként a já-
tékvezetõk se zártak a szívükbe bennün-
ket. Ezért aztán sok pontot elhullajtottunk
még akkor is, amikor elfogadható telje-
sítményt nyújtottunk.

A tavaszi szezon fõ célja természetesen
az elindulás fölfelé, a bennmaradás. Eh-
hez kell néhány új játékos, kitartó, fegyel-
mezett munka, a szurkolók bizalma, sze-
retete és némi szerencse…

A bennmaradás
a cél


