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Március 15-én a hagyományokhoz híven
városunk ‘48-as emlékmûve elõtt tiszteleg-
tünk a település ünneplõ lakosságával
együtt. A színvonalas rendezvényhez hoz-
zájárult versmondásával az iskola két nyol-

Emlékezés városunk
‘48-as hõseire

cadikos tanulója: Mészáros Attila és Cson-
ka Levente.

Március 16-án, kedden helyezték el ko-
szorúikat  az iskola diákönkormányzatának
tagjai  Hunyadi Ferenc sírjánál és Patay Ist-

ván szobránál. Szép hagyomány az intéz-
ményben, hogy minden évben, így az idén
is méltóképpen emlékeznek meg települé-
sünk két ‘48-as hõsérõl, felelevenítve életút-
jukat, dicsõ tetteiket.

     Fõhajtás Patay István szobránálKoszorúzás Hunyadi Ferenc sírjánál

jótékonysági bál

Március 12-én tartották meg  az is-
kola, az óvoda, a Szülõi Munkakö-
zösség, valamint a Nyelvi Közalapít-
vány szervezésében az éves jótékonysá-

gi bált. A mûsorban felléptek az  óvo-
da és az iskola mûvészeti csoportjai, a
mazsorettek, a néptánegyüttes és a,
moderntánc csoport,  mûsort adtak a

2. a, a 2. c és 4. b. osztályos tanulók.
Kuthy Patricia nyíregyházi színésznõ
jazz mûsora  mindenkit elvarázsolt.
Zenérõl a Ferenczi–duó gondoskodott.

 Gyalogátkelõ, fogorvos
 Korábban már írtunk arról, hogy a He-

lyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER feje-
zetébõl elnyert támogatási összegeket a civil
szervezetek, egyesületek utólag kapják meg.
A programok finanszírozhatósága miatt az
önkormányzat vállalta, hogy pénzügyi lehe-
tõségei függvényében megelõlegezi a pénzt
az érintetteknek. Ennek értelmében a refor-

mátus egyház 1, a sportegyesület 10 millió
forint kölcsönt kap szerzõdésben rögzített,
szigorú feltételek mellett.

      Dr. Bácsa Gellért Ákos személyében a
képviselõ-testület elfogadta városunk új fog-
orvosát. A Romániából érkezett fiatalember
három évig Máramarosszigeten, illetve

Aknasugatagon praktizált, majd diplomája
honosítása után nálunk is helyettesítette
Szalontai doktort. Önkormányzatunk egy
késõbbi testületi ülésen dönt arról, miként
segítheti az új fogorvos munkáját.

 Döntés született arról is, hogy váro-
sunk négy frekventált, balesetveszélyes he-
lyén gyalogátkelõket kell létesíteni. Elõbb
azonban egyeztetéseket kell kezdeményezni
a közútkezelõ illetékes szakembereivel is.

(folytatás a 2. oldalon)
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Tisztelt gyászoló család, együtt érzõ barátok,
ismerõsök, búcsúzó nyírmadaiak!

„Senki sem különálló sziget;
minden ember a kontinens egy része,
a szárazföld egy darabja;
ha egy göröngyöt mos el a tenger,
Európa lesz kevesebb.
Minden halállal én leszek kevesebb,
mert egy vagyok az emberiséggel;
ezért hát sose kérdezd,
kiért szól a harang:
érted szól.”

John Donne szavai eszünkbe juttatják, hogy
a közös halottunkat, Kósa Barnabást utolsó
útjára kísérõ harangszó értünk is szól: azo-
kért, akiket megrázott Barna halálhíre, azo-
kért, akiken sokat segített, azokért, akikkel
együtt dolgozott, azokért, akiket szeretett.

És most itt állunk az üresen tátongó sír
mellett és nem értjük, mi történt 2011. már-
cius 5-e és 16-a között, hogy Barna szíve
miért nem indult újra?

A választ talán Kósa Barnabás életének 65
évében találjuk meg: Isten visszavette földre
küldött égi angyalát, mert túl sok szeretetet
hozott magával és osztott szét.

Mert milyen lapok töltenék be azt a kép-
zeletbeli naplót, amelyet Barna életérõl nyit-
hatnánk meg. Kezdõ dátuma 1946 lenne,
utolsó lapján 2011. március 16-a szerepelne.
Leírhatnánk egy oldalra Tákoson töltött
gyermekéveit, szülei szeretõ gondoskodását,
a testvérei szeretet megnyilvánulásait, a hit
mély gyökereit, amit a mezítlábas Notre-
Dame-ból, a tákosi református templomból
hozott magával.

Ezután sok-sok lap következhetne a diák-
évek állomásaival:

Nyíregyháza – kertészeti technikum,
Budapest – kertészeti fõiskola,
Debrecen – agrártudományi egyetem és

a diplomák: kertészmérnök, növényvédõ
szakmérnök.

A munkahelyekre nem sok hely kellene,

hisz a vásárosnaményi kezdõ évek után,
1979-tõl Nyírmadán élt és dolgozott, az Ál-
lami Gazdaságban beosztott kertészmérnök-
ként kezdett, és ágazatvezetõként zárta 1990-
ben. Szép és személyes sikerekben is gazdag 8
év következett ezután, hisz 1990-ben és 1994-
ben is polgármesterré választotta Nyírmada
lakossága. Õ volt a rendszerváltás elsõ polgár-
mesterre, az önkormányzatiság kialakítója a
településünkön. Ez idõ alatt lobbant fel a gáz
lángja Nyírmadán, és építették ki a telefonhá-
lózatot. 1991-ben alapítója lett a Bereg Népe
Védelmében Polgári Védelmi Alapítványnak,
amelynek 20 éven át, a tagok bizalmából el-
nöke volt. Az egyre nehezedõ körülmények
ellenére Barna fontosnak tartotta a közösségi
munkának ezt a területét, megtett mindent az
Alapítvány mûködéséért, és január 14-én elé-
gedetten ünnepelhettük meg az alapítás 20.
évfordulóját.

Ha e naplóba ma bele kellene írnom, hogy
mint településvezetõ, mit tanultam tõle, ak-
kor azt írnám: a segítõkészségét, az ember
szeretetét, a másik tiszteletét. Azt, hogy nem
tett különbséget ember és ember között, nem
mérte, ki a szegény, ki a gazdag. Mindenki-
hez volt egy-két jó szava, mindenkinek szí-
vesen segített.

Ha halálának miértjére keressük a választ,
annak az embert próbáló nyolc évnek biz-
tosan nagy szerepe volt benne, hisz utána,
1999-ben sokat betegeskedett a szíve. Ez azon-
ban nem zavarta falugazdászi munkájában,
amelyet 2006-ig, nyugdíjba vonulásáig vég-
zett.

Szép, díszes oldal lenne a gazdálkodásé is
élete könyvében. Szívesen végezte a kétkezi
munkát, hányszor láttuk öltönyben traktort
vezetni. Mindent maga akart elvégezni. Még
néhány hete is a jövõt tervezte – új almaül-
tetvényt akart telepíteni.

Gazdag oldal lenne a református egyház-
hoz kötõdõ, hittel teli lap is. Mindig temp-
lomlátogató ember volt, presbiter, a gyüleke-
zet aktív tagja. Minden reggelét a Biblia olva-
sásával kezdte, gyakran felolvasott családjának
is. Azt mondta, erõt kap egész napra a Bibli-
ából.

Gyönyörûre sikerülnének azok a lapok
is, ahová a családjával, és az iskolával közös
kirándulások képei kerülnének. Sorra láto-
gathatta Európa katedrálisait, fõvárosait, erõ-
síthette hitét, gazdagíthatta tapasztalatát,
tudását.

A napló legszebb oldalain azonban a csa-
ládját találnánk. Ritát, akivel április 11-én
lettek volna 30 éves házasok, nagyfiát Bar-
nát, lányát Nikit, és kisebbik fiát, Kriszti-
ánt. Gyermekeit aggódó szeretettel nevelte,
mindent biztosítani akart nekik, mert em-
lékezett a saját gyerekkorára. Legnagyobb
kincse azonban az utolsó nyolc évben uno-
kája, Milán volt, akiben ráismert saját tu-
dásvágyára, nyitottságára, kíváncsiságára.
Akinek megtanította: a tudomány a szegény-
nek is palotát rak.

Barna! Köszönjük, hogy voltál, hogy ve-
lünk voltál, hogy értünk voltál. A könyv, az
életed, bár rövid volt, de gazdaggá sikere-
dett és az ismeretlen szerzõ szavaival üzened
nekünk.

Búcsúzom tõled minden nyírmadai ne-
vében, legyen könnyû számodra az anyaföld.

Nyugodj békében!

„De ott vagyok az ezer szélben, mi fú,
Én vagyok a gyémántcsillogás a havon,
Én vagyok a napfény az érett gabonán,
Én vagyok a szelíd õszi esõ.
Amikor felébreszt a reggeli zsivaj,
Ott vagyok minden hangban veled.”
A csendes körözõ madár szavában,
De én vagyok a csillag is, mely rád süt az
éjszakában.
(Kálmán Béla polgármester beszédébõl)

 Kósa Barnabás

(folytatás az 1. oldalról)
 Március közepére eldõlt, pozitívan bí-

rálták el azt a pályázatunkat, amely kerék-
párút építését célozza. Az összesen 47,4 mil-
lió forintos beruházás támogatottsága 95
százalékos, azaz a saját erõ mindössze 2,4
millió forint. A 2,5 méter széles gyalog-
járda a római katolikus templomtól az egy-
kori állami gazdaság bejáratáig épül meg.

gyalogátkelõ, fogorvos

A kivitelezõ kiválasztása folyamatban van.
 Egy a helyi önkormányzatok könyvtá-

ri és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ tá-
mogatására korábban kiírt pályázat saját fe-
dezetét is jóváhagyták a képviselõk. A vala-
mivel több, mint 1,5 millió forintos össze-
get tartalmazza a költségvetés, s mivel ebben
az esetben önerõre nincs szükség, a döntés
csupán technikai jellegû.

Kósa Barnabás halálára
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Kényszerû megszorításokMárcius 16-án egy fél napon
át törték a fejüket a képviselõk
és az önkormányzati intézmé-
nyek vezetõi, hogy miként le-
hetne csökkenteni a költségve-
tés 110 millió forintos mûkö-
dési hiányát. Az újabb és újabb
számítások, a 28-án folytatott
egyeztetések után a hónap
utolsó napján testületi ülésen
születtek meg az elkerülhetet-
len döntések. Ezek egyrészt
önkormányzati rendeletek ha-
tályon kívül helyezését, más-
részt takarékossági intézkedé-
sekrõl szóló határozatok meg-
hozatalát jelentik.

nem engedélyezik a minõségi bérpótlék
kifizetését, s megszûnik az elsõ lakáshoz
jutók támogatása is. A továbbtanulók tá-
mogatása ezentúl nem jár alanyi jogon,
hanem a jövedelmi viszonyoktól teszik
függõvé (megállapítását a szakbizottságra
ruházták át).

A testület úgy határozott, hogy július
1-jétõl bevezetik a havi 500 forintos sze-
métszállítási díjat. Határoztak arról is,
hogy a Szociális Ápolási-Gondozási Köz-
pontban a kihasználtság teljessé tétele ér-
dekében az év végéig új lakó beköltözése
esetén eltekintenek a közérdekû kötelezett-
ségvállalás megfizetésétõl. Lapunkat érinti
az a döntés, amely szerint visszatérünk a
kéthavonkénti megjelenésre.

Az intézkedések között létszámcsökken-
tés is szerepel (az iskolában két, az óvodá-

ban egy),de hangsúlyozták, hogy a mun-
kaviszony megszûnése tisztességgel, felmen-
téssel, végkielégítéssel történik. Ennek kap-
csán hangzott el, hogy Mudri Barnabás
városi mezõgazdász október 4-étõl nyug-
díjba vonul, de az önkormányzat a gaz-
dálkodók segítésérõl a jövõben is gondos-
kodni kíván.

Némi vita után az is eldõlt, hogy az
étkezési támogatást valamennyi közalkal-
mazottól megvonják, de a l6 konyhai dol-
gozó térítési díjára – mivel õk étkezésre
kötelezettek – a késõbbiekben visszatér-
nek.

A képviselõk végül fontosnak tartották
hangsúlyozni, hogy a kényszerû megszo-
rító intézkedéseket a testület egységesen
hozta meg, azok végrehajtását közös fele-
lõsségük tudatában támogatják.

Döntés született arról, hogy a képviselõk
tiszteletdíjának folyósítását az év végéig
felfüggesztik,a polgármester és az alpolgár-
mester költségtérítését, valamint a roma szer-
veztetek támogatását csökkentik. A közokta-
tási intézményekben szeptember elsejétõl

Lendületes városfejlesztés
Városunkban járva-kelve bárki a saját sze-
mével gyõzõdhet meg arról, hogy települé-
sünk jónéhány pontján lázas építkezés zaj-
lik, (ezt a tényt bizonyítják felvételeink is).
Mint látható, önkormányzatunk megannyi
gazdálkodási nehézsége, a kényszerû – és
bizony sokaknak fájó – takarékossági intéz-
kedések közepette sem mond le a fejleszté-
sekrõl, Nyírmada szebbé, otthonosabbá, vá-
rosiasabbá tételérõl.

Teszi ezt eredményes pályázatainak kö-
szönhetõen uniós és központi pénzekbõl,
minimális önerõbõl.

Március utolsó napján épp a
megyei kormányhivatal építés-
felügyeleti szakemberei tartottak
ellenõrzést, szemügyre véve az
elkezdett beruházásokat. Láthat-
ták, hogy az új polgármesteri hi-
vatal alapozása befejezõdött,
hogy tart a mûvelõdési ház mo-
dernizálása, funkcióinak bõvíté-
se, az ajtók és ablakok cseréje, a
fûtés korszerûsítése, hogy elkez-
dõdött a piac bõvítése, az árusí-
tó tér kialakítása az ABC és a
már meglévõ piac között (ha

minden a tervek szerint
alakul, két hónapon be-
lül végeznek a munká-
val).

Ha a fentiekhez hoz-
závesszük, hogy a szõ-
lõlaposi tónál hamaro-
san végeznek a cserjék
ültetésével, a színkör és
a tó körüli sétányok ki-
alakításával és a sport-
eszközök elhelyezésével,
továbbá hogy a sport-
pályán is jól halad az
építkezés, nyilvánvaló
hogy városunk mind-
annyiunk örömére szé-
pül,  gazdagodik.

közös felelõsséggel

 Jól halad a mûvelõdési ház építése

Alapouuûl az új polgármeteri hivatal
pületét

           Új kerítést kap a spportpálya
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Gazdálkodók figyelmébe!

Mire ezek a sorok megjelennek, re-
ményeink szerint a természet kel-
lemesebb,  tavasziasabb arcát fogja mu-
tatni. Több száz termelõ várja munká-
ra készen  az enyhébb idõt, hogy az
elmúlt hónapok során átgondolt ter-
vét valóra váltsa.

A télvégi hideg ellenére a gyümölcsösök
metszését a gazdák befejezték. A kiszámít-
hatatlan idõjárás miatt fel kell készülni a
növényvédelmi feladatokra, mert megtör-
ténhet, hogy a télbõl hirtelen nyár lesz, és
akkor késésbe kerülhetünk a permetezéssel.

Folyamatosan vetik a dohánymagot, és
helyezik vízre a palántanevelõ tálcákat a fó-
liasátrakban.

Jó termés lehet
meggybõl
Az elõzõ lapszámban már utaltam arra,

hogy a készletek kiürülése miatt keresni
fogják a meggyet. Ismételten szeretném
felhívni a gazdálkodók figyelmét arra, hogy
megéri gondozni a meggyfákat. Ahhoz,
hogy jó minõségû gyümölcsöt tudjunk
leszedni és értékesíteni, tudni kell, hogy a
védekezés alapja a fertõzött növényi marad-
ványok, a gyümölcsmúmiák, gyümölcs-
kocsonyák eltávolítása.

Fontos az átpermetezhetõ, szellõs lombko-
rona, illetve a nyesedék megsemmisítése.  Az
idõs, elsûrûsödött ültetvényekben erõteljes
ritkító metszésre van szükség. Ajánlatos a
tavaszi lemosó permezés.  A termésfejlõdés

során az állománykezelést kontakt és
felszívódó szerek kombinációjával végezzük,
és mindenképpen használjunk tapadásfo-
kozót, elsõsorban a termések védelme során.

Aki megfogadja a tanácsokat, eredmé-
nyesen tud majd védekezni a meggy monília
és meggy-antraknózis ellen is. Akik nagyobb
területen termesztenek meggyet, az antrak-
nózis  elleni hatékony védekezés céljából kér-
jék meg a Summiagro Hungaria Kft-tõl a
Tiuram  Ganuflow felhasználására vonatko-
zó eseti engedélyt a megvásárláshoz és a
felhasználáshoz.

Az integrált gyümölcs- és szõlõtermesztés-
ben résztvevõk figyelmét  felhívom arra,
hogy a szexferomon  csapdákat fel kell
frissíteni, a kihelyezett madárodúkat ki kell
takarítani, hogy funkciójukat teljesíteni

                                A metszést mára sikeresen befejezték a gazdák

tudják. A programban résztvevõk ültet-
vényében a fa-, illetve a tõhiány a 10 szá-
zalékot nem haladhatja meg, a kiesõ fákat
pótolni kell!

Területalapú
támogatás
A 2011. évi területalapú támogatás április

1-jétõl május 15-éig igényelhetõ. Addig azok
a gazdálkodók, akiknek a földhasználata
nincs rendbetéve, ezt a  Körzeti Földhiva-
talnál tegyék meg, mert a földhasználat beje-
lentését az  MVH ellenõrizni fogja.

A támogatás igényléséhez hozzák magukkal
a gazdálkodók a 2009. évi jelszót igazoló
dokumentumot, az új erdõtelepítésérõl szóló
MVH-s  határozatot,  a dohánytermelõk a
2011. évre szóló termeltetési szerzõdésüket.
Mindenki legyen tisztában azzal, hogy az
adott fizikai blokkban, parcellában milyen
növényt vetett vagy tervez vetni, ültetni,
telepíteni.

A támogatás igénylésének idõszaka alatt
az õstermelõi igazolvánnyal rendelkezõk ne
feledkezzenek meg igazolványuk érvényesí-
tésérõl.

A nem termelõ mezõgazdasági beru-
házásokhoz nyújtandó támogatási kérelmet
június 1-jétõl 30-áig, a mezõgazdasági terü-
letek elsõ erdõsítésére vonatkozó támogatá-
si kérelmet május 1-je és június 30-a között
kell benyújtani.

Azok a gazdálkodók, akik a Nemzeti
Kárenyhítési Alapba be akarnak lépni, ezt a
területalapú támogatással egyidejûleg
kérvényezhetik írásban az MVH Megyei
Kirendeltségénél legkésõbb május 15-éig.

Mudri  Barnabás
                      városi mezõgazdász

Gondos kezek ápolják a törékeny dohánypalántákat a fóliasátor alatt
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Közösségi egészségfejlesztõ program
keretében márciusban gyerekházun-
kat különbözõ szakemberek és elõ-
adók látogatták: szociálpolitikus,
mentálhigiénés, gyermekorvos és
zenepedagógus. A témák között sze-
repelt: egészséges életmód, táplálko-
zás, fõzzünk okosan, olcsón. Min-
den elõadás sok érdekes informáci-
ót nyújtott a szülõknek, akik szép
számmal látogattak el hozzánk.

Legnagyobb sikere a zenebölcsi-
nek volt, ami egy énekes, mondó-
kás, játékos foglalkozás 3 év alatti
babáknak és szüleiknek. Kedvezõen

Nyuszi Buli a Mocorgóban

Nagy sikert aratott kicsik és nagyok
körében a zenebölcsi

Tízéves
az idõsek
otthona
Megalapításá-
nak tizedik év-
fordulóját ün-
nepelte március

Napsugaras hírek – télvégi mulatságok

hatnak a kisgyerekek zenei, érzelmi, értelmi,
szociális, és mozgási fejlõdésére.

Áprilisban húsvétváró hetet tartunk, ahol
a közelgõ ünnepre lehet meglepetéseket ké-
szíteni és szervezünk egy nagy Nyuszi Buli

is. Érdeklõdni személyesen a Gyerekházban
lehet, de szórólapokon, plakátokon is
közzétesszük az eseményeket.

 Buza Andrea
Gyerekház vezetõ

mûsor és emléklap

11-én  délután a Szociális Ápolási-
Gondozási Központ. Az immár  tiné-
dzser korú intézmény vezetõje,
Szûcsné Mátyus Judit köszöntötte az
egybegyûlteket, s idézte fel az elmúlt
évtized eseményeit.

Az önkormányzatot képviselõ Németh-
né dr. Horváth Andrea jegyzõ, Jeszenszki
József alpolgármester és több önkormány-
zati képviselõ is tanúja volt annak, ami-
kor a görög katolikus és a refor-mátus
egyház lelkésze újabb évtized(ek)re kért
áldást az intézményre.

A kulturális programban verset mon-
dott Berecz Ferencné, az otthon lakója, dal-
csokrot adott elõ a Nyugdíjasklub énekka-
ra, Tamási  Sándor  elnök pedig szavalatá-
val köszönte meg a meghívást. Nagy tet-
szést aratott az elsõs kisiskolások tánca és
Varga Zsolt két dala is. Megható volt halla-
ni az elsõ, intézményalapító igazgató, Fe-
hér Antal visszaemlékezését, s látni az em-
léklapokat átvevõ dolgozók meghatódott-
ságát. A megemlékezést a Eviker Kft., a Kere
Bt, a Young Kft., a Sváb-Gasztro, a TA-TE
Kft. és a Banaman Kft. adományainak kö-
szönhetõen állófogadás zárta. A felajánláso-
kat ezúton is köszönjük!

Február utolsó hete a farsang jegyében telt
óvodánkban. Az ajtókat, ablakokat ellepték a
gyerekek, óvónõk által készített farsangi ál-
arcok, szemüvegek, a lámpákról lufik, lampi-
onok lógtak le, s keltettek vidám hangulatot.

A csoportokban ötletes jelmezekbe búj-
tak a gyerekek, és a vállalkozó kedvû óvó-
nénik, dajka nénik vidám verseket mond-

tak, énekeltek, táncoltak. Mókásabbnál mó-
kásabb versenyfeladatok is voltak, mint zizi-
evés, szörpivás, toronyépítés. Ezután a szü-
lõk jóvoltából ehettek-ihattak kedvükre.

A Méhecske csoport farsangján vendége-
ket is fogadott: a Mocorgó gyerekház gye-
rekei és szüleik mulattak velük. A Micimac-
kó csoport pedig az Idõsek Otthona lakói-
nak szerzett vidám mûsorával jó kedvet,
örömteli perceket.

Nõnapi bál
Az iskolával közösen szervezett jótékony-

sági bálon óvodánk mazsorett- és néptánc-
csoportja is fellépett. Akik ebben az évben
támogattak bennünket hozzásegítettek min-
ket ahhoz, hogy olyan vitrines szekrénye-
ket, tárlókat szerezzünk be, melyek alkalma-
sak arra, hogy óvodánk történetét, az óvó-
nõk, gyerekek munkáit kiállíthassuk.

Biztos Kezdet
Óvodánk csatlakozott a Biztos Kezdet

Óvodai Programhoz, mely a gyerekek óvo-
dába kerülésének zökkenõmentességét, a
rendszeres óvodába járást segíti. Különös
figyelmet fordít a hátrányos helyzetû csalá-
dok gyerekeire. Övodánk minden dolgo-
zója továbbképzésen vett részt, ahol lehetõ-
ségünk volt a téma sokféle oldalát megis-
merni, tapasztalatokat cserélni.

Március 15.
Nemzeti ünnepünkön csoporton belül szó

esett a bátor huszárokról, a gyerekek verset,
dalokat tanultak. Könyveket, képeket néze-
gettünk, Petõfi nevével is megismerkedtek,

s a Himnusz dallamai is felcsendültek. A fes-
tett zászlókat, kokárdákat a szép tavaszias idõ-
ben kivittük az emlékmûhöz.

Beíratkozás
A leendõ óvodások beiratása április 4-15-

ig lesz. Kérjük a szülõket, amennyiben sze-
retnék gyereküket beiratni, hozzák maguk-
kal a gyermek születési anyakönyvi kivona-
tát, lakcím kártyáját, és a gyermek TAJ- kár-
tyáját.

Iskola, iskola…..
A tavasz sok tennivalót jelent: készülõdés

a húsvétra; nyílt napra, családi hetünkre.
Mesemondó versenyt is szervezünk – fõleg
a nagycsoportos gyerekeknek.

Az óvodapedagógusok meglátogatták az
elsõs osztályokat nyílt órájukon. Húsvét után
a tanító nénik látogatnak el hozzánk, hogy
ismerkedjenek az iskolába menõ gyerekek-
kel.

Óvodánktól e tanév végén 72  gyerek vesz
majd búcsút.

Az ovisok  is felléptek a nõna-
pi  bálon
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A Valentin napi disco-t február 17-én tartottuk meg a tanulóknak. A
délutánt a 7. osztályosok  és osztályfõnökeik szervezték. Szépirodalmi
összeállítás hangzott el a szerelemrõl, majd Balogh Beatrix  vezetésével
énekeltek a gyerekek. Jó hangulatú tánc zárta a programot. A büfét a
diákönkormányzat szervezte.

Február 26-án rendeztük meg az idei far-
sangi ünnepségünket. Az alsós gyerekek kö-
zül 225-en öltöttek magukra jelmezt ezen a
délutánon. Tizenegy osztály készült csopor-
tos bemutatóval. Jártak nálunk matrózok,
kincskeresõk, a vadnyugat hõsei, Mickie és
Minnie egerek, Barbie és Ken. Részt vet-
tünk vásári forgatagon, bepillanthattunk a
hastáncosok és kannibálok életébe, valamint
Harry Potter iskolájába. Felismerhettük
magunkat az iskola rabjai között. Nagy si-
kerük volt az egyéni jelmezeseknek is.

Hagyomány, hogy a Szülõi Munkaközös-
ség minden fellépõ gyereknek egyforma aján-
dékot vásárol. Így volt ez az idén is: a 225
jelmezes egy-egy mobiltelefon-tartót kapott
ajándékba. Nagy sikere volt a büfének is,
ahol üdítõk és chipsek mellett a szülõk által
készített sütemények várták a gyerekeket.

Az idén 54 tanuló szülei érezték fontos-
nak, hogy hozzájáruljanak az SZMK bevé-
teléhez, így már a jövõ évi farsangi díjakat
is megteremtve. Ezúton is köszönjük vala-
mennyi pedagógus és szülõ értékteremtõ
munkáját.

Süteményt sütöttek az alábbi tanulók szülei:
Juhász Irén 4. a, Orosz Dominika 3. a,

Farkas Balázs 1. a (2 tálca), Szabó Anita 1. b,
Szabó Réka 4. c, Lõrincz Roland 4. c, Cson-
ka Gréta 2. c., Leskó Levente 4. c., Kovács
Domonkos 2. a., Kovács Bence 4. a., Kiss
Titanilla 1. a., Szõnyi  Fruzsina 1. a., Sütõ
Ákos 1. a., Doka Dóra 7. a., Doka Miklós 2.
a., Haklik Levente 3. b., Tóth Norbert 4. c.,
Tóth Boglárka 3. c., Farkas Vivien 1. b.,

Farsang jelmezesekkel, büfével, ajándékkal

Bíró Roland 2. c., Szabó Bence 3. c., Kocsis
Viktória 2. b., Dorka Fanni 2. a., Ramocsa
Boglárka 2. a., Fehér Ivett 4. b., Sólyom
Balázs 2. b., Dara  Ivett 1. b., Szûcs Kitti 2.
b., Tóth Fanni 2. b., Tóth Petra 6. c., Tóth
Gréta 8. a., Garay Richárd 2. b., Péter Zsolt
4. b., Tóth Roland 1. b., Tóth Alexandra 4.
b., Gupcsi Bettina 1. c., Gupcsi István 3. a.,
Dancs Marcell 1. a., Szûcs Petra 1. c., Fehér
Attila 1. b., Búza Panna 4. c. (2tálca), Szénási
Csaba 5.b., Szénási Tünde 2. a., Vám Antó-
nia 5. b., Katona Zoltán 4. a., Katona Dóra
1. b., Tóth Bence 1.b. (2tálca), Kun Eszter
4. c., Tolnai Panna 1. c., Csorba Edit 4. a.,
Szabó Róbert 5.c., Leskó Balázs  3.c., Ábel
Gábor 6. a., Poór Fanni 7.a.

sorokban

Március 1-jén érkeztek meg iskolánkba a
TÁMOP pályázatához kapcsolódó fejlesz-
tõeszközök 2 millió forint értékben. Min-
den eszköznek nagy hasznát vehetik majd
tanulóink. A labdakészletek, a hangszerek,
a természetet vizsgáló laborok különösen
óriási segítséget nyújtanak majd a külön-
bözõ képességterületek fejlesztésében.

Az MTV 1-es csatornája március 6-án Nem-
zeti ünnepünk alkalmából filmet forgatott
Patay Istvánról és Hunyadi Ferencrõl vá-
rosunkban.  A filmet a TV már 11-én su-
gározta.

                              Egy ötletes jelmezes csoport: ,,A tanulás rabjai”

 Március 10-én a TÁMOP pályázatának
köszönhetõen 50 hátrányos helyzetû tanu-
lónk látogatott el Debrecenbe. A Csokonaí
Színház Lúdas Matyi címû darabját nézték
meg ingyenesen.

 Március 18-án kerül sor testvérisko-
lánkban a Patay Sámuel Általános Iskolában
Taktabájon a helyesírási versenyre. Intézmé-
nyünket hatan képviselték. Közülük Kósa
Eszter 2. c. osztályos tanuló, Szenesné Ma-
gyar Judit tanítványa, elsõ helyezést ért el
hibátlan munkájával.

 A Víz Világnapja alkalmából készített
pályázatán országos eredményt ért el Somo-
gyi Dominika 7. A. osztályos tanuló, tanára
Kukuts Csilla. Az ünnepélyes eredményhir-
detés Budapesten volt március 22-én.
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Ezúton szeretnénk megköszönni a résztve-
võk, a támogatók hozzájárulását, amellyel le-
hetõvé tették hogy meghirdetetett feladata-
inkat véghezvigyük. Így az óvoda tárlókkal
bõvülhet, az iskola aulájában pedig felújul-
hat a faragott falikép, a pannó.

Báli felajánlást tettek
Haklik Attiláné, dr. Bodnár Anikó, Szo-

ciális Támogató Családsegítõ és Gyermekjó-
léti Szolgálat, 1. c., Kovács Tibor, 8. a, Korcs-
márosné Kontig Gyöngyi, 8. b., Kun Ist-
ván, 3. c., Szénási Csaba, 7. a., Poór Zoltán,
Lipuszné Mucsonyi Szidónia, HOTISZ-FA
Kft., Szûcs Attila, 4. a., Szabó Antal, 5. a.,
ifj. Fejér József, Jeszenszki József, 3. b., Ha-
lász Mária, Lõrincz Csaba, „Mi kis falunk”,

  iskolai hírek     iskolai hírek     iskolai hírek      iskolai hírek     iskolai hírek

Jótékonysági bál: köszönet a segítségért
Juha Bertalanné, Fruit Garden Bt., Mada-
Fa Kft., Banama Mátészalka, Svábhús  Deb-
recen, Young Kft., TA-TE Kft. Nyíregyhá-
za, Eviker Kft., dr. Nyéky Tamás, Doka és
Társa Kft., Lábtenisz csoport, Erdélyiné Dara
Szilvia, 3. a., Fazekas Béla, Pócs Gáborné,
Szabó András, Deák Tiborné, Tulipán cso-
port, Óvodai dajkák, Napraforgó csoport,
Rebák Tibor, Micimackó Csoport, Szivecske
Csoport, Pillangó csoport, Fekete János, Na-
pocska csoport, Kozák Gyuláné, 5. b.,
KATO-FÉM Kft., Szûcsné Bíró Csilla,
Tóthné Szûcs Éva, 2. a., osztály, Simon
Istvánné, Lakatos János, Kálmán Béla,
Kálmánné Balogh Ildikó, Tóth István, Mé-
hecske csoport, Ferenczi István.

A székrekedés: igen széles körben el-
terjedt betegség a civilizált világban, a
nõknél gyakoribb mint a férfiaknál.
Székrekedésrõl akkor beszélünk, ha a
székletürítés ritkábban jelentkezik há-
rom napnál, ha túl kemény vagy fáj-
dalmas, illetve ha a produkált mennyi-
ség túl kevés.

A kívánatos az lenne, ha a székletürítési
kényszer mindennap és mindig azonos
idõben állna be, és az ember spontán és na-
gyobb erõlködés nélkül puha, jól formált,
fájdalmas távozás nélküli és nem bûzös szék-
letet termelne. Igazából vécépapírra és has-
hajtóra csak az iparilag fejlett országokban
van szükség. Mosolygunk, de így van.

Mi lehet az ok? Utazás,életmódváltás, lel-
ki tényezõ, szervi okok, béldaganat, gyógy-
szerek, helytelen táplálkozás, túl kevés folya-
dékfogyasztás, mozgásszegény életmód, idõs-
kor, terhesség, hashajtók szedése.

Elõször is tanácsos megnézetni a vérben
a kálium- és magnéziumszintet. Mindkét
ásványi anyag fontos az izmok mûködésé-
hez, gyakran ezek hiánya a székrekedés fõ
oka,renyhe bélmûködést produkál. Sajnos
a hashajtók pont e két ásványi anyag hiá-
nyát idézik elõ.

Székletvizsgálatra is sor kerülhet komo-
lyabb betegség esetén, melybõl megállapít-
ják, hogy fennáll-e epe vagy hasnyálmirigy
rendellenesség.

Ha a székrekedés minden terápiás erõfe-
szítés ellenére nem múlik el, figyelembe kell

Az Ambrózy Géza matematika versenyen
két tanulónk ért el dicséretet. 14. lett Csor-
ba Anikó 6. a., felkészítõje Szegedi  László
és  Poór Fanni 23. lett, felkészítõje Szege-
diné Tisza Judit.

Buksitörõ  matematika versenyen Papp
Vivien Mercédesz 15. helyezést ért el. (Ta-
tár Ágnes tanítványa.)

Március 22-én és 24-én tanulóink mate-
matika versenyen vesznek részt Kisvárdán,
valamint rajzversenyen Vásárosnaményban.

Március 25-én iskolánk ad otthont a Víz
világnapja alkalmából a megyei díjátadó ün-
nepségre.

Tombola felajánlók
Hatala Miklósné, Tiba Péter, Andrássy Ka-

tinka Mûv. Isk. Képzõmûvész  Tagozat,
CKÖ, Mocorgó Gyerekház, Iklódi Lajos,
Kézi Istvánné, Lõrincz Csaba, Árvarázs, Sza-
bó Antal, KNORR Unilever Kft., Madai
Reál ABC, Szõke Sándor, Kovács Tibor, Ko-
vács István, Margaréta csoport, Rebák
Tiborné, Kádár Miklós, Dorka Györgyné,
Nagy Lívia, Fecske család, Baráth János õrs-
parancsnok, Csernáti Sándorné, KERE BT.,
Csonka Sándor, Csonkáné Szilvási Enikõ,
Balogh Ferenc, Folytovics Sándor, Balla Ist-
ván, GA-YO-NETT  Kft. Tomcsa József,
Lõrincz József, Ábelné Tóth Éva, Tipo-
graphic Kft.
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Amirõl nem szívesen beszélünk...
venni a pszichoszomatikus (lelki) összefüg-
géseket . Az ilyen típusú embert különleges
tisztaság és rendszeretet jellemzi, ugyanak-
kor nehezen tudnak kifejezést adni érzelme-
iknek. Nemcsak székleürítésnél , hanem egész
életükben szigorúan uralkodnak önmagu-
kon, és nehezen tudnak ellazítani.

Mit tehetünk? Elõször is ismerjük önma-
gunkat, figyeljünk testünkre, szokásainkra .
Mit eszünk, mennyit iszunk? Találjuk meg a
baj forrását!

Növeljük táplálékaink rost- és ásványi-
anyag tartalmát. Igyunk bõven folyadékot,
persze nyáron többet igényel szervezetünk,
de télen is kezdjük egy jó pohár langyos
vízzel a napot, majd egy kellemes tea a reg-
gelihez.

Reggelizzünk zabkását. Együnk több gyü-
mölcsöt (itt a mi almánk)! Ebéd, vacsora
elõtt együnk zöldséget, salátát. Ha ezeket a
táplálékokat fogyasztjuk ebben a sorrend-
ben, így az éjjel végighaladva bélrendszerün-
kön, reggelre meg lesz az eredmény. Tor-
názzunk, ha kell alkalmazzunk hasmaszázst.

Minden ember más, ezért figyeljünk ön-
magukra, ne mástól reméljünk megoldást.
Ha betegségünk hetekig fennáll, forduljunk
orvoshoz, ne kezeljük házilag. Ne szégyell-
jük, mert ha nem lépünk idõben, lehet éle-
tünkkel fizetünk.

Figyeljünk, informálódjunk a világból, és
próbáljunk meg boldogan, egészségesen élni!
Székletürítésünk legyen természetes és egy-
szerû! Jó egészséget, szép derûs napokat kí-
vánok!

                           Ábelné Tóth Éva

Farsangi mulatság

A közönség és a közremûkö-
dõk egyaránt remekül mulattak

     A tombolán játékokat sorsoltak ki
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50 éves házassági évfordulójukat
ünnepelték:

2011. április  1-jén:
Tóth János és Rutkovszki Erzsébet

Elhunytak:
Juhász János, Juhász György, Pásztor

Imre, Kukucska Györgyné, Kiss Jánosné,
Szegedi Erzsébet, Nagypál Jánosné, Kósa
Barnabás, Fodor István.

A tavaszi nyitófordulóban (március 6-án) csa-
patunk Kótajban lépett pályára. Rúgtunk
öngólt és 11-est, húsz perc elteltével ember-
elõnyben játszottunk, végül mégis örülnünk
kellett az egy pontot érõ 2-2-es döntetlennek.

A 17. fordulóban a Kemecse együttesét
fogadtuk. Az elsõ félidõben a vendégek ural-
ták a játékot, a másodikban akár egyenlít-
hettünk volna, de a 3-1-es vereségben az is
szerepet játszott, hogy a játékvezetõ jócskán
belenyúlt a meccsbe. Finoman fogalmazunk,
ha azt mondjuk, nem nekünk fütyült…

Egy héttel késõbb fiaink Berettyóújfalu-
ba utaztak. Csekély érdeklõdés mellett, kö-

zepes tempóban csordogált a meccs, de a
lényeg: helyzeteinket kihasználva megérde-
melten nyertünk 2-0-ra. Ezzel a két csapat
helyet cserélt a tabellán, azaz elmozdultunk
az utolsó helyrõl.

Március 27-én az ibrányiak látogattak
Madára. Az elsõ félidõben a nézõk nem lát-
hattak gólt, a másodikban a vendégek két-
szer is a kapunkba találtak, így a gyenge szín-
vonalú mérkõzésen megérdemelten vitték el
a három pontot.

A 20. fordulóban Püspökladányban nagy
verést kaptunk. Súlyos egyéni hibák után a
házigazdák sorra rúgták a gólokat, a meccs
vége 6-1 lett...

A városunkban élõ Nagy
Mihályné április 8-án ünnepel-
te 95. születésnapját. Ebbõl az
alkalomból a nénit virággal kö-
szöntötte Jeszenszki József al-
polgármester, s átnyújtotta neki
a Magyar Köztársaság által a
szépkorúaknak adományozott
emléklapot.

 Eljárás indult ismeretlen tettes(ek) el-
len, aki(k) a Szeles Gábor Budapest, Õzgida
u. 20/D. szám alatti lakos tulajdonát képe-
zõ, Nyírmada külterületén található  akác-
erdõbõl eltulajdonított(ak) és kivágtak akác-
fákat. Az ellopott fák értékérõl nem tudott
nyilatkozni.

Balogh Jánosné Nyírmada, Jókai út 21.
szám alatti lakos bejelentést tett ismeretlen
tettes ellen, aki március 4-e és 5-e között.  az

asszonybál, nõnap

udvarán lévõ nyitott baromfiólból eltulaj-
donított 9 baromfit. A bûncselekménnyel
okozott kár értéke 30 ezer forint

 Kukucska György Nyírmada, Fényes-
tanya 1. szám alatti lakos február 21-én beje-
lentést tett ismeretlen tettes ellen, aki a tulaj-
donában lévõ Nyírmada külterületén talál-
ható erdejébõl eltulajdonított 34 akácfát. A
lopással okozott kár értéke: kb. 30-40 ezer
forint.

Isten életesse!

Március 8-án iskolánk adott helyet a
városi nõnapi ünnepségnek, ahol fellép-
tek versmondók, valamint az 1. b. és a 4.
c. osztályos tanulók.  A fiúk virággal ked-
veskedtek lány osztálytársaiknak és peda-
gógusaiknak.

  Tízezres károk lopások miatt

Meglepõ és mulatságos, ötletes és
korhû jelmezekben  vonultak fel  a
Mi kis falunk egyesület szervezésé-
ben tartott asszonybál résztvevõi


